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ÖNSÖZ
Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin ana
düzenleyici olduğu 2. Uluslar arası İşletme ve Ekonomi Kongresi (ICEB’16); Sakarya
Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Makedonya’da bulunan Avrupa’nın Türkçe eğitim
veren ilk üniversitesi olan Uluslararası Vizyon Üniversitesi, Uluslararası Saraybosna
Üniversitesi, ve Balıkesir Üniversitesi işbirliği ile Bosna Hersek’te yer alan Uluslararası
Saraybosna Üniversitesi Yerleşkesi’nde düzenlendi.
30 Mayıs- 3 Haziran 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen uluslararası
kongreye; Türkiye, Makedonya, Azerbaycan, Kırgızistan, Bosna Hersek, Sırbistan,
Kosova ve Karadağ’da bulunan 48 üniversiteden 158 akademisyen katıldı. Uluslararası
İşletme ve Ekonomi Kongresi’nin açılışına Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. A. Kemal ÇELEBİ, Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fadıl
HOCA, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel OĞURLU,
Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim ÖZDEMİR, Sakarya Üniversitesi’ni
temsilen İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Vecdi CAN, İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Mustafa MIYNAT katıldı.
Uluslararası alanda en geniş katılımlı kongrelerden biri olan “2. Uluslararası
İşletme ve Ekonomi Kongresi (ICEB’16)” organizasyon bakımından da katılımcılardan
büyük beğeni topladı. Kongre açılışı ve oturumlar, Bosna Hersek ulusal
televizyonlarında haber olarak geniş yankı buldu. Ayrıca Türkiye’den TRT AVAZ da
kongreyi takip edenler arasındaydı.
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Washington Konsensus’tan Post-Washington Konsensus’a:
Kurumsal Düzenlemeler Ve Finansal Krizler
Abdunnur YILDIZ*

Özet
Uluslararası sermaye piyasalarında, 1980’lerde ABD, IMF ve Dünya Bankasının
öncülüğünü yaptığı ve Washington Konsensus olarak da bilinen yeni liberal politikalar
sonucu, liberalizasyon süreci hızlanmış ve uluslararası sermaye piyasaları buna bağlı olarak
hızlı bir gelişim göstermiştir. Özellikle 1990’lı yıllarda etkinlik alanı genişleyen
liberalleşme dalgası ile birlikte gelişmekte olan ülkelere doğru sermaye akımlarında önemli
bir gelişme yaşanmıştır. Ancak bu sermaye akımları, 1990’lı yıllarda gelişmekte olan
birçok ülkenin finansal krizlerle karşı karşıya kalmalarına neden olmuştur. Yaşanan bu
krizler dolayısıyla Washington Konsensus tarafından ileri sürülen deregülasyon politikaları
sorgulanır hale gelmiştir. Bu sorgulama özellikle IMF ve Dünya Bankasının üst düzey
yöneticileri tarafından yapılmıştır. Bunun sonucunda eleştirel bir bakış açısına sahip ve
regülasyon politikalarını savunan Post-Washington Konsensus politikaları ön plana
çıkmıştır. Odak noktasını düzenli liberalizasyon, aşamalı reformlar, gerçekçi düzenlemeler
ve düzenleyici kurumların önemini oluşturan Post-Washington Konsensus politikalarının
içeriği ve bu bağlamda finansal krizlerin neden ve sonuçlarıirdelenecektir.
Anahtar Kelimeler:Washington Konsensus, Post-Washington Konsensus,
Regülasyon, Deregülasyon, Finansal Krizler
Jel Kodları: G01, G18, L43.

From Washington Consensusto Post-Washington Consensus:
InstitutionalArrangementsand Financial Crisis
Abstract
As a result of new liberal policies in 1980s -alsoknown as Washington Consensuswiththehelm of USA, International MonetaryFund (IMF) and World Bank, Liberalisation
process accelerated an dinternational capital market sexperienced a rapid growth
correspondingly. Capital flows towards emerging countries demonstrated considerable
developments through liberalisation wave which has been effective praticularly in 1990s.
Those capital flows, however, caused to financial crisis in emerging markets in 1990s.
Deregulation policies propounded by Washington Consensus started to be called into
question due to the faced financial crisis. The questioning made especially by senior
executives of IMF and World Bank. Subsequently, Post-Washington Consensus having a
critical approach and defencing regulation policies burstedinto prominence. In this study,
it is going to be examined the content of Post-Washington Consensus policies –which have
the focus on coordinated liberalisation, gradual reforms, realistic arrangements and the
importance of regulatory authorities- and the reasons and consequences of financial crisis
concordantly.
KeyWords:Washington Consensus, Post-Washington Consensus, Regulation,
Deregulation, Financial Crisis.
Jel Classification: G01, G18, L43.
GİRİŞ
Dünya ekonomisi son otuz beş yılda önemli gelişmeler göstermiş ve bu süreç
boyunca devletlerin ekonomi ve toplum hayatındaki rollerinde önemli dönüşümler
*

Yrd.Doç.Dr., Fırat Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü,
E-posta: abdunnur@firat.edu.tr

1

yaşanmıştır. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra özellikle 1960 ve 1970’lerde devletin
ekonomideki rolü ve payı-Keynseyen ekonomi politikalarınında etkisiyle- ivme
kazanmıştır. Bu bağlamda devlet, 1973 yılındaki petrol şokuna kadar olan dönemde kural
koyucu ve düzenleyici bir güç olarak ekonomik ve toplumsal yaşamın belirleyicisi
olmuştur. Özellikle petrol şokundan sonra dünya ekonomisinde yaşanan kriz nedeniyle
birçok ülke enflasyon, işsizlik ve ödemeler dengesi gibi sorunlarla karşı karşıya kalmıştır.
Bu durum Keynesyen ekonomi politikalarının sorgulanmasına ve klasik iktisat teorisinin
yeniden gündeme gelmesine neden olmuştur. Klasik iktisadi görüşü yeniden egemen hale
getirmeye çalışan iktisatçılar, kendilerini yeni klasik/yeni liberal iktisatçılar olarak
adlandırmışlardır.
1973 petrol şokunun da etkileri nedeniyle özellikle 1980’lerin başında azgelişmiş
ülkelerde borç krizi yaşanmıştır. Borç krizini aşabilmek, krizi yönetebilmek ve borçların
geri ödenmesini sağlamak için gelişmiş ülkeler arasında işbirliği süreci başlatılmıştır.
Sürecin liderliğini ABD yapmış ve bu amaçla “Baker Planı” uygulanmıştır. Baker Planı ile
birlikte Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası borç krizinin etkisinde kalan
azgelişmiş ülkelere yeni krediler verilmesi yönünde karar vermişlerdir. Özellikle IMF
azgelişmiş ülkelere verilecek krediler karşılığında bu ülkelere yeni liberal ekonomi
politikalarının uygulanması önerisini/şartını getirmiştir. IMF’nin önerdiği yeni liberal
ekonomi politikalarını Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü vb. diğer uluslararası
kuruluşlar da desteklemişlerdir. Bu dönemde ayrıca bilgi ve iletişim teknolojisindeki hızlı
gelişmeler ve küreselleşmenin de etkisiyle yeni liberal ekonomi politikaları dünya
ekonomisine egemen olmaya başlamıştır.
Yeni liberal ekonomi politikaları daha çok Washington Konsensus ekseninde
biçimlenmiş ve dünyanın birçok ülkesinde uygulanmaya başlanmıştır. Washington
Konsensus özellikle finansal piyasalardaderegülasyonu, ticari ve mali sermaye
hareketlerinin serbestleştirilmesini, özelleştirme ve denk bütçe ilkelerini kapsamaktadır.
1990’lı yılların başından itibaren etkisi farklılık gösteren bazı ekonomik krizler
yaşanmıştır. Yaşanan bu krizler sonrasında hem IMF ve Dünya Bankası içinden bazı
iktisatçılar,hem de farklı kesimlerden iktisatçılar tarafından Washington Konsensus olarak
bilinenderegülasyon politikalarıeleştirilmeye başlanmış ve regülasyon politikaları
önerilmiştir. Önerilen bu regülasyon politikaları Post-Washington Konsensus olarak
nitelendirilmiştir. Anılan iktisatçılar Post-Washington Konsensus’un kapsamına düzenli
liberalizasyon, aşamalı reformlar, gerçekçi düzenlemeler ve düzenleyici kurumların önemi
gibi konuları dâhil etmişlerdir.
WASHİNGTON KONSENSUS’UN(WK) ORTAYA ÇIKIŞINA NEDEN
OLAN GELİŞMELER
Kapitalizmin tarihsel sürecinde üç önemli para sistemi uygulanmıştır. Bu sistemler
Altın Standardı, BrettonWoods Sistemi ile mali ve parasal liberalizm olarak sayılabilir.
Özellikle ilk iki sistem döviz kurlarının ve sermaye hareketlerinin istikrarlı olmasını
amaçlamıştır (Arın, 1997: 52). Bu sistemlerden Altın Standardı sistemi dünya
ekonomisinde 1870 yılından 1929 dünya ekonomik bunalımına kadar uygulanmıştır.
BrettonWoods Sistemi ise İkinci Dünya Savaşı’nın devam ettiği dönemde gelişmiş
ülkelerin yeni bir uluslararası para sistemi oluşturma çabalarının sonucu kurulmuştur. Bu
sistem sayesinde altın standardının sabit kur sistemine olan olumlu tarafları ile yine bu
sistemin ulusal ekonomilere getirdiği olumsuz kısıtlamaların ortadan kaldırılması
hedeflenmiştir. Ayrıca altın standardı uygulamasının kısa vadeli sermaye hareketlerinde
spekülasyona ve sermaye çıkışlarına neden olacağı endişesi BrettonWoods Sistemi’nin
oluşturulmasının bir başka nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır (Arın, 1997: 53). Bu
sistem ise 1944 yılından 1971 yılına kadar (ABD’nin dolarda yaptığı devalüasyon
nedeniyle) uygulanmıştır.
1971 yılında ABD’nin doları devalüe etmesi sonucunda 1973 yılında uluslararası
para sistemi dağılmış ve petrol fiyatlarındaki aşırı artış ekonomik istikrarsızlığa ve risklerde
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artışa neden olmuştur. Ayrıca 1973 yılında petrol fiyatlarının aşırı artışı, petrol ihraç eden
ülkelerin gelirlerinin önemli miktarda artmasına yol açmıştır. Bu ülkeler ellerindeki fazla
gelirleri Avrupa ülkelerindeki bankalara yatırım amacıyla yönlendirmiş ve Avrupa’da
önemli miktarda finansman fazlası oluşmuştur. Gelişmiş ülkelerde biriken bu petro-dolar
fazlaları gelişmiş ülke bankaları arasında az gelişmiş ülkelere borç verme rekabetini
başlatmış ve bu durum riskli borç yapılarına neden olmuştur. Bu dönemde azgelişmiş
ülkelere yönelen sermaye, bu ülkelerde kapasite fazlasına ve kredi genişlemesine yol açmış
ve bir süre sonra (1982 Meksika borç krizi) azgelişmiş ülkeler borçlarını ödeyemez duruma
gelmişlerdir (Yıldızoğlu, 2000: 55).
1982 yılında başlayan borç krizi bir süre sonra yaygınlaşmış ve uluslararası bir
boyut kazanmıştır. Gelişmiş ülkeler borçların geri ödenmesini sağlayabilmek için ABD
öncülüğünde “Baker Planı’nı” uygulamaya koymuşlardır. Baker Planı büyük ölçüde
azgelişmiş ülkelere yeni krediler verilmesini ve IMF’nin önerdiği/şart koştuğu yeni liberal
politikaların uygulanmasını kapsamıştır (Balkan, 1997: 67). IMF, borç krizine giren
azgelişmiş ülkelere genellikle sıkı para ve maliye politikalarından oluşan standart istikrar
politikalarını uygulatırken, Dünya Bankası ise azgelişmiş ülkelerin dünya ekonomisine
entegrasyonunu sağlayacak yapısal uyum programlarını uygulatmaya çalışmıştır.
Parasız’a göre WK’nın küresel anlamda ön plana çıkışına neden olan iki faktör çok
önemlidir. İlk olarak 1950’li ve 1960’lı yılların kalkınma ideolojisinin uygulanmasındaki
başarısızlıklar, ikincisi 1970’lerden başlayarak 1980’li yılların başına kadar uygulanan
ithal ikameci sanayileşme stratejisi ile birlikte devletin ekonomik alanda başarısız olduğu
fikridir (Parasız, 2003: 7). Yukarıda belirtilen gelişmeler sonucunda WK büyük ölçüde
uygulama alanı bulmaya başlamıştır. WK kavramını ilk kez John Williamson Latin
Amerika’daki kalkınma deneyimi ile ilgili bir çalışmasında sistematik hale getirmiştir.
WASHİNGTON KONSENSUS’UN TEMEL ÖNERMELERİ VE
İLKELERİ
1980’lerden sonra hem azgelişmiş ülkelerin borç kriziyle karşı karşıya kalmaları
hem de gelişmiş ülkelerde bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler sonucu birçok ülke
finansal sektörlerde rekabet etmeye ve kaynak sağlama yarışına girmişlerdir (Somel, 1993:
67). Bu durum finans sektörlerinde gelişmeyi ve piyasalarda serbestleşmeyi
hızlandırmıştır. Bu bağlamda özellikle azgelişmiş ülkeler açısından finansal piyasalar
önündeki en önemli engel olarak bu ülkelerdeki kurumsal düzenlemelerin katı olduğuifade
edilmiştir (Tobin, 2000:1101).
Azgelişmiş ülkelerin gelişmiş ülkelerdeki sermaye akımlarını kendi ülkelerine
çekebilmelerinin ön şartı olarak ya finansal sistem üzerindeki denetim ve kısıtlamaları
tamamen kaldırması ya da önemli ölçüde azaltması gerektiği vurgulanmıştır. Bu
deregülasyon uygulamalarının kapsamına; sermaye kontrollerinin kaldırılması, faiz
oranlarının denetlenmemesi, finansal hizmetler sektörüne giriş serbestliği ve yabancı
sermayeli bankalar için özel mülkiyet haklarının güvence altına alınması gibi konular dâhil
edilmiştir (Williamson ve Mahar, 2002: 15-16).
Bu gelişmeler ışığında WK 1980’lerin başlarında özellikle ABD (Reaganomics) ve
İngiltere’de (Thatcherizm) uygulanan neoliberal politikaların bir yansıması olarak
karşımıza çıkmaktadır. Neoliberal ideoloji özetle piyasanın her şeyden önemli olduğunu ve
devlet müdahalelerinin minimuma indirilmesini savunmaktadır (Fine, 2003: 2).
WK’nıntemel ilkeleri şu şekilde sıralanmaktadır (Williamson, 1990 ve 1999: 252-253):
- Mali Disiplin: Konsolide bütçe açığının enflasyon vergisine gerek kalmayacak ölçüde
düşük tutulması ve böylece faiz dışı bütçe fazlasının sürdürülmesi gerekmektedir. Özellikle
bütçe toplam bütçe açığının GSYİH’ya oranı % 2’lik oranı aşmamalıdır.
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- Kamu Harcama Önceliklerinin Doğru Tespiti:Kamu harcamalarının öncelikle ekonomik
alanda geri dönüşü yüksek alanlara (sağlık, eğitim ve altyapı gibi) yapılması ve özel
sektörün bu yatırım alanlarında desteklenmesi önemlidir.
- Mali Reform: Marjinal vergi oranları azaltılmalı ve artan oranlı vergi yapısı sürdürülerek
vergi tabanı genişletilmedir.
- Finansal Liberalizasyon:Faiz oranlarına müdahale edilmemeli ve faiz oranları serbest
piyasada belirlenmelidir.
- Döviz Kuru Politikası: İhracat artışını sağlayacak ve uluslararası alanda rekabeti
koruyabilecek düzeyde bir döviz kuru politikası sürdürülmelidir.
- Dış Ticaretin Serbestleştirilmesi: Dış ticareti engelleyen miktar kısıtlamaları kaldırılmalı
ve ülkeler arasında aynı oranda tarife uygulanmalıdır.
- Yabancı Yatırımlar: Doğrudan yabancı sermayenin ülkelere girişini engelleyen
uygulamalar kaldırılmalı, yerli ve yabancı işletmelerin aynı şartlarda rekabet etmesini
sağlayacak yatırım ortamı oluşturulmalıdır.
- Özelleştirme: Kamu iktisadi teşebbüsleri özelleştirilmelidir.
- Serbestleşme:Piyasaya girişlerin önündeki engeller kaldırılmalı ve güvenlik, çevrenin
korunması ile kamu hizmetlerini sağlayan alanlar dışında her türlü kamusal düzenleme
kaldırılmalıdır.
- Mülkiyet Hakları: Aşırı işlem maliyetine yol açmadan birey ve firmaların mülkiyet hakları
yasal güvence altına alınmalıdır.
WK kısaca, devletin ekonomik hayatta aktif rol almamasını, ekonomiye müdahale
etmemesini ve devletin minimal olmasını savunmaktadır (Stiglitz, 1998: 24). Az gelişmiş
ve gelişmekte olan ülkelerde 1980’li yıllardan sonra uygulanmaya başlayan genelde
neoliberal politikalar, özelde ise WK olarak adlandırılan serbestleşme politikaları
neredeyse dünya ülkelerinin çoğunda finansal ve ticari serbestleşmeden kaynaklanan
olumlu beklentilere ivme kazandırmıştır. Fakat bu serbestleşme uygulamaları ülkeler
arasında abartılı bir rekabete neden olmuş ve bu durum farklı tarihlerde ve farklı ülkelerde
finansal krizlere yol açmıştır. Meydana gelen bu krizler hem gelişmekte olan ülkeleri hem
de uluslararası yatırımları/yatırımcıları olumsuz etkilemiştir (Ongun, 2002: 53).
WASHİNGTON KONSENSUS’UN NEDEN OLDUĞU BAZI SORUNLAR,
ELEŞTİRİLER VE POST-WASHİNGTON KONSENSUS’UN GÜNDEME GELİŞİ
WK’nın önerileri ve uygulamaları sonucunda hızlı finansal küreselleşmenin yanı
sıra aşırı şekilde uygulanan deregülasyon politikaları sonucu önemli miktarda spekülatif
sermaye dünya çapında kârını arttırmak için ülkelere giriş yapmış ve bir süre sonra birçok
ülke ekonomisi krizlere karşı kırılgan hale gelmiştir. Yani borçlanma ile büyümeye çalışan
gelişmekte olan ülke ekonomileri iç tasarrufların yeterli miktarda artmasını sağlayamamış
ve reel ekonomi uzun dönemde diğer ülkelerle rekabet edememiştir. Ayrıca finansal
sektörlerde yeterli ve düzenli altyapının oluşturulamaması nedeniyle finansal krizler
kaçınılmaz hale gelmiştir (Öniş ve Şenses, 2003:4).
Williamson ve Mahar’a göre finansal liberalizasyon uygulamaları sonucunda
1980’lerin başından 1997 yılına kadar olan dönemde farklı tarihlerde ve farklı ülkelerde
birçok ekonomik kriz meydana gelmiştir. Bu krizler: Arjantin (1980, 1989, 1995),
Avusturalya, Brezilya, Kanada, Şili, Mısır, Fransa, Endonezya, İtalya, Japonya, Kore,
Malezya, Meksika (1982, 1994), Yeni Zelanda, Filipinler, Güney Afrika, Sri Lanka,
Tayland (1997), Türkiye (1982, 1991, 1994) (Williamson ve Mahar, 2002: 92). Ekonomik
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krizlerin bu kadar sık ve şiddetli olması nedeniyle küresel ekonomik düzende temel bir
eksikliğin olduğu ileri sürülmektedir. Küreselleşme, liberalizasyon ve piyasa ekonomisinin
ülkelere olumlu anlamda çok şeyler kazandıracağı vurgulanmasına rağmen, ekonomik
krizlerin özellikle dışa açık ekonomilerde meydana gelmiş olması bu politikaları savunan
çevrelerin söylemlerinin doğruluğu konusunda şüphelere neden olmuş ve bu söylemlerin
gözden geçirilmesi zorunlu hale gelmiştir (Stiglitz, 2000: 1075). Son olarak gelişmekte
olan ülkelerin gerekli ve yeterli kurumsal finansal altyapıyı kurmadan ve makroekonomik
dengeleri sağlamadan finansal piyasalarını sermaye akımlarına açmaları en önemli
sorunlardan biri olarak sayılmaktadır (Öniş, 2004).
Rodrik’e göre WK’daki önemli sorunlardan biri finansal piyasalardaki düzenleme
ve gözetimin çok zayıf olmasıdır. Ayrıca zayıf yönetişim ve yolsuzluk bir problem olarak
varlığını sürdürmesinin yanı sıra yargı sistemindeki etkinsizlikler diğer sorunlardan
bazılarıdır (Rodrik, 2006: 977-978).
HayamiWK’ya yöneltilen en önemli eleştirileri üç başlık altında toplamıştır:
i- Borç krizinden kurtulan Latin Amerika ülkeleri sürdürülebilir ekonomik
büyümeyi gerçekleştirememişler,
ii- Bölgesel finans piyasalarındaki önemli yıkımından/karışıklıktan dolayı Doğu
Asya ekonomilerinin 1990’ların sonunda kriz yaşaması,
iii- Düşük gelirli ülkelerde ve özellikle Afrika’da uygulanan yapısal uyum
programları yoksulluğu azaltmada ve ekonomik büyümeyi sağlamada başarısız olmuştur
(Hayami, 2003: 41-42).
Ekonomik kriz deneyimleri ve özelliklede Asya krizi ve Asya krizinden etkilenen
Rusya ve Latin Amerika ülkelerinin krizleri(1998) sonrasında uluslararası finansal
kurumların ve akademik çevrelerin politik tavırlarında ve bakış açılarında bazı değişiklikler
söz konusu olmuştur. Bu tavır ve bakış açısı değişikliğine sahip kişi ve kurumların görüşleri
PWK adı altında toplanmıştır.
POST-WASHİNGTON KONSENSUS’UN(PWK) TEORİK ÇERÇEVESİ
PWK’nın teorik çerçevesini incelemeden önce Dünya Bankası’nın raporlarında
yönetişim, kalkınma ve kurumlara yapmış olduğu vurguyu incelemek gerekir. Dünya
Bankası yönetişim konusundaki ilk vurgusunu 1989 yılında yayınladığı raporda ortaya
koymuştur. 1989’da yayımlanan Aşağı Sahra Afrikası: Krizden Sürdürülebilir Büyümeye
(Sub-SaharanAfrica: FromCrisistoSustinableGrowth) adlı raporda, yönetişim, Aşağı Sahra
Afrika’sındaki ekonomik krizden çıkış yolu olarak gösterilmiştir. Bu raporla birlikte
krizlerin çözümü konusundaki geleneksel Dünya Bankası yaklaşımında bir değişiklik göze
çarpmaktadır. Dünya Bankası ilk kez ekonomik kriz ve kalkınma sorununu yönetişimle
ilişkilendirmiştir (Bayramoğlu, 2005: 40-41).
Yönetişim ve kalkınma arasındaki ilişkinin açık bir şekilde ortaya konması ve
tanımlanması
ise
1992
yılında
yayımlanan
Yönetişim
ve
Kalkınma
(GovernanceandDevelopment) adlı raporda belirtilmiştir. 1994 yılında yayımlanan Dünya
Bankası raporunda (Governance: The World Bank’sExperience) ise yönetişim konusuna
verilen önem ve yönetişim konusunda Dünya Bankası’nın deneyimleri anlatılmaktadır
(World Bank, 1994). 1993 yılında yayımlanan Dünya Bankası raporunda ise (The East
AsianMiracle: EconomicGrowthandPublicPolicy) Doğu Asya ülkelerinin büyüme
konusundaki başarıları övülmüştür (World Bank, 1993).
Dünya Bankası 1997 yılında ise Değişen Dünyada Devlet (TheState in a Changing
World) adlı raporunu yayınlamıştır. Söz konusu raporda sürdürülebilir kalkınmanın hem
ekonomik hem de sosyal anlamda devam ettirilebilmesi için devletin şart olduğu
vurgulanmıştır. Rapor ayrıca devletin rolünü ise şu şekilde belirlemiştir: Devlet ekonomik
kalkınmanın merkezinde büyümeyi doğrudan sağlayan bir etken olmaktan çok, bir ortak,
katalizör ve kolaylaştırıcı olmalıdır (World Bank, 1997 veMetin, 2013: 219). Bunun
dışında vurgulanan diğer konular ise minimal devlet, düzenleyici kurullar, yönetişim,
şeffaflık ve hesap verilebilirlik gibi konulardır.
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Asya krizi çıktığı dönemde Dünya Bankası’nın baş ekonomisti ve Bill
Clinton hükümetinde Ekonomik Danışmanlar Kurulu'nunbaşkanıolarak görev yapan
Joseph E. Stiglitz, PWK’nın entelektüel altyapısını oluşturmuş ve DaniRodrik, Paul
Krugman, StanleyFischer, William Easterly ve RaviKanbur bu konuda önemli akademik
çalışmalar yapmışlardır (Melchior, 2005: 6 ve Öniş ve Şenses, 2003: 4).
Yukarıda anılan bu iktisatçılara göre, ekonominin genelinde özelliklede finansal
sistemlerde eksik (asimetrik) bilgi, aksak piyasalar ve eksik anlaşmalar söz konusudur.
Finansal sistemde en önemli sorun, finansal bilgilerin tam ve şeffaf bir şekilde
paylaşılmamasıdır. Bu nedenle hükümetler finansal sistemin düzenlenmesinde aktif rol
almalıdırlar (Fine, 2003: 5).
PWK’nın odak noktasını düzenli liberalizasyon, aşamalı reformlar, gerçekçi
düzenlemeler, kurumların önemi (Rodrik, 2006: 978) ve gelişmiş ülkelerle azgelişmiş
ülkeler arasındaki eşitsizlik konuları oluşturmaktadır. Bu bağlamda uluslararası finansal
sistemde bazı reformlaryapılmalıdır. Bu reformlar kısaca şunlardır (Melchior, 2005. 6):
-Şeffaflığın arttırılmasına yönelik politikaların uygulanması ve piyasalardaki
sınırlı bilgi problemlerinin çözüme kavuşturulması,
- Finansal sektörde gönüllü olarak yapılan çeşitli yeni standartların geliştirilmesini
ve dünya genelindebu girişimlerin desteklenmesini,
-Para aklama ve kıyı bankacılığı gibi istenmeyenfinansal faaliyetlerin önlenmesini,
-Finansal sektörlerde yeni kurumların oluşturulmasını ve finansal istikrarın
sağlanmasını kapsamaktadır.
Sayılan bu reformların dışında yeni bazı reformlar ise tartışılmaktadır. Tartışılan
bu reformlar ise, Basel Sermaye Anlaşması bağlamında risklerin kontrol altına alınmasını,
bankaların sermaye yeterliliği sorununu halletmelerini, mevduat sigortasının kapsamının
ne olacağını, yeni bir uluslararası “iflas prosedürünün” geliştirilmesini ve borç krizlerinin
çözümünde özel kreditörlerin de sisteme katılmasını içermektedir(Melchior, 2005: 6).
Sonuç olarak, PWK’nın temel düşüncesi piyasada dışsallıklar ve kamusal mallar piyasa
aksaklıklarına neden olduğu için devletin piyasaya müdahale etmesinin gerekli olduğu
yönündedir. Piyasa başarısızlıkları eksik bilgi ve piyasa aksaklıklarını kapsamakta ve aynı
zamanda kamu ve özel sektörün faaliyetleri arasındaki ayırımı ortaya koymaktadır.
Stiglitz’e göre devlet piyasaları tamamlayan bazı alanlarda etkin rol oynamalıdır.
Bu alanlar:
i- Beşeri sermayenin oluşturulması: Ekonomik büyümede beşeri sermayenin
rolünün önemli olduğu kabul edilmektedir. Büyüme hesaplamalarında beşeri sermaye
önemli bir yer tutmaktadır. Beşeri sermayenin geliştirilmesi ekonomik kalkınma, eşitlik,
katılım ve demokrasinin geliştirilmesine yardım edebilecek politikaların en
önemlilerindendir.
ii- Teknoloji transferi: Sanayileşmiş ülkelerde araştırma ve geliştirme
çalışmalarının geri dönüşü kişi başına % 20-30’u bulurken, eğitimin geri dönüşü % 50 gibi
yüksek bir orana denk gelmektedir. Bu nedenle beşeri sermayenin oluşturulmasından sonra
teknoloji transferi önem arz eden diğer bir konudur.
iii-Çevresel politikaların uygulanması: Küresel iklimdeki kötüye gidişin en aza
indirilmesi için dünya devletlerinin sera gazlarının üretimini en aza indirmesi ve
karbondioksit salınım oranını azaltması gerekmektedir(Stiglitz, 1998: 26).
Marangos 2008 yılında yaptığı çalışmada WK ile PWK arasındaki temel politika
farklılıklarını şu şekilde sistematize etmiştir (Marangos, 2008: 230-231).
Politikalar

Washington Konsensus

PostKonsensus

Washington

1. Mali Disiplin

Küçük Bütçe

Ekonominin konjonktürel
durumuna bağlı optimal bütçe
açığı. Maliye politikasında
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otomatik stabilizatör
uygulamaları
2. Kamu Harcama Öncelikleri

Eğitim, sağlık ve altyapı gibi
gelir dağılımını iyileştirecek
harcamalara yoğunlaşılması

Beşeri sermayenin oluşturulması

Verginin tabana yayılması ve
marjinal
vergi
oranlarının
azaltılması

------------------------------

4. Finansal Liberalizasyon

Faiz oranlarının piyasa tarafından
belirlenmesi

Sağlam finansal sistemin
oluşturulması. Şeffaflık ve
Düzenleme

5. Döviz Kurları

Rekabetçi ve piyasa tarafından
belirlenen gerçekçi döviz kuru

------------------------------

6. Ticaretin Serbestleştirilmesi

Miktar
kısıtlamaları
yaklaşık
%10-20’lik
uygulamaları

Cari işlemler açığının optimal
seviyesinin uluslararası fonlara
bağlı olması ve ihracatın
desteklenmesi

7. Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Doğrudan yabancı sermayenin
girişinin önündeki engellerin
kaldırılması

Teknoloji transferi

8. Özelleştirme

Kamu
özelleştirilmesi

Önceliğin özelleştirmeden çok
şirketleşmeye verilmesi

9.
Serbestleştirme/Kuralsızlaştırma

Rekabeti sınırlayan ya da yeni
firmaların piyasaya girişini ve
çıkışını engelleyen
düzenlemelerin kaldırılması

Düzenleme çerçevesinde
değişiklik: Tekelciliğe yol
açmayacak rekabetçi
politikaların adil rekabet ve
ticareti geliştirecek yasalarla
desteklenmesi

10. Mülkiyet Hakları

Mülkiyet haklarının güvenliği

------------------------------

11. Kurumların Oluşturulması

------------------------------

Para politikasının konjonktürel
hareketlerine karşı devlet
kurumlarının yeniden
güçlendirilmesi

12. Fiyat serbestliği

------------------------------

Enflasyonun % 40 eşik değerinin
altında olması ekonomik
performans için maliyet değildir.

3. Vergi Reformu

yerine
tarife

teşebbüslerinin

KURUMLARIN ÖNEMİ VE KURUMSAL DÜZENLEMELER
Azgelişmiş ve gelişmekte olan geçiş ekonomilerinde uygulanan WK’nın beklenen
olumlu sonuçları vermemesi (Kolodko, 2000: 4)ve hatta ekonomik krizlere yol açması
sonucukurumların önemi yeniden gündeme gelmiştir.Bu bağlamdaPWK gelişmiş bir
regülasyona, kurumsal düzenlemelere ve yönetişim reformlarına vurgu yapmaktadır.
Çünkü yönetişim reformları sayesinde gelişmiş ve gelişmekte olan piyasalar arasında bir
yakınsamayı sağlamak mümkün olacaktır. Bu yeni aşama bir ölçüde “düzenleyici devlet”e
geçiş anlamına gelmektedir (Yavuz, 2007: 33).
Kurumlara yapılan bu vurgu PWK’dan çok önceleri Kurumsal İktisat olarak
şekillenmiştir.Öncülüğünü Thorstein B. Veblen, John R. Commons, ve Wesley C.
Mitchell’in yaptığı kurumsal iktisat, yirminci yüzyıl başında ABD’de ortaya çıkmış ve
zamanla farklı düşünürler tarafından da geliştirilerek günümüze kadar gelmiştir (Özveren,
2007: 22-23).Özveren’e göre, kurumlarla iktisat ayrı düşünülmemelidir. Çünkü kurumsal
iktisat ekonomiyi kurumsallaşmış bir süreç olarak tanımlamış ve kurumlara şu ya da bu
ölçüde önem veren diğer yaklaşımlardan ayrılmıştır (Özveren, 2007: 17).
İki dünya savaşı arası dönemde etkili olan kurumsal iktisat 1929 bunalımı sonrası
yaygın bir şekilde uygulama alanı bulan Keynesyen iktisadi düşünce ve diğer önemli
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gelişmelerle birlikte etkinliğini kaybetmeye başlamıştır (Güler, 2102: 57). Bu durum Yeni
Kurumsal İktisat’ın (YKİ) gündeme gelmesine neden olmuştur. YKİ kavramını ilk kez
OliverWilliamson 1975 yılındaki çalışmasında kullanmasına rağmen, Ronald
Coase’nın1937’deki çalışması bu düşünce akımının teorik temellerini oluşturmuştur. Daha
sonraki yıllarda ise Douglas C. North (1993) bu akımın bir diğer önemli temsilcisi olmuştur
(Beşkaya ve Ursavaş, 2014: 6).
YKİ, Neo-Klasik teoride kullanılan kıtlık ve rekabet gibi varsayımları kullanmaya
devam etmiş, ancak rasyonalite ve tam bilgi gibi gerçek dışı varsayımları ise reddetmiştir.
Bunun yerine, sınırlı rasyonalite, eksik sözleşmeler, işlem maliyetleri ve mülkiyet hakları
gibi daha yeni bir terminolojiyle farklı bir bakış açısı sunmaya çalışmıştır (Çetin, 2012:
44). Ayrıca Neo-Klasik İktisat’ınkurumların önemini uzun bir süre gözardı etmiş olması ve
iktisadi karar ve eylemleri genellikle teknik bir sorun olarak ele almış olması önemli bir
sorun olarak görülmüştür. Bu nedenle YKİ kurum kavramını daha sonraki analizlerine
dâhil etmiştir (Uğur, 2011: 37).
YKİ yaklaşımına göre bireyler veya bireylerin oluşturduğu gruplar kurumsal
düzenlemelerikendi çıkarlarını arttırmak için değiştirmek isterler. Fakat kurumsal
düzenlemelerde yapılacak bir değişim sonucunda hakların yeniden dağılımında, bazı
insanlar için faydaya veya zarara neden oluyorsa, bu faydayı arttıran kurumsal
düzenlemeler tercih edilir.Kurumsal düzenlemeler, ekonomide faaliyet gösteren aktörlerin
birbirileriyle işbirliği ve/veya rekabet etme yollarını belirler. Kurumsal düzenlemeler
sayesinde, ekonomik birimlerin birbirleriyle işbirliği yapabilecekleri bir yapı veya
mülkiyet hakları ve yasalarda bir değişimi etkileyebilen bir mekanizma oluşturulabilir
(Çetin, 2012: 46).
Sonuç olarak özellikle 1997 Asya krizinden sonra Dünya Bankası’nın raporlarında
vurgulanan minimal devlet, düzenleyici kurullar/kurumlar, yönetişim, şeffaflık ve hesap
verilebilirlik gibi konular uluslararası kuruluşların gündemine alınmış ve hem gelişmiş
ülkelerde hem de gelişmekte olan ülkelerde yasal altyapısı hazırlanarak uygulanmaya
başlanmıştır.
BAĞIMSIZ DÜZENLEYİCİ KURUMLAR (BDK) VE FİNANSAL
KRİZLER
Devletin ekonomik faaliyetlere müdahale etmesinin arkasında yatan temel gerekçe,
piyasaların kendi haline bırakıldığında her zaman ekonomik etkinliği sağlamadığı
olgusudur. Özellikle elektrik ve telekomünikasyon benzeri sektörlerde devletin düzenleyici
(regülasyon) rolünün önemi giderek önem kazanmaktadır. Bu sektörlerin önemli
özelliklerinden biri, bu sektörlerin sunduğuhizmetlerin doğal tekel niteliğinden
kaynaklanmaktadır(Atiyas, 2000: 19). Belirtilen bu sektörler dışında özellikle finansal
piyasalarda eksik rekabetin olması, iktisadi aktörlerin eksik bilgi ile hareket etmeleri, kamu
malları ve dışsallıkların ekonomik etkinliğin sağlanmasını zorlaştırması piyasa
aksaklıklarına yol açmaktadır. Bu türden aksaklıkların olması durumunda, kamunun
ekonomiye müdahalesinin gerekli olduğu vurgulanmıştır(TÜSİAD, 2002: 17).
Finansal sistemin en önemli sorunu bilginin tam ve şeffaf olarak
paylaşılmamasıdır. Asya’da özellikle finansal sistemin devlet tarafından gözetim ve
denetim altına alınmaması krizin en önemli nedenidir(Fine, 2003: 5). Bu bağlamda
J.Stiglitz, finansal piyasaları ekonomik sistemin beynine benzeterek, finansal piyasaların
çökmesi durumunda yalnızca sektörün kârlarının çöküş öncesine göre düşmeyeceğini, aynı
zamanda tüm ekonomik sistemin performansının bozulacağını belirtmiş ve devletin
finansal piyasalara müdahale etmesi gerektiğini ileri sürmüştür(Stiglitz,1994: 6).
Dünya Bankası ve IMF, devletin ekonomiye doğrudan müdahalesi yerine bazı
sektörlerde (finansal piyasalar, altyapı, tarım vd.) bağımsız düzenleyici kurumların
kurulması gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Bunun için de özellikle Dünya Bankası, OECD ve
UNDP’nin 1990’lı yılların başından beri vurguladıkları ve özellikle gelişmekte olan
ülkelerde uygulanmasını istedikleri minimal devlet, yönetişim, şeffaflık ve hesap
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verilebilirlik anlayışı ve gerekçesi bağımsız düzenleyici kurumların (BDK) altyapısını
oluşturmaktadır.
BDK’lar, devletin kamu işletmeciliği aracılığıyla ekonomiye doğrudan müdahale etmeyi
bıraktığı, ekonomideki faaliyet gösterenlerin uymakla yükümlü olacakları kuralları
belirlemek ve bu kuralların uygulanmasını sağlamakla görevli yapılardır.BDK’lar,
yönetişim yapısı içerisinde devletin düzenleme, denetim ve gözetim işlevini yerine
getirmek amacıyla oluşturulduğu kurumlardır. BDK’ların ayırt edici özelliği, geleneksel
kamu yönetimi yapısı ve hiyerarşisi dışında konumlanmaları ve kararlarında siyaset ve
çıkar gruplarından bağımsız davranmalarıdır. Bu bağımsızlığın anlaşmazlıkları daha
saydam ve katılımcı bir ortamda çözeceği ve kurala dayalı bir yöntem içinde çalıştıkları
için hesap verilebilirlikleri daha çok ön plana çıkaracağı ileri sürülmektedir (TÜSİAD,
2002: 20-63).
BDK’ların ilki1887 yılında ABD’de kurulmuştur. Bugün itibariyle ABD’de
yaklaşık 100 adet özerk kurum/bağımsız federal düzenleyici faaliyetlerine devam
etmektedir (Karacan, 2002: 23).1997 Asya krizi daha sonra OECD ülkelerine ve diğer
birçok ülkeye yayılmış bu krizi 1998’de Rusya ve Brezilya krizleri takip etmiştir. Kasım
2000 ve Şubat 2001’de Türkiye’de yaşanan para ve bankacılık krizleri ile 2001 Arjantin
krizi derin bir ekonomik ve toplumsal çöküşe neden olmuştur. Özellikle Türkiye’de
yaşanan 2001 yılındaki krizin ardından IMF’ye başvuran Türkiye stand-by anlaşmaları
çerçevesinde yapısal reformlar yapmayı taahhüt etmiş ve BDK’ların kurulmasını kabul
ederek, yeni BDK’lar kurmuştur.
BDK’lar ilk kez ABD’de kurulmasına ve yaklaşık 100 adet düzenleyici kurum
faaliyetine devam etmesine rağmen ABD’de 2007’nin ortalarında başlayan 2008 yılında
tüm dünyayı etkileyen küresel krizin çıkması incelemeye değerdir. Tam da bu noktada akla
gelen soru şudur: IMF, Dünya Bankası ve diğer uluslararası kuruluşlar özellikle finansal
piyasalarda BDK’ların kurulmasına bu kadar önem verirken ve ABD’de çok sayıda BDK
faaliyetine devam ederken küresel ekonomik kriz neden ABD kaynaklı olmuştur. Çünkü
ABD’de ekonomik kriz çıkmadan önce BDK’ların denetim ve gözetim işlevlerini yerine
getirmediği ve çıkar ilişkileri nedeniyle birçok konunun göz ardı edildiği söylenebilir. ABD
kaynaklı krizin bir süre sonra küresel hale gelmesi sonucu ülkelerin önemli bir kısmı bu
durumdan olumsuz etkilenmiş ve dünya ekonomisi 1929 bunalımından sonraki en derin
krizle yüz yüze kalmıştır.
SONUÇ
1973 petrol kriziyle başlayan ve 1982’de Meksika borç kriziyle devam eden süreçte
Washington Konsensus fikri ön plana çıkmış ve IMF ve Dünya Bankası’nın etki alanı
genişlemiştir. IMF ve Dünya Bankası’nın katkıları ile yeni liberal ekonomi politikaları
azgelişmiş ülkelerin büyük bir kısmına hızla yayılmıştır. Yeni liberal politikalar özetle, mal
ve faktör piyasalarında fiyat müdahalelerinin kaldırılmasını, dış ticaretin ve finansal
piyasaların liberalleştirilmesini, doğrudan yabancı yatırımlarla portföy yatırımlarının
serbestleştirilmesini ve özelleştirme uygulamalarından oluşmaktadır. Ayrıca 1980’lerde
başlayan ve daha sonra ivme kazanan küreselleşme süreciyle birlikte mal ve hizmetler,
üretim faktörlerin, teknoloji ve finansal kaynaklar ülkeler arasında serbestçe dolaşmaya
başlamış ve finans mal ve hizmet piyasalarıartan bir şekilde bütünleşmiştir.
1980’li yılların ortalarından itibaren IMF ve Dünya Bankası’nın da etkisiyle
gelişmekte olan birçok ülke finans piyasalarını serbestleştirmek için gerekli düzenlemeleri
yapmış ve sermaye hareketlerini serbestleştirmiştir. Gelişmekte olan ülkelerin sermaye
hareketlerini serbestleştirmeden önce ekonomilerinin makro dengesini sağlamış olması,
cari işlemler açığının düşük seviyede olması ve borçlarının GSMH’ya olan oranının düşük
olması gerekmektedir. Aksi takdirde finansal liberalizasyon sonucu beklenen sermaye
akımı büyüme ve kalkınmaya olumlu etki yerine bu ülkelerde sık sık ekonomik krizlerin
çıkmasına neden olmaktadır. Çünkü gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye akımlarının
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önemli bir kısmını kısa vadeli ve spekülatif sermaye akımları (sıcak para hareketleri)
oluşturmaktadır.
1990’lı yıllardan günümüze kadar olan dönemde dünya ekonomisinde çok sayıda kriz
yaşanmıştır. Krizlerin çok sık ve şiddetli olması, küresel ekonomik düzende bir zaafın
olduğu düşüncesine yol açmıştır. Yaşanan her krizde IMF ve Dünya Bankası’na çok sayıda
eleştiri yöneltilmiş ve yeni liberal politikalar son yıllarda daha fazla sorgulanır olmuştur.
Bu krizlerden özellikle 1997 Asya krizindeki eleştiriler daha önce Dünya Bankası’nda
çalışan bazı iktisatçılardan geldiği için daha çok dikkat çekmiştir. Bu iktisatçılar
“Washington Konsensus” olarak adlandırılan yeni liberal politika uygulamalarının birçok
ülkede krizlere yol açtığını ileri sürmüşlerdir. Çünkü gelişmekte olan ülkelerin finansal
piyasaları derinleşmeden ve kurumları tam olarak oluşturmadan finansal liberalizasyon
uygulamalarına geçtiklerini ve bunun sonucunda krizlerin oluşmasına neden olduğunu
vurgulamışlardır. Bu durum Post-Washington Konsensus fikrinin oluşmasına ve devletin
(özellikle belirli alanlarda) düzenleyici rolünün tekrardan önemine vurgu yapılmasına
neden olmuştur. Dünya Bankası ve IMF’de bu fikre büyük ölçüde katılmıştır. Böylece
Dünya Bankası ve IMF, devletin ekonomiye doğrudan müdahalesi yerine bazı sektörlerde
(finansal piyasalar, altyapı, tarım vd.) bağımsız düzenleyici kurumların kurulması
gerektiğini kabul etmiş ve bu kurumlar birçok ülkede kurularak faaliyetlerine devam
etmiştir.
Ancak burada vurgulanması gereken önemli bir konu ise ABD’de çok sayıda
bağımsız düzenleyici kurum olmasına rağmen 2008 küresel krizi çıkmadan önce bu
kurumların denetim ve gözetim işlevlerini tam olarak yerine getirmediği sonucuna
ulaşılmıştır. Eğer bu kurumlar belirtilen bu işlevlerini yerine getirmiş olsaydı krizin
derinliği ve çapı dünya ekonomisini bu kadar etkilemeyebilirdi.
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Etkin Piyasalar Hipotezi G-20 Ülkeleri İçin Geçerli mi? Yeni Bir Yaklaşım
Burcu ÖZCAN *

Esma GÜLTEKİN**

Özet
Eugene Fama (1970) tarafından öne sürülen “Etkin Piyasalar Hipotezi” ne göre
menkul kıymet fiyatları ulaşılabilir tüm bilgileri yansıttığı vakit etkin bir piyasanın
varlığından söz edilebilir. Etkin piyasa hipotezinin temel dayanağı “tesadüfi yürüyüş”
modelidir. Tesadüfi yürüyüş, etkin bir sermaye piyasasında her türlü bilginin piyasaya
yansımış olması ve yatırımcılar tarafından değerlendirilmiş olması durumunda herhangi bir
andaki hisse senedinin fiyatının hisse senedinin gerçek değerine eşit olacağını ifade
etmektedir. Günümüzde sermaye piyasalarının ve reel piyasaların daha fazla birbirini
etkiler hale gelmesinden ötürü, sermaye piyasalarının etkin işleyişi en çok tartışılan
konulardan biri haline dönüşmüştür. Piyasa etkinliği literatürde 3 düzeyde
gerçekleşmektedir: 1) Zayıf formada etkinlik;menkul kıymetlerin geçmişe ilişkin
tümbilgilerinin bugünkü fiyatlara yansıdığını savunmaktadır. Böylece hisse
senediningeçmiş fiyatları, gelecek fiyatlarını belirlemektedir ve zayıf formdaki etkinlik
tesadüfi yürüyüş modeline dayanmaktadır. 2) Yarı güçlü formda etkinlikte; hiçbir
yatırımcının piyasa ortalaması üzerinde aşırı getiri elde etmesi mümkün değildir. Çünkü
yeni bilgiler piyasaya açıklandığı anda tüm yatırımcılar tarafından paylaşılacaktır. 3)Güçlü
formda etkinliğe göre ise, piyasadaki fiyatlar ulaşılabilir tüm bilgileri yansıtmaktadır.
Ayrıca piyasada bilgi olarak piyasa katılımcıları arasında herhangi bir üstünlük yoktur.
Bu çalışmada G-20 ülkelerinin aylık hisse senedi kapanış fiyatlarından yol
çıkılarak ilgili piyasaların zayıf formda etkin olup olmadıkları 1990-2015 dönemi için test
edilmektedir. Bu amaçla, Bahmani-Oskooee vd. (2014) tarafından geliştirilen sert ve
yumuşak kırılmaya izin veren Panel Durağanlık testi kullanılmaktadır. Söz konusu test son
dönemde geliştirilmiş olan fourier birim kök testlerine bir örnek teşkil etmektedir. Elde
edilen sonuçlar her bir ülke için farklı olup, bu doğrultuda farklı politika önerileri de
doğurmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Etkin piyasalar hipotezi, tesadüfi yürüyüş (random walk)
süreci, hisse senedi piyasası, fourier panel durağanlık testi
Jel Kodu: G14, G15
GİRİŞ
Etkin bir sermaye piyasası modern finans teorisinde başlangıç aşaması olarak
görülmektedir. Etkinlik kavramı sermaye piyasalarındaki herhangi bir yatırımcının diğer
yatırımcılar karşısında anormal kar elde etmek istemesine karşın, piyasaların buna izin
vermemesi durumu olarak ifade edilebilir. Bu durumda yatırımcıların daha çok kar elde
edebilmesi için yatırımları yüksek riski olan varlıklara yönlendirmesi gerekmektedir. Etkin
bir piyasa hipotezinin oluşmasında bu durumun baskın rol oynadığı olduğu görülmektedir
(Titan, 2015:442). Daha üretken bir ekonomi anlamına gelen daha liberal bir finansal
piyasayı ifade etmesi açısından önem taşımaktadır (Makovsky, 2014:398).
Piyasaların etkinliği konusu akademisyenlerin yöneldiği alanlardan biri olmasını
sağlamıştır. Eugene Fama (1970) tarafından ilk olarak ele alınarak borsanın etkinliği
konusu dile getirilmiştir. Sermaye piyasasının öncelikli görevi ekonomideki sermaye
stokunun mülkiyet tahsisidir. Genel olarak, ideal bir piyasayı fiyatların mevcut tüm bilgileri
tamamen yansıttığı ve yatırımcıların kararını buna bağlı olarak belirlediği bir kavram
Correspondig author, Doç. Dr., Fırat Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat
Bölümü, 23200, Elazığ, Türkiye, Email: bozcan@firat.edu.tr
**
Araş. Gör., Fırat Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,İktisat Bölümü, 23200,
Elazığ,Türkiye. Email: egultekin@firat.edu.tr
*
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olarak ifade etmektedir. Piyasadaki güncel bilgilerin tüm katılımcılar açısından serbest bir
şekilde sahip olunan piyasa olarak tanımlamaktadır.
Etkin piyasaların zayıf, yarı güçlü ve güçlü olmak üzere üç farklı formundan
bahsedilebilir. Buna göre, zayıf formda etkin piyasa için finansal varlıkların tüm mevcut
tarihsel bilgilerinin her an ulaşılabilir olduğu bunun da yatırımcıların anormal kar elde
etmesine engel olduğu görüşünün desteklendiği belirtilmiştir. Bunun sonucunda etkin
piyasa hipotezi varsayımın tesadüfi yürüyüş sergileyeceği belirtilmektedir. Yarı güçlü
formda etkinlik ise mali varlıkların fiyatları yansıtacağı varsayılmaktadır. Piyasada tüm
bilgilerin tarihsel bilgilerde dahil olmak üzere fiyatlar üzerinde bir etki yaratmadığı ve bu
bilgiler kullanılarak beklenen piyasa değerinin üzerinde herhangi bir kar elde etmesinin
mümkün olmadığı ifade edilmektedir. Güçlü formda etkinlik durumunda piyasadaki
fiyatların tarihsel tüm mali bilgiler (zayıf form), yeni güncel ve genel bilgiler (yarı güçlü
form) ve finansal varlık ile ilgili tüm özel bilgileri içeren yapıya sahip olması durumudur.
Bu formda etkinliğin tespiti oldukça güçtür (Titan, 2015:443).
Oldukça geniş bir çalışma sahasına sahip olan etkin piyasa hipotezi konusu
özellikle Fama (1970) sonrasında 1970’ler ile birlikte önem arz eden bir konu haline
gelmiştir. Literatürde Etkin piyasa hipotezini zaman serisi veya panel veri ile test eden
birçok çalışma bulunmaktadır. Çalışmada ise panel veri uygulananlar öncelikli olarak
incelenecektir. Kısaca çalışmalara bakılacak olursa; Narayan ve Prasad (2007)
çalışmalarında 17 Avrupa ülkesi üzerinde 1988:1 ile 2003:03 dönemleri arasında haftalık
veriler ile 3 farklı panel birim kök testi uygulanmıştır. Tüm Avrupa ülkelerinin birim kök
taşıdığı ve etkin piyasa hipotezi tutarlı bir sonuç izlediği görülmektedir. Başka bir
çalışmada Borges (2008) çalışmasında, Fransa, Almanya, İngiltere, Yunanistan, Portekiz
ve İspanya ülkeleri için Ocak 1993 Kasım 2007 tarihleri arasında etkin piyasa hipotezinin
testi için klasik birim kök testleri yanında Lo ve MacKinlay (1998) tarafından geliştirilen
çoklu varyans oran testi günlük ve aylık verilere ayrı ayrı uygulanmıştır. Aylık verilerde 6
ülkede de tesadüfi yürüyüş modeline rastlanmıştır. Günlük verilerde ise Yunanistan ve
Portekiz de hipotez reddedilirken diğer 4 ülkede kabul edilmiştir.
Ayrıca, Ahmad ve diğerleri (2010) çalışmalarında 15 gelişmekte olan sermaye
piyasası üzerinde tesadüfi yürüyüş modelini panel yapısal kırılmalı birim kök analizi ile
test etmiştir. Uygulama sonucunda gelişmekte olan piyasalarda etkin piyasa hipotezinin
geçerliliği her piyasa için kabul edilmektedir. Bunun yanında Nguyen ve diğerleri (2012)
çalışmalarında Tayvan menkul kıymetler borsası 2008-2010 tarihleri arasında 121 işlem
yapılan gün rastgele gün seçilerek Dockery ve Kavussanos (1996) tarafından değiştirilmiş
çok değişkenli bir model oluşturularak Tayvan piyasası için panel veri uygulanmıştır.
Menkul kıymetler borsasının bilgi yönünden etkin olmadığı tespit edilmiştir.
Zhang ve diğerleri (2012) çalışmalarında Fourier fonksiyonu içeren Panel
SURKSS testini Ocak 2000-Nisan 2011 tarihleri arasında beş Afrika ülkesi üzerine
uygulayarak etkin piyasa hipotezini test etmiştir. Elde edilen bulgular sonucunda Mısır ve
Fas’ta hipotez reddedilirken, Kenya, Güney Afrika ve Tunus’ta zayıf formda etkin piyasa
hipotezi kabul edilmiştir. Gümüş ve Zeren (2014) çalışmalarında G-20 ülkeleri için Fourier
ADF ve Fourier KSS uygulamıştır. Elde edilen bulgulara göre 9 ülke için etkin piyasa
hipotezi geçerli iken 8 ülkede geçerli olmadığı tespit edilmiştir. Etkin piyasa hipotezinin
özellikle gelişmiş ülkelerde geçerli olduğu belirtilmiştir.Lee ve diğerleri (2014)
çalışmalarında ekonomik gelişmişlik düzeyinde farklı seviyelerde ve farklı bölgelerdeki 60
ülkenin uluslararası menkul kıymetler borsasını yedi panele ayırarak SPSM ile birlikte
doğrusal olmayan birim kök testi uygulayarak incelemişlerdir. Elde edilen bulgulara göre
farklı panellerde farklı ülkelerin tesadüfi yürüyüş sergilediği gözlemlenmiştir. Aynı
zamanda belirlenen gruplarda etkin piyasa hipotezinin reddedildiği gözlemlenmiştir.
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I. Metodoloji
Bu çalışma Enders ve Lee (2012) tarafından geliştirilen fourier LM (FLM) birim
kök testini kullanmaktadır. Test, kırılma sayısı ve tarihine ilişkin bilgiden bağımsız olarak
yapısal kırılmaların bilinmeyen yapılarını tespit edebilmektedir. FLM testi, Lagrange
çarpanı (LM) ilkesine dayalıdır. Enders ve Lee (2012)’ye dayanarak aşağıdaki data oluşum
süreci söz konusudur:

 2 kt 
 2 kt 
yt   0   t   k sin 
   k cos 
  et ,
 T 
 T 

k T

2

(1)

et   et 1   t

Birim kök sıfır hipotezi altında   1 iken, durağanlık alternatif hipotezi altında ise  1
dir. FLM testinin metodolojisi, Schmidt ve Phillips (1992) ile Amsler ve Lee (1995)’nin
LM metodolojisine dayalıdır. Sıfır kısıtı koyarak (2) nolu regresyonu ilk farklarına dayalı
olarak tahmin etmektedir.

 2 kt 
 2 kt 
yt   0  1 sin 
   2  cos 
  ut (2)
 T 
 T 
 0 , 1 ve  2 Katsayıları aşağıdaki trendden arındırılmış seriyi oluşturmak üzere

kullanılmaktadırlar.

 2 kt 
 2 kt 
St  yt     0t  1 sin 
t  2,...., T
   2 cos 
,
 T 
 T 
Burada   y1   0  1 sin(2 kt / T )   2 cos(2 kt / T ) şeklindedir.

(3)

y1 yt ’nin ilk

gözlemidir. Elde edilen trendden arındırılmış seri, (4) Nolu denklemde yer alan regrsyon
tahmininde kullanılmaktadır:
(4)
yt   St 1  d0  d1 sin(2 kt / T )  d2  cos(2 kt / T )   4
LM test istatistiği (  LM ), yt ’nin birim köke sahip olduğunu ifade eden   0 şeklindeki
sıfır hipotezinin t testi ile sınanmasını ifade etmektedir. Oto korelasyona sahip ve
heterojen dağılım gösteren hata terimlerini dikkate almak için,  t ‘nin Phillips ve Perron
(1988) tarafından öne sürülen koşulları karşıladığı varsayılmaktadır. (4) Nolu denklem,
otokorelasyonu yok etmek üzere, St 1 ’in gecikmeli değerleri ile genişletilebilmedir.
Enders ve Lee (2012) ,  LM ’nin asimptotik dağılımının sadece frekansa

k 

dayalı

olduğunu  k ,  k ,  0 ve  ’nın büyüklüklerinden bağımsız olduğunu göstermişlerdir.
Frekans sayısını belirlemek üzere 1-5 arasındaki tam sayıları kullanarak belirlemeyi
önermişlerdir. (4) Nolu denkleme ait kalıntı kareleri toplamını minimum kılan k değeri
uygun frekans sayısını vermektedir.
Eğer doğrusal olmayan bir trend söz konusu değil ise, bu durumda doğrusal bir trend
içermeyen standart bir birim kök testi FLM birim kök testinden daha güçlü olacaktır. Bu
nedenle doğrusal olmayan bir trendin varlığını (5) Nolu denklemde ifade edilen F istatistiği
ile sınamaktayız:

Fk 

 SSR

0

 SSR1  k   / 2

SSR1  k  / T  q 

Burada SSR1  k 

(5)

denklem (4)’e ait kalıntı kareleri toplamını ifade etmektedir, q

bağımsız değişken sayısını gösterirken; SSR0 trigonometrik terim içermeyen denklem
(4)’e ait kalıntı kareleri toplamını ifade etmektedir. Ayıca, bu istatistiğin dağılımı standart
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normal olmadığı için, Enders ve Lee (2012) makalelerinde kritik değerleri farklı T
boyutları için elde etmişlerdir. Eper doğrusal olmayan bir trendin var olmadığını ifade eden
sıfır hipotezi reddedilirse, FML birim kök testi kullanılmakta, aksi halde doğrusal trend
içermeyen birim kök testi kullanılmaktadır.
II. Veri Seti ve Ampirik Bulgular
Çalışmada G-20 ülkelerine ait aylık borsa kapanış fiyatlarını içermektedir. Her bir
ülke için veri aralığı değişmektedir. Veriler, www.uk.finance.yahoo.comsitesinden elde
edilmiştir. Verilerin doğal logaritmaları alındıktan sonra birim kök testi uygulanmıştır.
Ülkelere ait kullanılan borsa indekslerinin isimleri şöyledir: S&P/ASX 200 (Avustralya),
BOVESPA (Brezilya), MERVAL (Arjantin), S&P/TSX (Kanada), SHCOMP(Çin),
CAC40 (Fransa), DAX30 (Almanya), FTSE(100) (İngiltere), SENSEX (Hindistan), JCI
(Endonezya), FTSEMIB(Italya), NIKKEI225 (Japonya), IPC (Meksika), NASDAQ
(ABD), MICEX (Rusya), FTSE/JTE (Güney Afrika), KOSPI (Güney Afrika),
XU100(Türkiye). Suudi Arabistan veri eksikliği nedeniyle dahil edilememiştir.
Tablo 1: Fourier LM Test Sonuçları
Ülkeler

Veri Aralığı

Avustralya

1992:112016:02
1993:042016:02
1996:102016:02
1979:062016:02
1990:122016:02
1990:032016:02
1990:112016:02
1984:012016:02
1997:072016:02
197:072016:02
1997:122016:02
1984:012016:02
1991:112016:02
1950:012016:02
1995:092016:02
2003:022016:02
1997:072016:02
1992:122016:02

Brezilya
Arjantin
Kanada
Çin
Fransa
Almanya
İngiltere
Hindistan
Endonezya
İtalya
Japonya
Meksika
ABD
Rusya
Güney Afrika
Güney Kore
Türkiye

LMistatistiği
-1.2403

Freq. (k)

Lag

SSR(k)

3

13

0.0321

-1.5998

4

7

2.9710

-3.3308c

2

12

0.5401

-3.2724b

4

12

0.4464

-3.8295c

1

14

0.4664

-3.2940

1

10

0.0936

-2.3668

3

12

0.1991

-3.2759

1

8

0.3026

-2.5875

1

14

0.2173

-3.5632

1

7

0.5260

-1.7085

4

7

0.0001

-2.3895

4

7

0.2730

-2.0287

4

6

0.7307

-3.5603

1

13

0.7268

-4.1053b

1

3

0.1725

-1.8394

2

3

0.0627

-2.4825

2

3

0.0128

-1.9260

1

14

2.4851

F(k)
istatistiği
144.6027
(0.000)
58.2149
(0.000)
66.3731
(0.000)
67.9218
(0.000)
125.6044
(0.000)
222.3962
(0.000)
105.8880
(0.000)
72.5715
(0.000)
90.9820
(0.000)
40.9363
(0.000)
18688.863
(0.000)
158.5507
(0.000)
27.1971
(0.000)
112.5674
(0.000)
59.7498
(0.000)
108.4921
(0.000)
14.0147
(0.000)
20.3648
(0.000)

Notlar: Model deterministik öğeler olarak sabit ve trendi içermektedir. a, b ve c sırasıyla %1, %5 ve
%10 anlamlılık düzeylerini göstermektedir. Sıfır hipotezi serinin birim kök içerdiği şeklindedir.
Olasılık değerleri parantez içerisinde verilmiştir. k, uygun frekans sayısını göstermektedir. Her ülke
için optimum gecikme uzunluğu Campbell ve Perron (1991) tarafından önerilen tekrarlı (recursive)
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t-istatistiği yöntemine göre seçilmiştir. Maximum gecikme uzunluğu ise Schwert (1989) tarafından
önerilen formüle göre belirlenmiş olup her ülke için değişmektedir.

Tablo 1’de görüldüğü üzere, hesaplanan F istatistiklerine ait değerler, modeldeki
trigonometrik terimlerin anlamlı olduğunu ve tüm G-20 ülkeleri için borsa indeks
verilerinin doğrusal olmayan bir trend içerdiklerini göstermektedir. Bu nedenle LM testinin
Fourier fonksiyonunu içerecek şekilde uygulanması gereklidir. Elde edilen bulgular G-20
ülkelerinin büyük çoğunluğunun borsa indekslerinin birim kök içerdiğini, dolayısıyla borsa
verilerinin rassal yürüyüş süreci izlediklerini gösterirken, diğer taraftan da çoğu G-20
borsalarının zayıf formda etkinliğe sahip olduklarına (etkin piyasalar hipotezinin geçerli
olduğuna) işaret etmektedir. Sadece, Arjantin, Kanada, Çin ve Rusya borsaları için etkin
piyasalar hipotezi geçerli görünmemektedir. Bu sonuç gelişmiş ülke borsalarının diğer ülke
borsalarına göre daha etkin olduğu şeklindeki bulguları da desteklemektedir (öbkz.
Narayan ve Prasad(2007), Ahmad ve diğerleri(2010) Gümüş ve Zeren(2014)). Figür 1 her
bir ülke için borsa indeksi verilerinin logaritmik dönüşüme uğramış eğilimlerini ve fourier
fonksiyonun modele dahil edilmesiyle izledikleri eğilimi gözler önüne sermektedir.
Grafikler, borsa verilerindeki yumuşak kırılmaları ve fourier fonksiyonlarının modelde
dikkate alınması gerekliliğini gözler önüne sermektedir.
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Piyasaların tüm bilgiyi yansıttığı ve aşırı kar elde etmeye imkan tanımayan etkin
piyasa hipotezi 1970’ler ile birlikte oldukça çalışılır bir konu halini almıştır. Özellikle
yatırımcıların rasyonel davrandığı ve sermaye piyasasında gerçekleştirilen davranışların
rasyonel hareketler sonucu ulaştığı varsayımına dayana bu hipotez zayıf, yarı güçlü ve
güçlü olmak üzere üç formdan oluşmaktadır.
Çalışmada etkin piyasa hipotezi teoremi G-20 ülkelerine ait aylık borsa kapanış
fiyatları her ülke için değişen veri aralıkları ile Bahmani-Oskooee ve diğerleri(2014)
tarafından geliştirilen sert ve yumuşak kırılmalara izin veren Panel Durağanlık testi ile
analiz edilmiştir. Fourier fonksiyonların modele katılarak analiz sonuçlarının elde
dilmesinin gerekliliği Borsa indeksleri ve logaritmik halinin yansıtıldığı şekillerde
meydana gelen eğilim sonucundafigür 1 ile gösterilmektedir. Elde edilen sonuçlara göre,
G-20 ülkeleri için Arjantin, Kanada, Çin ve Rusya borsaları hariç diğer borsalarda etkin
piyasa hipotezinin geçerli olduğu görülmektedir.Özellikle gelişmiş ülke ekonomilerinin
tesadüfi yürüyüş sergileyerek etkin piyasa hipotezine sahip olduğu literatürde Narayan ve
Prasad(2007), Ahmad ve diğerleri(2010) Gümüş ve Zeren(2014) çalışmalarına paralellik
arz etmektedir.
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Üçüz Açık Hipotezinin Geçerliliği ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 1975-2014
Dönemi Türkiye Analizi
Ece DEMİRAY EROL*

Dilek ALMA1**

Özet
Bir ülkede makro ekonomik denge, ülkenin iç ve dış ekonomik dengesinin birbirine
eşitlenmesiyle sağlanır. Ekonomide iç dengeyi oluşturan tasarruf-yatırım dengesi ile kamu
bütçe gelir-gider dengesinin her ikisinde birden oluşan açığa dış ekonomik dengedeki cari
açık eşlik ediyorsa ve üç açık birbirlerini etkiliyorsa o ekonomide üçüz açığın geçerli
olduğu ifade edilmektedir. Bir ülkenin ithalata bağımlılığı cari dengede, kamu
harcamalarındaki değişimi bütçe dengesinde, faiz oranlarındaki değişimi yatırımlarda
dolayısıyla da tasarruf- yatırım dengesinde değişimlere yol açabilmekte böylelikle üçüz
açık söz konusu olabilmektedir. Üçüz açık durumu, genellikle ülkenin iç tasarrufları açık
verirken mevcut büyümelerinden daha fazla büyümeye çalışan ekonomilerde ortaya çıktığı
için, üçüz açık ve büyüme arasındaki ilişkinin Türkiye açısından ele alınması gerektiği
düşünülmektedir. Bu amaçla çalışmada öncelikle makro ekonomi içerisinde yer edinen
üçüz açık hipotezinin genel teorik çerçevesi ele alınacak, sonra hipotezin Türkiye
ekonomisinde 1975-2014 döneminde geçerliliği Granger Nedensellik Test yöntemiyle test
edilecek ve üçüz açık bileşenlerinin ekonomik büyümeye etkisi Var Modeliyle ortaya
konulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Ekonomik Büyüme, Granger Nedensellik Testi, Üçüz Açık
Jel Kodlar: B22, O11, H20
Abstract
Macro-economıc stability in a country is provided through equalization of
country’s internal and external economic balance. If the current account deficit is
accompanied with the deficits of both in saving-investment balance constituting domestic
budget revenue- expenditure balance and public revenue-expenditure balance, the triple
deficit is expressed as valid in the economy. Import dependency on current account
balance, changes in public spending on budget balance, changes in interest rates on
investments, thereby on saving –investment balance, may lead to changes, thus triple deficit
can be exist. It was thought that the relationship between triple deficit and and growth
should be considered for Turkey due to the fact that triple deficit generally occurs in the
economies which try to grow more than current growth rate while domestic savings have
a deficit. For this purpose, the general framework of triple deficit which took place in macro
economy will be discussed, then hypothesis will be tested with Granger Causality Test
method at the period of 1975-2014 in Turkish economy and the effect of components of
triple deficit on economic growth will be presented wıth VAR model.
Keywords: Economıc Growth, Granger Causality Test, Triple Deficit.
I. GİRİŞ
Türkiye gibi iktisadi gelişimini tam olarak tamamlayamamış ülkeler yeterli bir
kalkınma hızını gerçekleştirebilmek için milli gelirin önemli bir payını, kaynağını
tasarrufların oluşturduğu yatırıma ayırmaktadır. Yatırımları finanse eden tasarruflar
ülkenin ekonomik kalkınmasında önemli bir iç darboğaz oluşturmaktadır. Yüksek bir
yatırım oranı tasarrufların artırılmasına bağlı olduğundan tasarruf oranı düşük olduğunda
yatırımlar artırılamamakta, dolayısıyla ekonomik verimlilik geri kalmakta ve sonuçta milli
gelir düşük düzeyini korumaktadır. Düşük olan gelir seviyesinde tasarruf eğiliminin
belirlediği yurtiçi tasarruflar, kalkınma hızının gerçekleşmesi için yeterli yatırımları
*

Yrd. Doç. Dr., Celal Bayar Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, ecehan.erol@hotmail.com
Arş. Gör., Bitlis Eren Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, dilek.iktisat@gmail.com

1**

22

çoğunlukla tam olarak finanse edememekte ve böylece bütçe açığı ortaya çıkmaktadır
(Zengin, 2000;37,38).
Makro ekonomik genel dengenin sağlanabilmesi tasarruflar ile yatırımlar arasında
olması gereken tasarruf-yatırım dengesine de bağlıdır. Tasarruf sonrası biriken fonların
yatırımlara yönlendirilmesi şeklinde ifade edilebilen yatırım tasarruf dengesi, bir
ekonominin güçlü ve dengeli bir yapıya sahip olabilmesi için gerekli koşullardan biridir (
Dücan, 2008;24).
Ekonomik kalkınmanın gerçekleştirilmesi, başlangıçta büyük ölçüde sermaye malı
ithalatını gerektirmekte ve bu durum kalkınmanın başarılması için kaçınılmaz olmaktadır.
Döviz, hızlı kalkınmanın gerektirdiği ithalatı finanse ettiği için, ülkenin ekonomik
kalkınmasında önemli bir dış darboğaz oluşturmaktadır. Döviz gelirlerinin büyük bir
bölümünün birkaç temel ilkel ürünün ihracından sağlanması, bu gelirlerin düzeyini
hedeflenen kalkınma oranının gerektirdiği düzeyin çok altında kalmasına ve böylece
ekonomide bir dış ticaret açığının ortaya çıkmasına neden olmaktadır (Zengin, 2000;38).
Türkiye ekonomisinde, 1980’li yıllardan sonra uygulanan özelleştirme programları
ile ekonomide kamu sektörünün payı azaltılarak gayrisafi milli hâsıladaki bütçe açığının
payının azaltılmasına, enflasyonun düşürülmesine yönelik önemli bir girişimde
bulunulmuştur. Bu süreçte birbiri arkasına yaşanan krizler, enflasyon ile işsizlik oranının
yüksekliği, düşük büyüme hızı gibi olumsuz göstergeler makroekonomik dengenin
bozulmasına neden olmuştur. Bu bağlamda 1980’li yıllardan son yıllara kadar Türkiye
ekonomisinde istikrarsızlıklar yaşanmıştır.
Makro ekonomik istikrarsızlığın giderilerek ekonomik dengenin sağlanabilmesi
için, ülkenin iç ve dış ekonomik dengesinin birbirine eşitlenmesi gerekir. Diğer bir ifadeyle
özel kesim tasarruf ve yatırım dengesi ile kamu bütçe gelir ve gider dengesinin toplamı cari
dengeye eşit olmalıdır. Bir ekonomide iç dengeyi oluşturan tasarruf-yatırım dengesi ile
kamu bütçe gelir-gider dengesinin her ikisinde birden oluşan açığa dış ekonomik dengedeki
cari açık eşlik ediyorsa o ekonomide üçüz açığın geçerli olduğu ifade edilmektedir.
Ekonomik gelişimde istikrarın sağlaması için, çözümlemelerin üretilmesi ve ekonomik
dengenin sağlanması için bütçe açığı, cari açık ve yatırım -tasarruf açığı kavramlarının
anlaşılması gerekmektedir.
Çalışma, üç bölümden oluşmaktadır. İlk iki bölümde sırasıyla konuyla ilgili yazın
incelemesine ve üçüz açık hipotezine ilişkin teorik yapıya yer verilmekte, üçüncü bölümde
hipotezin Türkiye ekonomisinde 1975-2014 döneminde geçerliliği test edilmekte ve üçlü
açmaz hipotez bileşenlerinin ekonomik büyümeye etkisi araştırılmakta ve sonuç kısmı ile
tamamlanmaktadır. Bu çalışma, makroekonomi politikaları oluşturulurken ve potansiyel
krizlere önlem alınırken değişkenlerin birbirlerinden nasıl etkilendiğini tespit edilmesi
konusunda daha başarılı adım atılmasını sağlayacağından önemlidir.
II. LİTERATÜR ÖZETİ
İç dengenin ve kalkınmanın sağlanması noktasında Türkiye ekonomisinin
karşılaştığı en önemli sorun tasarruf-yatırım dengesi ve bütçe açığı olurken, yine
kalkınmanın ve dış dengenin sağlanmasında Türkiye ekonomisinin karşılaştığı diğer bir
sorun da cari açıklar olmaktadır. Bu üç önemli değişken arasında bir etkileşimin olup
olmadığı da son zamanlardaki çalışmalara konu olmuş ve bu çalışmalarda farklı sonuçlar
elde edilmiştir. Bu çalışmalardan bazıları şunlardır:
Dücan (2008), 1980-2007 dönemine ait veriler ile Türkiye için tasarruf-yatırım
dengesizlikleri ve üçüz açık sorunu üzerinde yaptığı çalışmada büyük çapta tasarrufyatırım açıklarının görülmeye başlandığı 1990’lı yılların sonlarında, ikiz açık hipotezinin
öngördüğü, bütçe açığı ile cari işlemler açığı arasındaki birlikte hareket etme eğiliminin
kırılmaya başladığı, tasarruf-yatırım açıklarının önemli bir etken olduğu ve Türkiye’de
uzun yıllardan beri devam eden bütçe açıkları ve cari işlemler açıklarına ek olarak son
yıllarda tasarruf yatırım açığının da ciddi boyutlara ulaşmış olması, makro ekonomik genel
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dengenin bu üç dengesinin birlikte açık vermesini yani üçüz açık durumunun ortaya
çıkmasına neden olduğunu belirtmiştir.
Türkiye’de kamu dengesi, yatırım tasarruf dengesi ve cari açık arasındaki ilişkiler
çerçevesinde iç ve dış denge arasındaki etkileşimi öngörmeyi amaçlayan Sürekçi (2011),
1987:1–2007:3 dönemine ait çeyrek yıllık verilerle yaptığı çalışmada VAR analizi
uygulamış ve elde edilen bulgular kamu açıkları ve cari açık arasında ilişkinin var olduğunu
fakat yatırım tasarruf oranı ve cari açık arasında Granger nedensellik ilişkisi bulunmadığını
tespit etmiştir.
Akıncı ve Yılmaz (2012), Türkiye ekonomisi için 1975 – 2010 dönemine ait yıllık
verileri kullanarak yapmış olduğu çalışmada, tasarruf açıkları ile bütçe açıklarının cari
açıklar üzerindeki etkilerini sınır testi yaklaşımıyla incelemiş ve Türkiye’de cari açıkları
etkileyen temel faktörlerin tasarruf açıkları ile bütçe açıkları olduğunu, hem kısa hem de
uzun dönemde ilgili değişkenlerin cari açıklar üzerinde pozitif bir etki doğurduğunu ortaya
koymuştur. Bu bağlamda söz konusu dönemde üçüz açık hipotezinin Türkiye ekonomisi
için geçerli olduğu sonucuna varmışlardır.
Karaçor ve diğerleri (2012), çalışmalarında 1980-2010 dönemlerini kapsayan
veriler yardımıyla Türkiye ekonomisinde üçüz açık olgusunu Vektör Otoregresif Model
analizi ve Granger Nedensellik Testiyle analiz etmiştir. VAR sonuçlarına göre cari açık
artış en çok Kamu Kesimi Borçlanma Gereği üzerinde hissedilmiştir. Bu iki değişken
bileteral biçimde birbirini etkilemektedir. Dolayısıyla kamu açıkları cari açığı, cari açıklar
kamu açığını artırmakta, iki yönlü bir ilişki görülmüştür. Söz konusu değişkenler arasında
kısa dönemli bir Granger nedenselliğin varlığından bahsetmenin mümkün olmadığını ileri
sürmüşlerdir.
Güder (2013), üçüz açık sorunu ve üçüz açık bileşenlerinin ekonomik büyüme
üzerine etkisini belirlemek amacıyla yaptığı çalışmada Türkiye’ye ait 1980-2012 dönemi
verileri kullanılarak zaman serisi analizi yapılmış ve Türkiye’de üçüz açık hipotezinin
geçerli olduğunu ileri sürmüştür. Söz konusu dönem için üçüz açık bileşenlerinden bütçe
açığının kısa dönemde büyümeyi olumlu, uzun dönemde ise olumsuz yönde etkilediği
gözlemlenmiştir. Özel kesim tasarruf-yatırım açığının ekonomik büyümeyi negatif yönde,
cari açığın ise pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.
Tülümce (2013), Türkiye’de 1984-2010 dönem aralığında üçüz açığın varlığını
VAR yöntemi ile test etmeyi amaçlamış ve elde ettiği bulgular cari açıkla tasarruf-yatırım
açıkları arasında ilişkinin söz konusu olduğunu ve üçüz açık hipotezinin Türkiye için
geçerli olmadığını ileri sürmüştür.
İnce (2013), yaptığı çalışmada ARDL yaklaşım sonucuna göre üçüz açığı oluşturan
değişkenlerin uzun dönemde birlikte hareket etmedikleri sonucuna varmıştır. Ardından
yaptığı nedensellik testi sonucunda, dış ticaret açığından tasarruf yatırım açığına, dış ticaret
açığından bütçe açığına ve tasarruf yatırım açığından bütçe açığına nedenselliğin olduğunu
tespit etmiştir.
Türkay (2013), 1980-2012 dönemi verileri kullanılarak gerçekleştirdiği
uygulamada, DOLS (Dynamic Ordinary Least Square) ve Engle-Granger iki aşamalı
yöntemini kullanılmış ve değişkenler arasındaki eşbütünleşme ilişkisini analiz etmeye
çalışmıştır. Analiz sonucunda cari açık, bütçe açığı ve yatırım-tasaruf açığı arasında uzun
dönemli bir ilişkisinin varlığını tespit etmiştir.
Özdemir ve diğerleri (2014)’nin yapmış oldukları çalışmada, 17 geçiş ekonomisi
için 2003-2011 dönemine ait yıllık veriler kullanılmış, bütçe açıkları ile tasarruf açıklarının
cari açıklar üzerindeki etkileri tek yönlü sabit etkiler modeli ile incelemiş ve analiz
sonuçları bütçe açıkları ile cari açıklar arasında herhangi bir ilişki olmadığını ileri süren
Ricardocu Denklik Yaklaşımını doğrulamıştır. Söz konusu ülkeler için belirtilen dönemde
üçüz açığın geçerli olmadığını belirtmişlerdir.
Karanfil (2014)’in çalışmasındaki ekonomik bulgulara göre eştümleşme analizi
sonuçlarında üçüz açık değişkenleri arasında uzun dönemli ilişkinin var olduğu ve
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nedensellik analizi sonucunda da aralarında çift yönlü ilişkinin bulunması ile bahsi geçen
dönemler için üçüz açık hipotezinin geçerli olduğu ifade edilmiştir.
Tang (2014), ABD ekonomisinde 1960Q1-2013Q1 dönemi için yaptığı çalışma
sonucunda Toda & Yamamoto nedensellik testi sonuçlarında uzun dönemde bütçe dengesi,
cari hesap dengesi ve sermaye ve finans hesabı dengesinin birlikte hareket ettiği ve üçüz
açık hipotezinin geçerli olduğu bulgusuna ulaşmıştır.
Akbaş ve diğerleri(2014)’nin Türkiye için üçüz açığın geçerliliğini test etmek
amacıyla yaptığı çalışmada asimetrik nedensellik test sonucuna göre, üçüz açığın Türkiye
için geçerli olduğunu ileri sürülmüştür.
Berke (2015), Türkiye’de 2003Q2-2012Q4 döneminde VAR modeli ile üçüz
açıkların büyümeye etkisini analiz etmiştir. Analiz sonucunda varyans ayrıştırma
sonuçlarının, üçüz açıkların büyüme oranını en fazla etkileyen değişkenler olduğunu, etkitepki fonksiyonları analizinde ise bu değişkenlerin büyümeyi negatif yönde etkilediğini
ortaya koymuştur.
III. TEORİK ÇERÇEVE
Bir ekonomide iç ve dış ekonomik denge olmak üzere iki denge vardır. Bunlardan
iç ekonomik denge kendi içerisinde özel kesim ve tasarruf (S)- yatırım (I) dengesi olmak
ikiye ayrılır. Tasarruf yatırım dengesi (S – I) ve kamu kesim gelir gider dengesi (T – G)
olmak üzere iç ekonomik denge (S– I) + (T – G) olur. Yurtdışı yerleşiklerden elde edilen
döviz gelirleri (X), yurtdışı yerleşiklere ödenen döviz giderleri (M) olmak üzere dış
ekonomik denge (X – M) olur. Makro ekonominin genel dengesi, iç ve dış ekonomik
dengelerin birbirine eşitlenmesiyle sağlanacağından şu şekilde gösterilebilir : (S – I) + (T
– G) = (X – M). (http://www.mahfiegilmez.com/2013/08/ucuz-ackl-turkiye.html).
Makro ekonomik istikrarsızlığın giderilerek ekonomik dengenin tekrar
sağlanabilmesi için, ülkenin iç ve dış ekonomik dengesinin birbirine eşitlenmesi gerekir.
Bir ekonomide makroekonomik genel dengenin sağlanmasında iç ve dış dengeyi temsil
eden iki önemli ölçüt bütçe açığı ve cari işlemler açığı olmakla birlikte, bunlar arasındaki
ilişki ikiz açık olarak bilinmektedir. Literatürde, ikiz açık kavramı, bütçe açığı ve cari
işlemler açığı arasında pozitif bir ilişkinin varlığını savunan Geleneksel Keynesyen
Yaklaşım ve söz konusu iki değişken arasında herhangi bir ilişkinin olmadığı öne süren
Ricardocu Eşdeğerlik Hipotezi olmak üzere iki temel iktisadi görüşle açıklanmaktadır
(Berke, 2015; 68).
Makro ekonomide ticaret açığı, bütçe açığı ve yurtiçi yatırım-tasarruf arasındaki
denge birbiriyle ilişkilidir ve toplamları sıfıra eşit olması gerekmektedir. Onlardan herhangi
birindeki değişim diğerlerini etkilemektedir. Örneğin, tasarrufu teşvik eden vergiler
yatırımları artıracak, hem bütçe hem de ticaret açığını düşürecek ve yabancı sermayeye
güveni artıracaktır. Bu durum telefon kulübesindeki üç şişman adama benzetilir ve biri
nefes aldığında diğerlerinin vermesi gerekir (Teer,2008). Üçüz açık değişkenlerinin
birindeki değişim diğer değişkenler tarafından telafi edilerek dengenin oluşması sağlanır.
Son yıllarda yaşanan durgunluk ve krizler, dış dengede görülen bir açığın iç
dengenin sağlanması ve sürdürülmesi üzerindeki etkisini daha da önemli hale getirmiştir.
ABD ekonomisinde 1990’lardan sonra ülkeye giren uluslararası sermayenin artması
nedeniyle, bütçe açıklarının kapanmaya başlamasına rağmen cari işlemler açığının
büyümeye devam etmesi yurtiçi tasarruf yatırım dengesinde de bir artış meydana getirmiş
ve ikiz açık hipotezinde pasif konumda olan tasarruf yatırım dengesinin önemini ortaya
çıkarmıştır (Karaçor, 2012;2). Tasarruf-yatırım dengesizliklerine ilişkin iki farklı eğilim
görülmektedir. Bunlardan ilki tasarruflara yönelik bir eğilim, ikincisi düşük miktarda
gerçekleşen özel kesim tasarruf oranlarına rağmen, oldukça yüksek miktardaki özel kesim
yatırım oranlarına yönelik eğilimdir. Kamu kesimi tasarrufları ve özel kesim tasarruflarının
toplamından oluşan yurt içi tasarrufların kompozisyonunda 1990’lı yılların sonlarına doğru
dramatik değişimler göze çarpmaya başlamıştır. Birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede,
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bütçe açıklarında görünen iyileşmelerle birlikte kamu kesiminin yurt içi toplam tasarruflar
içindeki payı artarken, özel kesim tasarruflarının payı ise azalmaya başlamıştır. Böylece
kamu kesimi tasarruflarında görülen artışlar özel kesim tasarruflarında görülen azalışlarla
dengelenmiştir. Bu durum özel kesim tasarrufları ile özel kesim yatırımları arasında ciddi
açıkların oluşmasına yol açmıştır (Dücan, 2008;3) ve bu durum literatüre üçüz açık
kavramını kazandırmıştır.
IV. VERİ VE YÖNTEM
Türkiye Ekonomisi’ nde üçüz açık hipotezini test etmek ve cari açık, bütçe açığı,
yatırım tasarruf dengesi ile ekonomik büyüme arasındaki nedenselliğin yönünü
inceleyebilmek için çalışmamız da 1975-2014 dönemi verileri kullanılmıştır. Çalışmaya
konu olan değişkenlerden CA; cari açıkların GDP’ ye oranı, BA; bütçe açıklarının da GDP’
ye oranını ve TA da tasarruf-yatırım farkının GDP’ ye oranını temsil etmektedir. Analizde
kullanılan veriler T.C. Kalkınma Bakanlığı ve T.C. Merkez Bankası (TCMB) veri
tabanlarından elde edilmiştir. Analiz için Eviews 8 programı kullanılmıştır.
Ekonometrik çalışmalarda kullanılan değişkenlerin zaman serilerinin durağan olup
olmadığının sınanması gerekmektedir. Bir zaman serisi, ortalamasıyla varyansı zaman
içinde değişmiyor ve iki dönem arasındaki ortak varyansı bu ortak varyansın hesaplandığı
döneme değil de yalnızca iki dönem arasındaki uzaklığa bağlı ise durağandır (Gujarati,
1999 : 713).
Çalışmamızda öncelikle serilerin durağan olup olmadığı araştırılmış, daha sonra
ise gecikme uzunlukları belirlenmiş, otokorelasyon sorunu içerip içermediği incelenmiş,
AR Karakteristik Polinomunun Ters Kökleri ele alınmış ve normal dağılım testi
uygulanmıştır. Son aşamada ise Granger nedensellik analizi ile üçüz açık hipotezi test
edilmiş ve üçüz açık bileşenlerinin büyüme üzerine etkisi ele alınmıştır. Bu çalışmada
durağanlık sınaması için yani serilerin birim kök içerip içermediğini test etmek için
Augmented Dickey-Fuller (ADF) ve Phillips-Perron (PP) birim kök testleri kullanılmıştır.
Tablo 1: Augmented Dickey-Fuller (ADF) ve Phillips-Perron(PP) Durağanlık Testi
Sonuçları
Değişken
ler

ADF
Sabit

PP
Sabit&Trend

Sabit

Sabit&Trend

tİstatisti
k

Kritik
değer*

t-İstatistik

Kritik
değer*

tİstatisti
k

Kritik
değer*

t-İstatistik

Kritik
değer*

CA/GDP

7.96128
2

3.62102
3

8.132116

4.226815

12.0974
3

3.615588

-18.47039

4.21912
6

BA/GDP

6.02264
8

3.61558
8

6.038101

4.219126

6.02264
8

3.615588

-6.038101

4.21912
6

TA/GDP

6.55441
7

3.61558
8

6.477634

4.219126

6.54905
6

3.615588

4.21912
6
6-.474811

*%1 anlamlılık düzeyine göre istatistiki olarak anlamlıdır.

Üçüz açık değişkenleri arasındaki ilişkinin sağlıklı bir biçimde
değerlendirilebilmesi için öncelikle zaman serilerinin durağan olması, yani birim kök
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sorunu içermemesi gerekmektedir. Bu bağlamda Tablo 1’de görüldüğü gibi durağanlık
sınaması için kullanılan PP (Phillips-Peron) ve ADF (Augmented Dickey-Fuller) testi
sonuçlarına göre üçüz açık değişkenlerinin birinci farklarında durağan oldukları
görülmektedir.
Değişkenlerinin tümü birinci farklarında durağan olduğundan VAR analizi
yapılmaktadır. Tahminlerin doğru olması için öncelikle optimal gecikme uzunluklarının
belirlenmesi gerekmektedir. Tablo 2’de VAR gecikme uzunluğu verileri yer almaktadır.
Tablo 2:VAR Gecikme Uzunluğu

Lag

LogL

LR

FPE

AIC

SC

HQ

0
1
2
3
4
5
6

-767.2069
-660.5909
-646.8863
-631.2604
-610.2218
-592.4333
-565.1869

NA
180.9242*
19.93390
18.94059
20.40102
12.93706
13.21040

2.34e+15
9.73e+12*
1.17e+13
1.36e+13
1.29e+13
1.89e+13
2.44e+13

46.73981
41.24793
41.38705
41.40972
41.10435
40.99596
40.31436*

46.92121
42.15491*
43.01960
43.76785
44.18806
44.80525
44.84923

46.80085
41.55310*
41.93636
42.20316
42.14193
42.27767
41.84020

Çalışmada, modele ait gecikme uzunluğunun belirlenmesinde; Akaike (AIC),
Schwarz (SC), Hannan-Quinn (HQ) Likelihood Ratio (LR), Final Prediction Error (FPE)
bilgi kriterilerinden yararlanılmıştır.
Optimal gecikme uzunluğunu belirlemek amacıyla ortaya çıkan Tablo 2’ye
bakıldığında HQ, SC, FPE ve LR bilgi kriterlerine göre 1 gecikme alınması gerekirken
AIC’ne göre 6 alınması gerekmektedir. Bu çalışmada literatürdeki uygulamalara uyularak,
küçük örneklem üzerinde çalışıldığından, AIC kriterinin belirlediği gecikme uzunluğu
seçilmiştir.
Tablo 3: LM Otokorelasyon Testi
Lags

LM-Stat

Prob

1
2
3
4
5
6

8.313300
15.79598
22.36700
14.93730
21.68851
12.42264

0.9390
0.4673
0.1317
0.5292
0.1535
0.7144

Bu çerçevede, Tablo 3’deki LM otokorelasyon test sonuçlarına göre, her bir
gecikme uzunluğuna ait olasılık değeri 0.10’dan büyük olduğundan ilgili gecikme
uzunluğunda otokorelasyon sorunu olmadığına karar verilir.
Tablo 4: AR Karakteristik Polinomunun Ters Kökleri
Root

Modulus
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-0.339476 - 0.700672i
-0.339476 + 0.700672i
0.499299
-0.304736 - 0.356670i
-0.304736 + 0.356670i
0.105490

0.778579
0.778579
0.499299
0.469125
0.469125
0.105490

Tablo 4’te görüldüğü üzere hiçbir modulus değerinin referans değeri dışında
olmaması(1’den küçük olması) VAR modelinin istikrarlı olduğunu göstermektedir. Aynı
analiz grafik yardımıyla da gösterilebilmektedir.
Grafik 1: AR Karakteristik Polinomun Ters Köklerinin Birim Çember Konumu
Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial
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0.0
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Grafik 1’e bakıldığında AR karekteristik polinomunun ters köklerinin(noktaların)
birim çember içerisinde olduğu görüldüğünden VAR modelinin dinamik olarak kararlı
olduğu sonucuna varılır.
Tablo 5: Jargue-Bera Normal Dağılım Testi
Component

Jarque-Bera

Prob.

Joint

2.452259

0.8738

Tablo 5’te Jargue-Bera testine bakıldığında olasılık değeri 0.8738 > 0.05 olarak elde
edilmiştir. Bu nedenle hata teriminin normal dağıldığı sonucuna ulaşılmaktadır.
Tablo 6: White Testi
Chi-sq

Prob.

63.13626

0.7627

Ayrıca hata terimini değişen varyans sorunu taşımaması gerekir. Tablo 6’da White
testi ki-kare istatistiğinin olasılık değeri 0.7627’dir ve %5 anlamlılık düzeyinde değişen
varyans sorunu olmadığına karar verilir.
Nedensellik analizi, değişkenler arası ilişkinin nedenselliğinin yönünü istatistiksel
açıdan belirlemede kullanılır. Bu amaç doğrultusunda değişkenler arasındaki nedensellik
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ilişkisinin yönünü belirlemek için nedensellik ilişkilerinin tespit edilmesi için en sık
kullanılan yöntem Granger tarafından geliştirilen nedensellik testi kullanılmıştır.
Tablo 7: TA’nın Granger Nedenselliği

Dependent variable: TA
Excluded

Chi-sq

Prob.

BA
CA
GDP

2.715206
5.755930
4.391929

0.7438
0.3307
0.4945

Tablo 7’de yer alan sonuçlara bakıldığında %5 anlamlılık düzeyine göre GDP,
bütçe açığı ve cari açık tasarruf açığının Granger nedeni olmadığını görülmektedir.
Tablo 8: BA’nın Granger Nedenselliği

Dependent variable: BA
Excluded

Chi-sq

Prob.

TA
CA
GDP

2.309361
1.048926
4.048522

0.8049
0.9585
0.5425

Tablo 8’den elde edilen sonuçlara göre GDP, tasarruf açığı ve cari açık değişkenleri
bütçe açığının Granger nedeni değildir
Tablo 9: CA’nın Granger Nedenselliği

Dependent variable: CA
Excluded

Chi-sq

Prob.

TA
BA
GDP

4.430849
5.507577
8.224918

0.4892
0.3571
0.1443

Tablo 9’a bakıldığında tasarruf açığı, bütçe açığı ve GDP değişkenleri cari açığın
Granger nedeni olmadığı görülmektedir.
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Tablo 10: GDP’nin Granger Nedenselliği

Dependent variable: GDP
Excluded
TA
BA
CA

Chi-sq

Prob.

3.082341
17.19996
1.509947

0.6873
0.0041
0.9119

Tablo 10’daki sonuçlara göre ise bütçe açığı % 5 anlamlılık düzeyinde GDP’ nin
nedeni olurken tasarruf ve cari açıkların GDP’ nin nedeni olmadığı görülmektedir.
Granger nedensellik test sonuçlarına göre, söz konusu dönemlerde tasarruf açığı,
bütçe açığı ve cari açık arasında ilişkinin olmadığı diğer bir ifadeyle söz konusu
değişkenlerin birbirlerini etkilemediği görülmektedir.
V. SONUÇ
Küreselleşen dünyada ülkeler birbirleriyle rekabet içine girmiş, çeşitli hedefler
belirlemişlerdir. Ekonomik büyümenin arttırılması özellikle gelişmekte olan ülkeler için
önemli bir makro ekonomik hedeftir. Bu hedefi gerçekleştirirken ülkelerin izlediği
politikalar sonucu çeşitli dengesizlikler ortaya çıkabilmektedir. Örneğin ülkenin ithalata
bağımlı bir üretim yapısına sahip olması cari işlemler dengesinde, kamu harcamalarının
artması bütçe dengesinde ve yatırım-tasarruf dengesinde meydana gelen açıkların oluşması
ve söz konusu üç açığın birbirini etkilemesi ve aynı dönemde gözlemlenmesi durumu
ülkeler için olumlu bir sonuç vermemekte ve üçüz açık sorununu ortaya çıkarabilmektedir.
Çalışmada, üçüz açık değişkenlerinin ilişkisi ve söz konusu değişkenlerin gayri safi
yurtiçi hasıla üzerine etkisi 1975-2014 dönemi için yıllık veriler kullanılarak Granger
nedensellik testi yardımıyla araştırılmıştır. Bu bağlamda ilgili değişkenler ilk olarak birim
kök testine tabi tutulmuş ve birinci farklarında durağan oldukları tespit edilmiştir. Akaike
bilgi kriterine göre gecikme uzunluğu 6 olarak belirlenmiştir. Otokorelasyon ve hata terimi
varyans sorunu içermediği ve hata terimi normal dağılım gösterdiği görülmüştür.
Uygulanan Granger nedensellik testi, Türkiye için 1975-2014 dönemlerinde üçüz açık
değişkenleri arasında bir nedensellik ilişkisinin ortaya çıkmadığını gösterirken bütçe açığı
ile GDP arasında nedenselliğin olduğunu göstermiştir. Bu nedenselliğin yönünün bütçe
açığından GDP’ ye doğru olduğu görülmüştür.
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Türkiye’de 2010-2015 Yılları Arasında Gerçekleşmiş Yabancı Şirket
Alımlarının Finansal Açıdan Değerlendirilmesi
Semra ÖNCÜ*

Cevdet KAYALI **

Özet
Küreselleşme süreci ile birlikte başlanan rekabet koşullarında işletmeler dışsal
büyüme stratejilerini seçmektedirler. Seçilen bu stratejinin temelini işletme birleşmeleri ve
satın almalar oluşturmaktadır. İşletmeler; tedarik, üretim, finansman, pazarlama ve yönetim
fonksiyonlarında sinerji etkisinden yararlanarak büyümeye ihtiyaç duymaktadır. Bunun
için işletmeler zaman içerisinde stratejik ittifaklar, ortaklıklar ve satın almalar şeklinde
faaliyette bulunurlar.
Bu çalışmada 2010-2015 yılları arasında Türkiye’de yabancı işletmeler(çok uluslu,
global) tarafından gerçekleştirilen birleşmeler ve satın almalar incelenmiştir. İncelemede
gerçekleşen, dışsal büyümelerin sektörel özellikleri ve zaman içindeki izledikleri
yöntemler araştırılmıştır.
2010-2015 yılları arasında gerçekleşen birleşme ve satın almalar işlemlerin
niteliğine göre direkt yabancı sermaye yatırımı ve de endirekt yabancı sermaye yatırımı
niteliği taşımaktadır.
Anahtar kelimeler: Yabancı Sermaye, Birleşmeler ve Satın Almalar
Jel kodu: F23
A Financial Evaluation Of The Foreign Company Acquisitions In Turkey Between
2010 And 2015
Abstract
In the competitive context of the globalizing world, businesses are moving towards
external growth strategies. The core of these strategies is comprised of mergers and
acquisitions. Businesses require growing through synergy effects in supply, production,
finance, marketing and management functions. To that end, businesses engage in activities
such as strategic partnerships, collaborations, and acquisitions.
In this paper, strategic partnerships and acquisitions conducted by foreign
companies (multinational, global) in Turkey for the period between 2010 and 2015 are
analyzed. Specifically, the sectoral characteristics of the external growth and the methods
followed through time are investigated.
The mergers and acquisitions that took place from 2010 to 2015 have been in the form of
foreign direct investments or foreign indirect investments.
Key words: Foreign Capital, Mergers and Acquisitions
Jel Code: F23.
I. GİRİŞ
20.yy son çeyreğinde başlayan küreselleşme olgusu ile birlikte yaşayan hızlı
rekabet işletmeleri büyümeye yöneltmiştir. Bu dönemde üretim teknolojilerinde yaşanan
değişiklikler(bilgisayar teknolojilerinin üretim sürecinde kullanılması) hem üretim
miktarlarını hem de ürün çeşitlenmesine neden olmuştur. Bu konjonktürel gelişmeler
rekabet edebilmek için işletmeler kendi ulusal pazarlarında büyümelerinin yanında
uluslararası pazarlarda da büyümek zorunda kalmışlardır. Aksi takdirde rekabet güçleri
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azalırken piyasalardan çekinmek zorunda kalarak, işletmenin önemli bir amacı olan
varlığını sürdüremez bir konuma gelebilmektedirler.
İşletmelerin amacı genel olarak tarif edilmek istendiğinde, uzun vadede
sahip/sahiplerinin kazançlarını (piyasa değerinin) maksimize etmektir. Bir işletmenin
piyasa değerinin maksimize edilmesi de karlılığına, büyümesine, sürekliliğine ve sosyal
sorumluluklarını yerine getirip getirmediğine bağlıdır.
İşletmelerin nihai amacını gerçekleştirebilmeleri için önemli amaçlarından birisi
de büyümedir. İşletmelerin büyümesini ve büyüme hızlarını belirlemesinde gelirlerin
toplamı, karlılığı, öz sermaye tutarı, sabit yatırımları(üretim gücü, kapasitesi) etkili
olmaktadır. İşletme büyümesini zaman içerisine orta veya uzun süre zaman dilimi içerisine
yayabileceği gibi de (içsel büyüme) kısa süre de agresif satın almalarla da yapabilir.
Bir işletmenin kendi sektöründe, kendi ülkesinde ya da başka ülkelerde işletme
satın alıp yatay büyümesi söz konusu olurken kendi ülkesinde ve de başka ülkelerde farklı
sektörlerde işletme satın almakla dikey büyüme, dairesel büyüme ya da çok yönlü büyüme
yöntemlerinden birini seçebilmektedir. Her iki durumda satın aldığı işletmelerin üretim
güçlerini arttırarak piyasa paylarını arttırırken piyasa değerlerini arttırmayı
amaçlamaktadır.
Bu çalışmada Türkiye’de 2010-2015 yılları arasında yabancı sermaye yatırımları
niteliğinde gerçekleşen Birleşme ve Satın Almalar incelenerek değerlendirilmiştir.
II. İÇSEL BÜYÜME
İşletmelerin kendi olanaklarıyla, faaliyetleri sonucu yarattıkları veya dışarıdan
sağladıkları kaynakları yeni yatırımlara tahsisi yoluyla büyümeleri içsel büyüme olarak
nitelendirilebilir (Akgüç, 1994:863). İçsel büyümenin temelinde işletmenin kendi
kendisinin finansmanını sağlamasıdır(oto finansman). Genellikle de, küçük ve orta ölçekli
işletmelerin tercih ettikleri bir yöntemdir. Böyle bir stratejiyi benimseyen işletme daha
güçlü ve uzun ömürlü olmak amacıyla içyapısını sürekli geliştirmek zorunda kalacaktır. Bu
gelişme, ekonomik, fiziksel, örgütsel boyutlu bir büyüme biçiminde yaşanabilir. Bu çok
yönlü büyüme biçimleriyle birlikte gelişmesi işletmenin sağlıklı büyümesi açısından da
önemli ve gereklidir (Sabuncuoğlu vd.,1997: 123).
İçsel büyüme her ne kadar işletmeler için sağlıklı bir büyüme yöntemi olmasına
karşın işletmelerin içsel kaynakların sınırlı olması, rekabet şartlarını olumsuz etkilenmesi
neticesinde hedeflerine ulaşmada da süre açısından yeterince hızlı olunamamaktadır.
III. DIŞSAL BÜYÜME
Dışsal büyüme, bir işletmenin diğer işletme veya işletmelerin bir bölümü ele
geçirerek veya yönetimlerini denetim altına alınarak büyümesidir (Yükçü vd., 1999:1080).
Dışsal büyümenin temelinde işletmelerin büyümede sadece kendi kaynaklarını
kullanmalarının yanında diğer işletmelerin kaynaklarını da kullanabilmeleridir. Özellikle
de üretim teknolojilerinin değişmesi, dağıtım olanaklarının artması(lojistik) sermaye
hareketlerinin sermaye piyasalarının gelişmesine bağlı olarak artması, işletmeleri sadece
kendi ülkelerinin(yerel) pazarlarında değil birçok yeni(yabancı) pazarlarda faaliyet
gösteren ve büyüyen konuma getirmiş işletmeleri birçok yabancı işletme ile işbirliğine,
ortaklığa ya da satın almalara yöneltmiştir.
Kısaca işletme dışı büyüme olarak tanımlanan bu stratejiler, mevcut mamul/pazar
alanında olabileceği gibi yeni mamul/pazar alanında da uygulanabilir. Yani bu bütünleşme
ve çeşitlendirme stratejileri başka işletmelerle birleşerek veya ortak işbirliği yaparak da
uygulanabilmektedir(Dinçer, 2004:211).
Dışsal büyüme stratejisini benimseyen işletmeler bunu, stratejik ittifaklar yaparak
ya da birleşme veya satın alma yoluyla gerçekleştirirler
IV. STRATEJİK İTTİFAKLAR
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Stratejik ittifakla iki ya da daha fazla ekonomik ve hukuksal olarak bağımsız
işletmenin belirli bir amaç doğrultusunda(fiyatın belirlenmesi, teknoloji geliştirme, lojistik,
servis vb.) işbirliği yapmalarıdır. Özellikle de dış pazarlara girişte, pazarı tanıma,
finansman kaynaklarından yararlanma, dağıtım maliyetlerinin düşürülmesi, riskin ve
rekabetin azaltılması açısından önemlidir.
Birleşme ve Satın Alma
Birleşme
Birleşme (merger) iki ya da daha fazla işletmenin bir araya gelerek yeni bir işletme
oluşturmalarıdır. Bu durumda birleşen işletmelerin tüzel kişilikleri ortadan kalkmaktadır.
Özellikle 1980’lerden itibaren işletmelerin dış çevrelerindeki şartlarda çok önemli
değişiklikler olmaya başlamıştır. İşletmeleri birleşme kararına götüren bazı büyük
değişiklikler şöyledir(Çelik, 1999: 24)(Candemir,2006: 21):
Artan uluslararası rekabet
Değişen teknolojiler, endüstriler arası artan rekabet
İnsan kaynakları yönetimindeki hiyerarşi mantığının katılımcı yönetim mantığıyla
yer değiştirmesi
Değişen döviz kurları, alınan ve satılan malların fiyatların değişmesi
Özellikle havayolları, bankacılık, diğer finansal servisler, ulaşım,
telekomünikasyon gibi alanlarda yaşanan yeniden yapılanma faaliyetleri
Finansal hizmetlerdeki yenilikler
Bunlara ilaveten ulusal düzeyde vergi mevzuatı ile uluslararası düzeyde ise
sağlanan vergi indirimleri, teşviklerdir.
Birleşme Türleri
Genelde işletme birleşmeleri dört farklı türde olmaktadır. Bunlar;
Yatay Birleşme(Horizantal Mergers) : Aynı sektörde faaliyet gösteren işletmelerin
birleşmesidir. Bu tür bileşmelerdeki amaç, kaynakların etkin kullanımını sağlayarak
rekabet gücünün korunmasıyla birlikte artırılması, üretim ve dağıtım kanallarında
maliyetlerinin düşüşünün sağlanması (ölçek ekonomisi), birleşme öncesi rekabetin yerini
birleşmeyle birlikte sektördeki diğer işletmeler üzerinde yoğunlaşmasıdır.
Dikey Bileşmeler (Vertical Mergers): Bir ürünün ya da hizmetin üretiminden
satışına kadar birbirini izleyen süreçlerin tek işletmenin bünyesinde toplanmasıyla oluşan
büyümedir. İşletmenin gereksinin duyduğu hammaddeyi veya ara mamulü tedarik eden
işletmelerle birleşmesini geriye doğru dikey büyüme, ürettiği mal ve hizmetleri pazarlayan
işletmelerle birleşmesine de ileriye doğru dikey büyümedir.(Yükçü, Durukan vd.,
1999:1078-1079)
Geriye doğru bileşmelerde amaç üretimde kullanmış olduğu ilk madde ve
malzemeyi kendisinin üreterek hem karlılığı artırmak hem de sektördeki rakiplerinin
üretim güçlerinin kontrol edebilmektir.
İleriye doğru birleşmelerde ise amaç üretim ya da dağıtım yoluyla tüketicilere
ulaşarak hem karlılığın artırılması hem de sektördeki rekabette rakiplerine üstünlük
sağlanmasıdır.
Dairesel Birleşmeler (Congeneric Mergers) : Bu tür birleşmelerde, işletmeler
arasında yatay ve dikey bir ilişki bulunmamakla beraber birbiriyle ilintili faaliyet gösteren
işletmelerin bileşmesini ifade etmektedir.( Şen,2009:10)
Çok Yönlü Birleşmeler(Conglomarete Mergers): İşletmelerin ana faaliyet konuları
dışına çıkarak gerçekleştirmiş olduğu birleşmeleri ifade etmektir. Çok yönlü birleşmelerde
amaç özellikle grup işletmelerin çeşitli sektörlere yatırım yaparak grup riskini dağıtmasıdır.
Ancak aşırı çeşitlendirmede kaynakların etkin kullanımını olumsuz etkilenmekte aşırı
zararlarla karşılaşılabilmektedir.
Satın Alma
Bu tür birleşmede, bir işletme diğer bir işletme veya işletmeleri tüm aktif ve
pasifleriyle devralmakta, devralınan işletme veya işletmelerin tüzel kişilikleri ortadan
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kalkmaktadır. Devralma yoluyla birleşmede, birleşmenin karşılığı olan bedel nakit olarak
ödenebileceği gibi devralınan işletme veya işletme sahiplerine, devralan işletmenin hisse
senetleri verilmek, daha geniş bir ifadeyle ortaklık hakkı tanımak yoluyla da
ödenebilmektedir (Çelik, 1999: 23) (Candemir, 2006: 23). Satın almaların birleşmelerden
farkı, alıcı işletmenin satın alma süreci tamamlandıktan sonra varlığını sürdürürken hedef
işletme(satın alınan) yasal olarak varlığını kaybetmektedir.
Satın Alma Türleri
Genel olarak uygulamada 4 türde satın alma yöntemleri ortaya çıkmaktadır.
Bunlar;
Düşmanca Satın Almalar: Sektörde hızlı büyüme stratejisini belirlemiş rakiplerini
bünyesine katarak sektörde önemli bir konuma gelmek isteyen işletmelerin uyguladıkları
bir yöntemdir. Bu tür satın alma işlemlerin sonunda hedef işletme satın alan işletmelerinin
stratejisine göre yeniden örgütlenerek faaliyete geçirilir. Radikal bir değişim söz
konusudur.
Ilımlı Satın Almalar: Bu tür satın almalarda hedef işletmenin satın alan işletmenin
stratejisine uygun düşen yönleri korunurken deşiğim sınırlı kalmaktadır.
Yeni Strateji ile Satın Almalar: Bu tür satın almalarda alıcı işletme ile hedef
işletmenin üstün oldukları yönlerin birleştirilerek sinerji etkisinin oluşturulmasıdır.
Finansal Satın Almalar: Genellikle fon kaynakları açısından yeterli bir büyüklüğe
sahip finansal alıcıların tercih ettiği bir satın alma işlemidir. Bu tür satın almalarda amaç
hedef işletmenin zaman içinde piyasa değerinin artışının sağlanmasıdır.
V. BİRLEŞME VE SATIN ALMANIN İŞLETMELERE SAĞLADIĞI
FAYDA
İşletme Birleşme ve Satın Almaların hem alıcı hem de hedef işletme açısından çeşitli
faydaları söz konusu olur. Bunlar;
Alıcı işletme açısından genişleyen bir pazarda pazar payını arttırma,
Direkt yabancı sermaye yatırımı şeklinde gerçekleşmesi durumunda yeni pazar
alanları elde etme, uluslararasında çok uluslu işletme düzeyine ya da çok uluslu işletme
düzeyinden global işletmeye dönüşme imkanı,
Hali hazırdaki üretim kapasitesinin kısa vadede artması,
Dikey büyüme şekilde gerçekleşmesinde ise pazarın kontrolünde etkin artmasıyla
karlılığın artışı,
İşletmenin halihazırda faaliyet gösterdiği gelecekte daralacağını öngördüğü
sektörlerden daha farklı sektörlere geçerek işletme sürekliliği ve büyümesini sağlamak,
Yeni marka, lisans, patent haklarını elde etmek,
İşletmeler arasında ölçek ekonomilerinden yararlanmak suretiyle sabit
giderlerinde, alımlarında, tutundurma ve dağıtım gibi alanlarda maliyetlerin düşürülerek
karlılığının artması,
Ar-Ge bölümlerinin birleşmesiyle(sinerji etkisi) süreç ve ürün bazında inovasyon
etkisi oluşturulması,
Hedef işletme açısından ise finansal ve teknolojik bakımından rekabet şansını
yitirmiş işletmenin birleşme ile üretim ve varlığı sürdürme imkanının oluşması,
Defter değerinin üzerinde sahibi veya sahiplerinin kazançlarının artışı söz konusu
olmaktadır.
VI. BİRLEŞME VE SATIN ALMALARIN ULUSLARARASI BOYUTU
YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI
Genel bir tanımlama ile, bir ülkede yerleşik kişi ve kuruluşların ülke sınırlarının
dışında servet edinmelerine uluslararası yatırım veya yabancı sermaye yatırımı adı
verilir(Seyidoğlu, 1994:577). Bu genel tanıma göre yabancı sermaye yatırımları ikiye
ayrılmaktadır. Bunlardan birincisi sermaye piyasaları aracılığıyla menkul kıymetlerin
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alınması işlemine endirekt yabancı sermaye yatırımı(portfolyo yatırımı)
adlandırılmaktadır. Yabancı ülkelerde bina, fabrika, arazi, tesis gibi fiziki varlıkların elde
edilmesi
ve
işletilmesi
direkt
yabancı
sermaye
yatırımları
olarak
adlandırılmaktadır(Seyidoğlu, 1994:577).
Doğaldır ki yurtdışından mali ve reel değerler de iki şekilde olabilirler. Şöyle ki
bunlar ya halen mevcut olan varlıklardır ya da ilk kez yaratılmaktadır. Yeni çıkartılan bir
tahvilin satın alınması ya da yabancı ülkede bina veya fabrika yaptırılması yeni yaratılan
servetlere örnek gösterilebilir. Daha önceden kurulu bir fabrikanın veya sermaye
piyasasında alım-satım konusu olmuş bir menkul değerin mülkiyetinin elde edilmesi de
ikinci gruba girer. Yabancı sermaye yatırımlarının niteliği açısından yatırım yapılan aracın
önceden var olması veya yeni yaratılması herhangi bir farklılık doğurmaz(Seyidoğlu,
1994:577). Buradan görüleceği gibi uluslararası portfolyo yatırımları ile dolaysız yabancı
sermaye yatırımları arasında oldukça yakın bir ilişki vardır. Çünkü her ikisi de orta veya
uzun süreli bir uluslararası sermaye akımı niteliğindedir(Seyidoğlu, 1994:577).
Direkt Yabancı Sermaye Yatırımları
Günümüzde uluslararası direkt yatırımların, yatırıma konu olan ülkeler bakımından
gelir artırıcı bir faktör olduğu konusunda şüphe yoktur. Çünkü, direkt yabancı sermaye
yatırımları yöneldikleri ülkeye sermaye ve teknoloji ile uluslararası pazarlama ve yönetim
teknikleri ve deneyimini taşımaktadır(Alp, 2000:204)
Direkt yabancı sermaye yatırımlarını gerçekleştiren ise, global ve çok uluslu
işletmeler ile mali(büyük bankalar, büyük yatırım fonları vb.) kuruluşlardır. Yabancı
ülkeler tarafından oluşturulmuş olan işletmeler, finansmanı başka ülkelerden sağlayarak
ürettikleri mal ve hizmetlerin sınır ötesi tüketicilere ulaştırmakta ve hatta üretilen mallar
nihai ürün halini alana kadar birkaç değişik ülkede üretim sürecinden geçebilmektedir(Alp,
2000;204). Bu süreç işletme birleşmeleri ve satın almalarıyla işlemektedir.
VII. TÜRKİYE’DE 2010-2015 YILLARI ARASINDA GERÇEKLEŞMİŞ
OLAN YABANCI ŞİRKET ALIMLARI
2010 Yılında Türkiye’de Gerçekleşen Birleşme ve Satın Alma İşlemlerindeki
Direkt Yabancı Sermaye Yatırımları
2010 yılında Türkiye’de gerçekleşen Birleşme ve Satın Alma işlemleri toplamı241
olarak gerçekleşmiştir. Bu işlemlerden değeri açıklanan işlem sayısı 134 olup toplamı 26.4
milyar ABD dolarıdır. 2010 yılında gerçekleşen Birleşme ve Satın Almalarda yerli
yatırımcıların oranı işlem hacminin değer olarak %63’ünü, işlem adedi olarak da %61’ini
gerçekleştirmiştir. 2010 yılında sekiz adet milyar dolar üstünde işlem gerçekleştirmiş olup
sadece iki tanesi yabancı sermaye alımı şeklinde gerçekleşmiştir. Bunlardan birisi aynı
zamanda 2010 yılının en yüksek bedelli işlemi İspanyol Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria’nın Garanti Bankasının %24,89’unu satın almasıdır. İşlem tutarı yaklaşık 5.8
milyar ABD dolarıdır. İkinci ise Avusturya’ya ait OMV enerji şirketinin Petrol Ofisi’nin
%54,14 yaklaşık 1.4 milyar dolara satın almasıdır. Her iki satın alam yatay büyüme ve
ılımlı satın alma şeklindedir(EY Birleşme ve Satın Alma Raporu 2010:3-8).
2011 Yılında Türkiye’de Gerçekleşen Birleşme ve Satın Almalarda Direkt
Yabancı Sermaye Yatırımları
2011 yılında Türkiye’de gerçekleşen birleşme ve satın alama işlemlerin toplamı
264 olarak gerçekleşmiştir. Bu işlemlerden değeri açıklanan ise 115 adet olup toplamı 11,5
milyar ABD doları tutarında bir hacime ulaşmıştır. Milyar ABD doları seviyesinde sadece
2 işlemin gerçekleştiği ve 100 milyon ABD doların üzerinde bir değer ile gerçekleşen işlem
sayısı sadece 21 olduğu dikkate alındığında, bu hacmin çok sayıda işlem ile yakalandığını
ve bununda yatırımlar tarafından, Türkiye’de sadece büyük şirketlere değil çoğu KOBİ
boyutunda sayılabilecek şirketlerde önemli ölçüde ilgi duyduğunu göstermektedir. 2011
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yılında işlem hacminin %56’sını yabancı yatırımcı gerçekleştirmiştir. Buna karşın işlemin
yaklaşık %55’ini yerli işletmeler arasındaki birleşme ve satın almalar oluşturmuştur. En
çok işlem yapan ülkeler ABD, AB ülkelerinin yanı sıra Çin-Hong Kong, Rusya, Kuveyt ve
Birleşik Arap Emirlikleridir. En büyük değerli satın alma yiyecek ve içecek sektöründe
hedef işletme Mey İçki satın alan Diageo menşe ülke İngiltere yatay büyüme ürün
çeşitlendirme ve ılımlı satın almadır. Ayrıca sağlık sektöründe hedef işletme Acıbadem
Sağlık Grubu’nu satın alan Integrated Healtcare Holding menşe ülke Malezya yatay
büyüme ve ılımlı satın alma şeklindedir.
Finansal satın almalar şeklinde özel sermaye fonları 2011 yılında toplam 39 işlem
gerçekleşmiş olup toplam yatırım tutarı 672 milyon ABD dolarıdır(EY Birleşme ve Satın
Alma Raporu 2011:3-9).
2012 Yılında Türkiye’de Gerçekleşen Birleşme ve Satın Almalarda Direkt
Yabancı Sermaye Yatırımları
2012 yılında Türkiye’de gerçekleşen Birleşme ve Satın Alma işlemlerinin toplamı
315 olarak gerçekleşmiştir. Bu işlemlerden değeri açıklanan ise 131 adet olup toplamı 23.2
milyar ABD doları tutarında bir hacme ulaşmıştır. 2012 yılında milyar ABD dolarının
üzerinde 6 adet işlem gerçekleşmiş ve en yüksek hacimli ilk 10 işlemin toplam tutarı 19.4
milyar ABD doları seviyesindedir. Yalnız ilk altıda dördü kamu kaynaklı işlemlerden
oluşturmuştur( Karayolları ve enerji dağıtım özelleştirmeleri).
2012 yılında işlem hacminin %51 yabancı yatırımcı gerçekleştirmiştir. Buna
karşın, işlemin %58’ini yerli yatırımcı gerçekleştirmiştir. İlk onda 2.sırada yer alan alıcı
işletme Sberbank hedef işletme Denizbank’ı 3.9 milyar ABD doları bedelle satın alması ve
4.sırada SABMİLLER’in hisse değişimi yoluyla Anadolu Efes’in %24’lük hissesini 1.9
milyar ABD doları bedelle alması 2012 önemli dış sermaye yatırımlarıdır. İkisi de ılımlı
satın alma ve yatay büyüme şeklindedir. Ayrıca 2012 yılında Burganbank hedef işletme
olarak Euro bank Tekfen’i %99.26’sını satın almıştır. Faaliyetlerini Burganbank olarak
sürdürmektedir(EY Birleşme ve Satın Alma Raporu 2012:3-8).
2013 Yılında Türkiye’de Gerçekleşen Birleşme ve Satın Almalarda Direkt
Yabancı Sermaye Yatırımları
2013 yılında Türkiye’de gerçekleşen Birleşme ve Satın Alma işlemleri toplamı 336
olarak gerçekleşmiştir. Bu işlemlerden değeri açıklanan işlem sayısı 135 olup toplam 13.7
milyar ABD doları tutarında işlem hacmi söz konusu olmuştur. Tüm işlemler arasında
milyar doları seviyesini aşan 4 işlem bulunmaktadır. Ayrıca, 100 milyon ABD dolarının
üzerinde değer ile gerçekleşen işlem sayısı sadece 22 olduğu göz önüne alındığında büyük
hacimli işlemler toplam işlem hacmini yukarı çekerken, KOBİ boyutundaki işlemlere
yoğun ilginin olduğunun bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. 2013 yılının en yüksek
işlem değeri içinde direkt yabancı sermaye yatırımı niteliği taşıyan üç işlem
gerçekleşmiştir. Bunlardan birincisi finansal hizmetlerden sigortacılık alanında menşe ülke
Almanya olup satın alan işletme AllianzSE hedef işletme ise Yapı Kredi Sigorta’dır.
AllianzSE yatay büyümeyle birlikte Türkiye’de sigortacılık sektöründeki payını artırmayı
amaçlamaktadır.
Bu işlemde AllianzSE Yapı Kredi Sigorta’nın %93.94’ü 912.9 milyon ABD
dolarına almıştır. 2013 yılı 8.büyük hacimli işleminde hedef işletme elektrikli cihaz yan
sanayinin önemli işletmesi Viko satın alan işletme ise Japon Panasonic. Japon Panasonic
için Türkiye pazarı açısından dikey büyüme söz konusudur. Bu işlemin tutarı 460 milyon
ABD dolarıdır. 2013 yılının işlem hacmi olarak 9.büyük işlemi ise Commercial Bank of
Qatar’ın hedef işletme olarak Alternatif Bank’ın %70.84’ü, 430.8 milyon ABD dolarına
satın almasıdır. Bu işlem yatay büyüme ve ılımlı satın alma şeklinde gerçekleşmiştir. 2013
ayrıca turizm ve ulaştırma sektöründe özel sermaye fonları işlemlerinde Lüksemburg
menşeli Actere hedef işletme olarak Çelebi Havacılık Holding’in %50’sini 142 milyon
ABD dolarına ve işlem tutarı açıklanmayan Kamil Koç işletmesini satın almıştır(EY
Birleşme ve Satın Alma Raporu 2013:3-8).
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2014 Yılında Türkiye’de Gerçekleşen Birleşme ve Satın Almalarda Direkt
Yabancı Sermaye Yatırımları
2014 yılında Türkiye’de gerçekleşen Birleşme ve Satın Alma işlemlerin toplamı
318 olarak gerçekleşmiştir. Bu işlemlerden değeri açıklanan işlem sayısı 130 olup toplam
işlem hacmi 17.7 milyar ABD doları tutarındadır. Tüm işlemler arasında milyar ABD doları
seviyesini aşan işlem sayısı 4 olup bu işlemler toplam işlem hacminin yaklaşık %51’ini
oluşturmaktadır.
2014 yılında birleşme ve satın almada ilk 10 işlem içinde kamu kaynaklı işlemlerin
sayısı 9 olup (özelleştirme) toplam işlem hacminin %76’sını oluştururken direkt yabancı
sermaye yatırımı şeklinde sadece 1 işlem söz konusudur. O da satın alan işletme İspanyol
BBUA hedef işletme ise Garanti Bankası’dır. BBUA, Garanti Bankasının %14.89’unu
2.463 milyar ABD dolara alarak Garanti Bankasındaki ortaklık payını artırmıştır(EY
Birleşme ve Satın Alma Raporu 2014:3-8).
2015 Yılında Türkiye’de Gerçekleşen Birleşme ve Satın Almalarda Direkt
Yabancı Sermaye Yatırımları
2015 yılında Türkiye’de gerçekleşen Birleşme ve Satın Alma işlemlerinin sayı 319
olarak gerçekleşmiştir. Bu işlemlerden değeri açıklanan işlem sayısı 140 olup toplam 10.7
milyar ABD doları tutarında işlem hacmi söz konusu olmuştur. Tüm işlemler arasında,
milyar ABD doları seviyesini aşan 2 işlem bulunmakta ve bu işlemler hacminin %40’ını
oluşturmaktadır. 2015 yılı en yüksek 10 işlem içinde 5’i direkt yabancı sermaye yatırımı
niteliğini taşımaktadır. Bundan birincisi satın alan işletme Qatar National Bank hedef
işletme Finansbank olup, işletmenin %99.81’ini 2.9 milyar ABD dolarına almıştır. İkinci
büyük işlem ise menşe ülke ABD olup satın alan işletme Goldman Sachs hedef işletme ise
Socar Türkiye’nin %13’ünü satın almıştır. İşlem tutarı 1.3 milyar ABD dolarıdır. 2015
yılının 3.büyük işlemini gerçekleştiren işletme ise Çin menşeli olup satın alan işletme
COSCO Pacifics, hedef işletme Kumport Limanı’nın %65’i 940 milyon ABD dolarına
satın almıştır. 2015 yılında gerçekleşen 5 yabancı satın almaların 4.’sü ise hedef işletme
yemek sepeti.com’un %100’ü satın alan işletme ise Almanya menşeli Delivery Hero’dur.
Bu işlemin tutarı ise 589 milyon ABD dolarıdır. 2015 yılının 10.büyük işleminde ise satın
alan işletme Malezya menşeli Tenaga National Bechand hedef işletme Gama enerjinin
%30’unu 243 milyon ABD dolarına almıştır.
2015 yılında gerçekleşen işlemlerin 196’sını yerli yatırımcılar gerçekleştirmiştir.
Toplam işlem hacminin %61.6’sını(6.6 milyar ABD doları) yabancı yatırımcılar
gerçekleştirirken %38.4’ünü(4.1 milyar ABD doları) yerli yatırımcılar gerçekleştirmiştir.
Böylelikle yabancı yatırımcılar 2012 yılından beri ilk kez işlem hacminle yerli
yatırımcıların önüne geçmiştir(EY Birleşme ve Satın Alma Raporu 2015:3-10).
VIII. SONUÇ
2010-2015 yılları arasında Türkiye’de gerçekleşen Birleşme ve Satın Almalarda
direkt yabancı sermaye yatırımlarının hizmetler sektöründe özellikle bankacılık(finans),
ulaştırma, bilişim sektörlerinde yoğunlaştığı söz konusu olduğudur. Sanayi kesiminde ise
enerji yatırımları ile gıda yatırımlarında yoğunlaştığıdır. Birleşme ve Satın Almalarda
menşe ülke açısından değerlendirildiğinde ise ABD, İngiltere, Almanya, İspanya’ya ait
işletmelerin yanında Körfez ülkelerinden Katar’ın özellikle finans sektöründe önemli
yatırımları söz konusu olmuştur. Bunlara ilaveten Çin Halk Cumhuriyeti ile Malezya’ya ait
işletmelerinde Birleşme ve Satın Alma yoluyla direkt yabancı sermaye yatırımında
bulundukları belirtilebilir.
Ayrıca sermaye piyasasının özellikle de Borsa İstanbul’un gelişmesiyle birçok
endirekt (portfolyo) yabancı sermaye yatırımları söz konusudur. Borsa İstanbul’da(BİST)
hisse senetleri işlem gören işletmelere ait takas dökümleri incelendiğinde yaklaşık olarak
halka açıklık oranının %70’i yabancı yatırımlara ait olduğudur.
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Dünyada ve Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırım Girişlerinin Genel
Görünümü
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Özet
Dünyada küreselleşme süreci öncesinde yeterince ilgi görmeyen yabancı sermaye,
kalkınmaya olan katkısının anlaşılmasıyla birlikte ilgi odağı haline gelmiştir. Özellikle
gelişmekte olan ülkelerin, sahip olduğu sermaye birikimi yetersizliği sorununun çözümü
için, uzun soluklu bir yatırım türü olan doğrudan yabancı yatırımları çekmek istedikleri
görülmektedir. Doğrudan yabancı yatırımların hız kazandığı ilk yıllarda, gelişmiş ülkelerin
kendi aralarındaki faaliyetleri gözlemlenirken, günümüzde, gelişmekte olan ülkelerin, bu
anlamdaki global dış yatırımlardan daha büyük pay aldığı izlenmektedir.
Özellikle yatırım alan, ev sahibi ülke açısından inceleme yapılan bu çalışmada,
doğrudan yabancı yatırımların kavramsal çerçevesi çizildikten sonra, değişen yapısı ile
birlikte dünya üzerindeki görünümü ele alınacaktır. Ardından, Türkiye’ye gelen
yatırımların kaynak ülkelere, bölgelere ve sektörlere göre gelişimi üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Doğrudan Yabancı Yatırım, Gelişmekte Olan Ülkeler
Jel Kodu: F21
The General View of Foreign Direct Investment Inflows Around The World And In
Turkey
Abstract
Foreign investment that didn't draw enough attention before globalisation, became
the focus of interest based on discovering its contribution to development. It is seen that
especially the developing countries, in order to solve insufficient accumulation of capital
want to attract foreign direct investments which is a long-term type of investment. In the
early years of the acceleration of foreign direct investment inflows, transactions between
the developed countries are observed. Today, it is seen that the developing countries get
more share of global foreign investments.
In this research which is analyzing especially in the view of the host country, after
drawing the conceptual frame of foreign direct investments, along with its changing
structre, its appearance around the world will be examined. After that, the progress of the
investments coming to Turkey in comparison with the country of origin, region and
industries will be studied.
Key Words: Foreign Direct Investment, Devoloping Countries
Jel Code: F21
I. GİRİŞ
Bir şirketin üretimini, kurulu bulunduğu ülkenin sınırlarının ötesine yaymak üzere,
ana merkezinin dışındaki ülkelerde üretim tesisi kurması veya var olan üretim tesislerini
satın alması doğrudan yabancı yatırım (DYY) olarak tanımlanmaktadır. DYY’ler giriş
yaptıkları ülkelerde sağladıkları olumlu değişimler yönünden önemle üzerinde durulan
konulardan biri haline gelmiştir. Yabancı yatırımlarda bulunacak ülkelerin (kaynak ülkeler)
DYY yapmak istemelerine dair birçok güdü bulunurken, çalışmanın konusu daha çok DYY
alan ülkeler (ev sahibi ülke) ile ilgilidir.
Sanayi devrimi ile birlikte ilk somut adımların atıldığı DYY hareketleri, gelişmiş
ülkelerin kendi aralarında yaptıkları faaliyetlerden ibaret olarak şekillenmektedir. I. Dünya
Savaşı öncesi özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nden gerçekleşen yatırım çıkışları,
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doğrudan yabancı yatırım özelliğini almıştır. Zamanla gelişmekte olan ülkelerin sermaye
birikimlerindeki yetersizliğin, ekonomik kalkınmalarını gerçekleştirecek düzeyde yatırım
yapmalarına izin vermediği anlaşılmıştır. DYY’nin, ülkelerin kalkınma süreçlerinde karşı
karşıya bulundukları tasarruf-yatırım darboğazının aşılmasında büyük katkı yapacağı
öngörülmüştür.
Hatta günümüzde DYY’den sermaye açığını kapatması, üretimi artırması ve
işsizliğe çözüm getirmesi yanında beklenenler daha da artmıştır. Bu faktörlere ek olarak
ülke içinde sağlıklı bir rekabet ortamı yaratmak, ülkeye yeni teknolojiler kazandırmak,
know-how getirmek ve insan kaynaklarının geliştirilmesi gibi beklentiler de oluşmuştur.
Ekonomik krizlerin olduğu ve istikrarsız konjonktürel dalgalanmaların yaşandığı
yıllar dışında DYY girişi sürekli artış eğilimi içindedir. Özellikle gelişmekte olan ülkeler
(GOÜ), DYY’yi ülkelerine çekme konusunda büyük bir ivme kazanarak 2014 yılında
gelişmiş ülkelerden daha fazla pay almıştır. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma
Konferansı’nın (UNCTAD) 2015 Dünya Yatırım Raporu’na göre, gelişmekte olan ülkeler,
dünya DYY’sinin % 55’ini almayı başarmıştır. Çalışmanın amacı DYY konusundaki
değişen yapıyı incelemektir.
II.DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM KAVRAMI
Dünyada küreselleşmenin bir sonucu olarak sermaye nispeten bol ve getirisi az
olan bölgelerden, daha kıt bulunduğu ve dolayısıyla getirisinin daha fazla olduğu bölgelere
doğru hareket etmektedir. Bu sayede sermaye arz eden taraf, yüksek getiri sağlarken,
sermayenin nispeten kıt olduğu bölgeler de, gelen ek sermayeden yararlanmaktadır.
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)’ne göre, yabancı sermaye,
yabancı yatırımcının şirketin dağıtılmayan ve yatırıma tekrar aktarılan kazançlardaki
payını, yabancı yatırımcının nakit veya ayni sermaye yoluyla ana şirketten hisse ve borç
senetleri alımını içermektedir. Buna yabancı yatırımcının şirkete sağladığı ticari ve diğer
krediler ile yabancı yatırımcının şirketten nakit dışı makine ve üretim hakları alımları da
dahil edilmektedir (OECD, 2008:17).
Bir firmanın üretimini, kurulu bulunduğu ülkenin sınırlarının ötesine yaymak üzere
ana merkezinin dışındaki ülkelerde üretim tesisi kurması veya var olan üretim tesislerini
satın alması doğrudan yabancı sermaye yatırımı olarak tanımlanır. Türkiye’de 17 Haziran
2003 tarihinde yürürlüğe giren 4875 sayılı “Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu” ile
doğrudan yabancı yatırım tanımı uluslararası normlara uygun olarak yeniden
düzenlenmiştir. Bu kanuna göre doğrudan yabancı yatırım, yabancı yatırımcı tarafından
getirilen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca alım satımı yapılan konvertibl para
şeklinde nakit sermaye, şirket menkul kıymetleri (devlet tahvilleri hariç), makine ve
teçhizat, sınai ve fikri mülkiyet haklarını kapsamaktadır. Ayrıca yurt içinden sağlanan,
yeniden yatırımda kullanılan kar, hasılat, para alacağı veya mali değeri olan yatırımla ilgili
diğer haklar, doğal kaynakların aranması ve çıkarılmasına ilişkin haklar gibi iktisadi
kıymetler aracılığıyla, yeni şirket kurmak ve şube açmak tanım dahilindedir. Menkul
kıymet borsaları dışında hisse edinimi, menkul kıymet borsalarından en az %10 hisse oranı
ya da aynı oranda oy hakkı sağlayan edinimler yoluyla mevcut bir şirkete ortak olmak da
doğrudan yabancı yatırım şeklinde ifade edilmektedir (T.C. Resmi Gazete, 2003).
Doğrudan yabancı sermaye yatırımı yerine dolaysız yabancı sermaye yatırımı,
direkt yatırım ya da doğrudan dış yatırım ifadeleri de kullanılmaktadır. Gerek literatürde
gerekse uluslararası kuruluşlar tarafından kabul edilen ve daha sık kullanılan terim
Doğrudan Yabancı Yatırım-DYY (Foreign Direct Investment- FDI) ifadesidir.
III. DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM TÜRLERİ
Doğrudan yabancı yatırımlarının türlere ayrılmasında, çok uluslu şirketlerin
yatırımlarını şekillendiren farklı nedenlerin ve yatırım koşullarının geçerli olması önemli
bir etkendir. Bu nedenle çeşitli kriterlere göre yabancı yatırım türleri incelenmektedir. Çok
uluslu şirketleri yatırıma motive eden etkenlere göre DYY; piyasa arayan, kaynak arayan,
etkinlik arayan ve stratejik varlık arayan yatırımlar olarak ayrılmaktadır. DYY’nin
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piyasaya giriş yöntemine göre ise yatırımlar üçe ayrılmaktadır. Birincisi, ortak girişim ve
tam mülkiyete dayalı bağlı şirket kurmaktır. Ortak girişim, yabancı yatırımcının, ev sahibi
ülkede faaliyet gösteren yerli bir firma ya da devlet kurumları ile ortaklık kurarak yeni bir
tesis kurması veya mevcut tesisi paylaşması yoluyla gerçekleşmektedir. Yabancı bir şirket
giriş yapmak istediği piyasayı yeterince tanımıyorsa ortak girişim biçiminde yerli bir şirket
ile işbirliğine gidebilmektedir. Böylece iki firma ayrı ayrı zorlanarak yapacakları işi bir
araya gelerek daha kolay başaracaklardır. Bu tip yatırımlarda yabancı taraf genellikle
sermaye ve teknik bilgi sahibi iken yerli ortak iç piyasa hakkında bilgi ve yetkiye sahip
olmaktadır. İkincisi şirket birleşmeleridir.
Bir şirketin başka bir şirketi satın alması ya da birden çok şirketin aynı çatı altında
bir araya gelmesi durumudur (Seyidoğlu, 2001:404). Şirket birleşmeleri, mevcut
teknolojiye, çok daha düşük maliyetle ulaşma olanağı sağlarken iç ekonomilere oranla daha
büyük ölçek ekonomileri elde etme olasılığı sunmaktadır. Üçüncüsü ise, stratejik
birleşmelerdir .Ortak girişim ve pazarlama anlaşmalarını öngören stratejik birleşmeler bir
tür doğrudan dış yatırım benzeridir (Seyidoğlu, 2001: 405) Aralarındaki en önemli fark
stratejik birleşmelerde ana şirketler arasında genellikle bir hisse senedi değişiminin
yapılmasıdır.
IV. EV SAHİBİ ÜLKE AÇISINDAN DOĞRUDAN YABANCI
YATIRIMLARIN ETKİLERİ
Yabancı sermayenin gittiği ülkelerde yaratacağı etki, iktisat literatüründe uzun
süredir tartışılan bir konudur. Yabancı sermayenin, gelişme sürecindeki ülkelere olan
etkileri ile ilgili ilk çalışmalar 1960’lı yıllara uzanmaktadır. Rosestein-Rodan (1961)’ın
yabancı yatırımların özellikle gelişmekte olan ülkelere olan etkilerini konu aldığı çalışması
bulunmaktadır. Bu çalışmada, gelişmekte olan ülkelere yapılan yabancı yatırımların, bu
ülkelerdeki yerel sermaye birikimini, daha sonra hiçbir yardımcı araca gereksinim
duymadan korunabilir bir düzeye yükselteceğinden bahsedilmektedir. Ayrıca yabancı
sermaye girişi ile ülkeye gelen teknik bilgi sayesinde, mevcut üretim potansiyeline ek
ürünler ilave edilecektir. Böylece var olan gelir düzeyinde daha yüksek tasarruf oranlarına
ulaşılacaktır (Rosestein-Rodan, 1961:2).
DYY’nin ev sahibi ülkeye olumlu etkilerinin arasında gelişmekte olan ülkelerin
sermaye birikimini hızlandırması, teknoloji ve işletmecilik bilgisini beraberinde getirmesi
ve ekonomik büyümeye yardımcı olması bulunmaktadır. Bu yaklaşımla doğrudan yabancı
yatırımlar, yoksulluğu azaltacak ve küresel ekonominin etkinliğini artıracak bir araç olarak
görülmektedir. Doğrudan yabancı yatırımı destekleyenler kadar olumsuz özelliklerinin
çoğunlukta olduğunu savunanlar da vardır. Doğrudan yabancı yatırımın karşısındakiler,
doğrudan yabancı yatırımın daha yüksek teknolojik bağımlılığa neden olacağını, yabancı
sermayeli şirketlerle rekabet edemeyen yerli firmaların piyasadan çekilmesine yol
açacağını ve ödemeler bilançosunda baskı yaratacağını savunmaktadır. Özellikle çok
uluslu şirketlerin doğrudan yabancı yatırımlarının istihdama zarar verdiğine dair kaygılar
ve daha fazla işsizliğe yol açabileceğine dair sorular bulunmaktadır.
Gelişmekte olan ülkeler, doğrudan yabancı yatırımı, gelişmeleri için gerekli olan
kaynakları edinebilecekleri en önemli kanallardan biri olarak görmektedir. Doğrudan
yabancı yatırımlarının ev sahibi ülke üzerindeki etkileri hem olumlu hem de olumsuz
olmaktadır. Ülkenin iç dinamiklerine uygun şekilde davet edilen ve gerektiğinde teşvik
edilen yatırımlardan en üst düzeyde fayda sağlanması için gereken hukuki ve kurumsal alt
yapıların da sağlanması gerekmektedir. Böylece DYY’nin getirebileceği olumsuz etkiler
bertaraf edilecektir.
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V.DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN DÜNYA ÜZERİNDEKİ
GÖRÜNÜMÜ
Doğrudan yabancı yatırımları incelerken göz önünde bulundurmamız gereken bazı
sınıflandırmalar bulunmaktadır. Öncelikle DYY akımlarının DYY çıkışları ve DYY
girişleri olarak ayrı ayrı incelenmesi gerekmektedir. Bununla birlikte DYY’yi yapan
kaynak ülke (home conutry) ve DYY’yi alan ev sahibi ülke (host country) ayrımı
yapılmalıdır. Bu ülkeleri de gelişmişliklerine göre ayırt etmek gerekmektedir. Böylece
DYY akımların yönü ve geleceği ile ilgili bir izlenim elde edilebilecektir. Çalışma,
gelişmekte olan ekonomilerdeki ev sahibi ülkelere yönelik yatırım girişlerini baz
almaktadır.
Zaman zaman dünyada ekonomik konjonktüre bağlı olarak yabancı sermaye
hareketlerinde dalgalanmalar yaşansa da, genel bir artış eğilimi gözlenmektedir. 1970’lerde
24 milyar dolar olan DYY girişleri, 1980’lerde 93 milyar dolar, 1990’larda 402 milyar
dolardır. 2000 yılında rekor bir artışla 1,4 trilyon dolar uluslararası DYY girişi
gerçekleşmiştir. 2001 yılı DYY açısından hızlı bir gerilemenin yaşandığı dönemdir.
DYY’ler 2000 yılına göre % 51 küçülme göstererek 825 milyar dolar seviyesine
gerilemiştir. Gelişmiş ekonomilerdeki durgunluk, sınır ötesi satın alma ve birleşmelerdeki
gerilemeler yine özellikle ülkelerin bilgi teknolojisi ağırlıklı sektörlerindeki sorunlar ve
kısmen de 11 Eylül saldırısı bu düşüşte önemli rol oynamıştır. Buna rağmen gelişmekte
olan ülkeler bu olumsuzluktan fazla etkilenmemiştir (UNCTAD, WIR:2002).
2005-2007 yıllarında DYY girişi ortalama olarak 1,5 trilyona yaklaşmaktadır
(YASED, 2013:5). İstikrarlı ekonomik büyüme, ülkelerin yatırım rejimlerinde devam eden
liberalleşme, finansman koşullarında yaşanan elverişli ortam, ÇUŞ’ların sayılarının ve
etkinliklerinin artışı ile birlikte DYY üst üste dört yıl boyunca büyüme yönünde olumlu
seyir izlemiştir. 2006 yılı DYY’ler açısından 2000 yılındaki düzeyi yakalayan bir yıl
olmuştur. DYY miktarı 1.46 milyar dolar olmuştur. Gelişmekte olan ülkelerin de
uluslararası yatırımlarda kaynak ülke konumuna gelmesi, yeniden yatırıma dönüştürülen
kazançların artması ve yine satın alma ve birleşmelerin artan rolü uluslararası yatırımların
bu artışında önemli bir yer almıştır (UNCTAD, WIR:2007). 2007 yılında DYY girişleri
1.83 trilyon dolar ile 2006 yılına göre % 30 artışla büyük bir sıçrama yapmış ve 2000’lerin
zirvesini görmüştür. Finansal krizin 2007 yılının ikinci yarısından itibaren baş
göstermesine karşın üç ana ekonomik grubun (Gelişmiş Ekonomiler- GOÜ ve Güneydoğu
Avrupa’nın geçiş ekonomileri- Bağımsız Milletler Topluluğu) DYY girişlerinde artış
gözlenmektedir. DYY’deki bu yükseliş büyük ölçüde yüksek ekonomik büyüme ve güçlü
kurumların dünyanın birçok yerinde olmasıyla açıklanmaktadır (UNCTAD, WIR :2008).
Fakat 2007 yıl ortasında ABD’de başlayan kriz nedeniyle, bu büyüme sürecinin
sonuna gelinmiştir. Global bazda devam eden finansal ve ekonomik krizden, uluslararası
doğrudan sermaye akımları da olumsuz etkilenmiştir. Küresel krizin etkisi ile 2008 ve 2009
yıllarında DYY akışında bir zayıflama gözlenmektedir. ÇUŞ’ların karlılık oranlarının
düşüşü, şirketlerin elde ettikleri karın daha azını yeniden yatırıma yönlendirmelerine yol
açarken, DYY akımlarında, 2003 yılında başlayan artış trendi, 2008 yılında sona ermiştir.
DYY akımları, 2008 yılındaki global krizin etkisiyle bir önceki yıla oranla %14 düşüş
göstermektedir. Mali kaynaklara erişim konusunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle yatırım
yapabilme kapasitesindeki düşme DYY’yi azaltan etkenlerden biridir. Bununla birlikte
büyümeye yönelik olumsuz tahminler ve likidite sıkışıklığı nedeniyle birleşme ve satın
alma işlemlerindeki düşüş DYY’yi azaltmıştır (Bal ve Göz, 2010:456).
Şekil 1, 2009 yılından günümüze dünyadaki DYY girişlerinin toplamını
göstermektedir. Buna göre 2010 yılında bir önceki yıla göre ılımlı bir artış gerçekleşmiştir.
Bu artışın nedeni daha çok GOÜ’lere yapılan yatırımların artış göstermesidir. 2010 yılında
ilk kez GOÜ’ye ve geçiş ekonomilerine yapılan yatırım toplam DYY’nin yarısından
fazladır. Dünya sanayi üretimi ve ticareti, kriz öncesi düzeylere dönerken yine de DYY
akımları kriz öncesi ortalamasının %15, ve 2007’deki tepe noktasının %37daha
aşağısındadır (UNCTAD, WIR:2011).
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Şekil 1. Global Doğrudan Yabancı Yatırım Girişleri (Trilyon Dolar)

Kaynak: YASED, UNCTAD Dünya yatırım Raporu Lansmanı, 2015 s.3(2015-2016 ve
2017 yılları UNCTAD tahminleridir.)
2011 yılında %16,5 artışla 1,5 trilyonu aşan global DYY ile kriz öncesi dönemi ortalaması
olan 1,4 trilyon dolar düzeyine ilk defa tekrar ulaşılmıştır. 2012 yılında ise tekrar bir düşüş
eğilimi gözlenmektedir. Bu düşüşe neden olarak, makroekonomik kırılganlık, Avro Krizi,
ABD’deki mali uçurum ve Hükümet değişiklikleri sonucu yaşanan siyasi belirsizlikler
gösterilmektedir (UNCTAD, WIR:2013).
Global yatırımlar, 2014 yılında bir önceki yıla göre % 16’lık düşüşle 1,23 trilyon
dolara gerilemiştir. Bu düşüşün nedenleri arasında küresel ekonominin kırılganlığı,
yatırımcılar için politik belirsizliklerin varlığı ve jeopolitik risklerin yüksekliği
gösterilmektedir. 2015 yılı için DYY akımlarında belirsizlikler devam ediyor olsa da
toplam küresel DYY akışlarının % 11’lik artışla 1,4 trilyon dolar olması beklenmektedir.
Gelişmiş ekonomilerde ekonomik büyümenin güçlendirilmesi, düşük petrol fiyatlarının
talebi uyarıcı etkisi, uzlaşmacı para politikaları ve yatırımlarda devam eden liberalleşme
DYY akımlarını olumlu yönde etkileyecektir. UNCTAD’ın DYY tahminleme yöntemi ile
birlikte ÇUŞ’ların geniş çaplı iş anketlerinin sonuçları önümüzdeki yıllar için DYY
akımlarında, artış yönlü sinyaller vermektedir. 2016 yılı için tahmin edilen değer 1,5 trilyon
dolar ve 2017 yılında ise 1,7 trilyon dolardır. Ancak Euro bölgesinde süregelen
belirsizliklerin de dahil olduğu siyasi riskler, jeopolitik gerginlikler ve gelişmekte olan
ülkelerdeki kalıcı güvenlik açıkları öngörülen iyileşmeyi engelleyebilecektir (UNCTAD,
WIR:2015).
VI.GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE VE GEÇİŞ ÜLKELERİNE
YAPILAN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR
İkinci Dünya Savaşı sonrasında kalkınma çalışmalarına hız veren gelişmekte olan
ülkeler, yalnızca gelişmiş ülkelere hammadde satıp sanayi ürünü ve yatırım malı alma
şeklindeki dış ticaret ilişkisinin ötesine gitme yollarını aramışlardır. Yurt içi tasarrufların
ekonomik kalkınma için yeterli olmaması nedeniyle DYY ihtiyacı belirmiştir. Aynı
dönemde GOÜ, yabancı sermayeden korkmak yerine yabancı sermayeyi çekmek için çaba
göstermektedir. Yabancı yatırımcı için vergi muafiyetleri uygulanmakta, altyapı hizmetleri,
pazar önceliği ve tekel hakları sunulmaktadır (Karagöz, 2007:932).
GOÜ’lerde 1980’lere kadar, Keynesyen iktisat politikaları temelinde, düşük faiz
ile yüksek yatırım düzeylerine ulaşma ve finansal piyasalara müdahale ederek baskı altına
alma politikaları uygulanmıştır. Neo-klasik yaklaşım, böyle bir oluşum için gerçekleştirilen
finansal serbestleşmenin sorun çıkarmaması için, öncelikle para piyasası ve kamunun
dengesinin sağlanmış olması gerektiğini vurgulamaktaydı. Neo-klasik finansal
serbestleşme teorisi çerçevesinde birleşen Washington Konsensüsü yaklaşımı, bu
koşulların gerçekleştirilmesi şartıyla, faiz oranlarının serbestleştirilmesinin, finansal
araçların arttırılarak finansal sistemin de derinleşme ve etkinlik yaratacağını
savunmaktadır. Washington Konsensüsü, 1989 yılında ekonomilerinde reforma giden
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ülkeler için on maddelik politika önerisinde bulunmuştur. Bu kurallar mali disiplin, vergi
reformu, kamu harcamalarının yeniden yapılandırılması, finansal serbestleşme, tek ve
rekabetçi döviz kuru uygulama, ticaretin serbestleşmesi, doğrudan yabancı sermaye
yatırımlarına getirilen engellerin kaldırılması, özelleştirme, piyasaya girişin ve rekabetin
yeniden düzenlenmesi ve mülkiyet haklarının güvence altına alınmasını içermektedir. Bu
on maddelik politika önerileri, uluslararası kredi kuruluşlarının politikalarını da etkilemiş
ve özellikle, 1980 sonrasında IMF istikrar paketlerinin finansal serbestleşme içeren
yapısının, 1990’lı yıllarda da devam etmesini sağlamıştır (Eroğlu, 2002: 24). Bu ülkelerde
1980 sonrasında, yatırımcıyı koruyucu önlemlerinin alınmasına özen gösterilmiştir. Bu
gelişmeler sonrasında özellikle 1990’lı yıllarla birlikte, gelişmekte olan ülkelere yönelik
sermaye akımlarında artışlar kaydedilmiştir. Gelişmekte olan ülkeler 1991’de dünyadaki
toplam doğrudan yabancı yatırımların %22,3’ünü, 1994’te %35,2’sini, 1998’de %25,9’unu
ve 2000’de %15,9’unu almıştır.
2005 yılından sonra ise dünyadaki yatırım artışı payından GOÜ giderek daha
büyük pay almaktadır. İlk kez 2012 yılında GOÜ ve geçiş ekonomilerine yapılan toplam
DYY girişi, gelişmiş ülkelere göre daha fazladır. Gelişmekte olan ülkelere olan DYY akımı
2014 yılında bir önceki yıla göre % 2’lik artış göstererek 681milyar dolara ulaşmış ve en
yüksek düzeyi yakalamıştır. Toplam DYY akışının % 55’i GOÜ’ye yapılmaktadır. ÇUŞ’lar
sınır ötesi alt yapı yatırımları ile ulusal piyasalarda bölgesel bağlantıyı arttırıcı büyük bir
güç haline gelmiştir. ÇUŞ’ların özellikle gelişmekte olan Asya ülkelerine olan yatırımları
rekor seviyeye ulaşmıştır. GOÜ’ye giden DYY böylece genişlemiştir. Çin, dünyanın en
büyük alıcısı konumuna gelmiştir. 2014 yılında Çin, en çok yatırım alan ülkedir. Onu Hong
Kong-Çin, ABD, İngiltere ve Singapuru’un izlediğini görmekteyiz (UNCTAD,2015:3).
Dünya çapında bakıldığında, dünyada en çok DYY alan on ekonominin içinde beş
gelişmekte olan ülke bulunmaktadır. Bu ülkeler Çin, Hong Kong-Çin, Singapur, Brezilya
ve Hindistan’dır. Çok değil bundan tam on yıl önce, 2004 yılında ilk 5 ülkenin dünyadaki
toplam yatırımların %40’ını alan beş gelişmiş ekonomi (ABD, İngiltere, Fransa, Hollanda,
Almanya) görmekteydik (UNCTAD, 2004:308).
Türkiye, yabancı yatırımlara ev sahipliği yapan ülke sıralamasında 2013 yılında
26. sırada yer almıştır. 2014 yılında ise 12.14 milyar dolarlık DYY girişi ile, dünyada en
çok DYY çeken 22. ekonomi olmuştur. Gelişmekte olan ekonomiler arasında ise aynı yıl
en çok DYY alan 12. ekonomidir. GOÜ’lere DYY’lerin artışı öncelikle gelişen Asya
ekonomilerinin sayesinde olmuştur. Gelişen Asya ekonomileri % 9 ile tarihsel olarak en
yüksek DYY artışı sağlayarak neredeyse yarım trilyon dolarlık yatırım almıştır. Bu oran
GOÜ’lerin hepsine gelen toplam DYY’nin 2/3’sinden fazladır. Güneydoğu Asya
ekonomilerine DYY girişi % 10’lık düşüşle 381 milyar dolar düzeyindedir. UNCTAD’ın
gruplandırmasına göre Türkiye’nin de içinde bulunduğu Batı Asya ülkelerindeki güvenlik
durumu 2008 yılından günümüze DYY girişlerini kesintisiz olarak azaltmaktadır. Bu
gruptaki ekonomiler toplam %4’lük düşüşle 43 milyar dolar düzeyinde yatırım almıştır.
Körfez ekonomilerinde, inşaat sektöründeki devlet tarafından yürütülen alt yapı ve enerji
yatırımları, yabancı girişimcilere DYY dışındaki yollarla bölgeye girebilmeleri hususunda
yeni fırsatlar yaratmıştır. Güney Asya ülkeleri %16’lık artışla 41 milyar dolarlık yatırım
almış ve otomotiv ile imalat sanayileri gelişme göstermiştir (UNCTAD WIR, 2015:17).
VII.
TÜRKİYE’DE
DOĞRUDAN
YABANCI
YATIRIMLARIN
GÖRÜNÜMÜ
Türkiye’de yapılan doğrudan yabancı yatırımlara ilişkin temel prensipler, ilk kez
1954 yılında yürürlüğe giren 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu (YSTK) ile
düzenlenmiştir. Mevzuatta yapılan bu serbestleştirmelere karşın 1980’li yılların ortalarına
kadar bu yasa kanalı ile Türkiye’ye kayda değer bir yabancı özel sermaye girişi olmamıştır.
Türkiye, büyüyen nüfusu ve avantajlı jeopolitik konumu ile yabancı yatırımcılar için
elverişli bir konumdadır. Ancak Türkiye’nin GOÜ içerisinde bu üstünlüklerine karşın
yeterli DYY miktarına ulaşmadığı görülmektedir. Yabancı sermaye mevzuatının
güncellenmiş olmasına rağmen vergi yasası ve ticaret mevzuatı gibi diğer mevzuatların
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uygunluğunun sağlanmamış olduğu görülmektedir. Oysa Türkiye büyümekte olan iç pazar
hacmi, yeterli altyapısı, stratejik konumu, ucuz işgücü varlığının yanında gelişmeye açık
ve iyi eğitim almış yönetici sınıfının varlığı ile avantajlı konumdadır.
1994-2003 yılları arasında Türkiye’ye yapılan DYY’lerin ortalaması 1,2 milyar
dolar olarak gerçekleşmiştir. Şekil 2, 2003 ve sonrasında Türkiye’ye DYY girişi hakkında
bilgi vermektedir.
Şekil 2. Türkiye’ye Doğrudan Yabancı Yatırım Girişi 2003-2014 (Milyar Dolar)
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Kaynak: YASED UNCTAD Dünya Yatırım Raporu 2015 Lansmanı s.8
2004 yılında 2,8 milyar dolar olan DYY akışı 2006 yılında 20 milyar doları aşan
(GSYİH’nın % 5’i) bir düzeye yükselmiştir. 2007 yılında ise Türkiye, tarihinin en büyük
uluslararası sermaye girişine tanıklık etmiştir (22.046 milyon dolar). 2007-2008 yılında
mortgage piyasasına ilişkin sorunlar ile dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD’den
başlayan ve daha ilerleyen süreçte Avrupa’ya yansıyan kriz döneminde Türkiye, yurtiçinde
mortgage krizini oluşturacak yapının oluşmaması nedeniyle daha az etkilenmiş
görünmektedir. Ancak tüm Dünya’da kısılan talebin etkisi kaçınılmaz olmaktadır. Kriz
Avrupa’ya sıçradığında, daha ciddi şekilde etkisi olmuştur. 2002-2007 yılları arasında
Dünya’da bollaşan likiditenin Türkiye’ye gelen yabancı sermayeyi de arttırması
sonucunda, Türkiye’deki ekonomik göstergelerde olumlu gelişmeler yaşanmıştır. Fakat
küresel mali krizin ortaya çıkmasıyla ABD ve Avrupa’daki talep miktarında düşüş
yaşanmış, likiditede azalma görülmüş ve cari açığın fonlanması zorlaşmıştır. Buna bağlı
olarak Türk Lirasında değer kaybı görülmüş ve bankalar, kaynak yetersizliği nedeniyle hem
birbirlerine hem de kişilere verdikleri kredileri daraltmıştır. Bu alanda oluşan güvensizlik,
Türkiye’nin krizden olumsuz yönde etkilenmesiyle sonuçlanmıştır (Bağımsız Sosyal
Bilimciler, 2008: 27).
Türkiye’ye 2005 yılına kadar gelen DYY, beklenen ve benzer ülkelere giriş yapan
miktarın altında kalmaktadır. Uygur (2012:92)’a göre, DYY miktarının az olmasının
nedeni bu konuda izlenen yanlış politikalardır. Örneğin Doğu Asya ülkeleri, ülkelerine giriş
yapacak DYY’ler için sektör ve teknoloji bazında şartlar getirmiş, bazı kısıtlamalara
giderek büyümeyi olumlu etkileyecek yönlendirmeler yapmıştır. Bu ülkelere DYY girişi
önemli ölçüde artış göstermiştir. Bunun nedeni DYY’ye teşvik vermek yerine eğitimde,
teknolojide, altyapıda ve makine-teçhizat donanımında kendilerinin yatırım yapmış
olmasıdır. Türkiye ise bu alanlardaki yatırımları ihmal ederek beklenen DYY düzeyine
ulaşamamıştır.
2005 yılından itibaren Türkiye’de DYY girişinde bir sıçrama görülmektedir. Bu
yıllarda gerçekleşen en büyük beş DYY girişine bakıldığında yabancı sermayenin, yeni
yatırım olarak değil satın alma, ortaklık kurma veya gayrimenkul yatırımı şeklinde ülkeye
giriş yaptığını görmekteyiz. Her ne kadar bu alandaki sermaye girişi eleştirilse de bu
durum, dünyadaki eğilimle paralellik göstermektedir. Bu türdeki yatırımlara ev sahipliği
yapan bankacılık sektöründe yaşanan birleşme ve satınalmalar ile birlikte, bu yapıların
şubelerini artırmak suretiyle büyüdükleri ve istihdamı arttırdıkları görülmektedir.
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Hisselerini satan yerli yatırımcılar ise elde ettikleri sermaye ile yeni yatırımların öncüsü
olma potansiyelini yakalamış olmaktadırlar (Bal ve Göz, 2010: 459).
2014 yılsonu itibari ile Türkiye’ye DYY girişleri, bir önceki yıla göre %2 oranında düşerek
12,1 milyar dolar olmuştur. Toplam girişlerde yabancıların gayrimenkul alımları %36 ile
önemli bir pay elde etmiştir. 2014 yılında gerçekleşen toplam DYY girişinin 7,8 milyar
dolarını uluslararası doğrudan sermaye girişleri ve 4,3 milyar dolarlık kısmını yurtdışında
yerleşik kişilerin gayrimenkul alımları oluşturmaktadır. Gayrimenkul alımlarındaki bu
giriş, 2013 yılıyla kıyaslandığında, %42 oranındaki bir artış göstermektedir.
VIII. TÜRKİYE’YE YÖNELİK DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN
SEKTÖREL DAĞILIMI
Türkiye’de yabancı sermaye yatırımlarının sektörlere göre dağılımı
incelendiğinde, tarım sektörünün payının diğer ana sektörlere göre daha düşük düzeyde
kaldığı görülmektedir. Tarım sektörünün DYY’den aldığı payın görece az olması, gelişme
sürecinde olup, ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmek isteyen tüm ülkeler için olması
gereken bir durumdur. Zamanla üretken sektörün sanayi sektörü olması istenmektedir.
Belli bir aşamadan sonra, gelişmiş ülkelerde başta olmak üzere tüm dünyada DYY’nin
sektörel yapısı sanayi sektöründen hizmetler sektörüne doğru yönelmektedir.
Türkiye’de sanayi sektörünün en çok DYY alan alt sektörü imalat sanayi
sektörüdür. Son üç yıldır imalat sanayi, toplam sanayi yatırımları girişlerinin yarısından
fazlasını almaktadır. Yıllar itibariyle özellikle gayrimenkul yatırımlarındaki artış dikkat
çekmektedir. 2006 yılında toplam yatırımların % 14,4’ü gayrimenkul yatırımlarından
oluşmakta iken bu oran 2010’da %27,4’e, 2014’de % 35,5’e yükselmektedir. Bu artış
oranında bireyler yanında tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerine de Türkiye Cumhuriyeti
sınırları içinde taşınmaz edinebilmelerine imkan sağlayan yasa değişikliğinin de etkisi
büyüktür.
Hizmetler sektöründe en çok payı alan alt sektör finans ve sigortacılık sektörü ve
özellikle bankacılıktır. Yabancı bankaların DYY olarak ulusal ekonomilere girişi değişik
yöntemlerle olmaktadır. Buna göre banka girişleri, bir ulusal banka ile birleşme, bir
bankayı satın alma ya da yeni bir banka kurma şeklinde gerçekleşebildiği gibi, sadece bir
şube açma şeklinde de olabilmektedir. 1990’lı yıllarda gelişmekte olan ülkelerdeki yabancı
banka girişlerinde özellikle birleşme ve satın almaların tercih edilen bir yöntem olarak
kullanıldığına şahit olmaktayız. Bankacılık sektöründeki artışın gelişmekte olan ülkelerin
finans piyasalarına olumlu yansıması ve verimlilik artışı getirmesi beklenmektedir.
DYY’nin daha çok yöneldiği hizmetler sektörü kapsamındaki faaliyetlerin, imalat
sanayisindekilere göre, dış ticarete daha kapalı olması olumsuz tarafıdır. Bu anlamda
hizmetler sektörüne yönelen DYY’nin döviz girdisini ve ihracatı arttıracağı beklentisi
yanıltıcı olabilir. Ayrıca hizmetler sektörüne yönelen DYY imalat sanayine yönelen
DYY’ye nazaran ülkeyi daha hızlı terk edebilir (Uygur, 2012:98).
Ülke kalkınmasına ve rekabet gücünün arttırılmasına katkıda bulunacak sektörler
ve özellikle ileri teknoloji gerektiren alanlarda yapılacak yabancı yatırımlara öncelik
verilmelidir. Stratejik hedef olarak belirlenen teknoloji-yoğun yatırımların Türkiye’ye çekilmesiyle uyumlu yapıların geliştirilmesi gerekmektedir.
IX. TÜRKİYE’YE YÖNELİK DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN
ÜLKE VE BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI
Türkiye’ye giriş yapan DYY’nin ülke gruplarına göre dağılımı incelendiğinde,
gelen sermayenin yaklaşık %90’ının OECD ülkelerine ait olduğu görülmektedir.
Gelişmekte olan ülkelerin, kaynak ülke olarak gösterdikleri performansın artışı, Türkiye’ye
gelen DYY’ye de yansımıştır. T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın 2015 yılı Uluslararası
Doğrudan Yatırım İstatistikleri’ne göre 2002- 2015 (Eylül) döneminde Türkiye’ye yönelik
DYY’nin % 16’sı Hollanda kaynaklıdır. İkinci sırada % 8.2 pay ile ABD, üçüncü sırada
ise %7.2 pay ile Avusturya yer almaktadır.
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Son yıllarda Türkiye’de faaliyet göstermeye başlayan Hollandalı firmalar, daha
çok, emlak ve inşaat sektörlerinde yatırım yapmıştır. Corio, Redevco ve Multi Turkmall
gibi büyük Hollanda şirketleri ya yeni ticari projeler üstlenmekte ya da yerel firma ve
gayrimenkulleri satın almaktadırlar. Küçük ölçekli ve inşaat ile pazarlama alanında çalışan
Hollanda
firmaları,
tatil
beldelerindeki
projelere
ilgi
göstermektedir
(www.ekonomi.gov.tr).
T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın verilerine göre, ülke gruplarında Türkiye’ye giriş
yapan DYY’nin 2014 yılında %74’ü Avrupa ülkelerinden kaynaklanmaktadır. Toplam
yatırımların % 3,7’si Amerika, % 21,9’u Asya kökenlidir. 2015 yılı Eylül ayı itibariyle
Avrupa’nın payı % 64,7’ye düşerken, Amerika kaynaklı yatırımlarda artış yaşanmış ve %
15,6’ya yükselmiştir. Asya ülkelerinin payı aynı dönemde %19,7’dir. Buna göre;
Türkiye’ye gelen DYY dağılımında en büyük payı daima Avrupa Birliği’ne üye olan
ülkeler almaktadır. Coğrafi yakınlığın dışında, aynı ülkelerle dış ticaretimizin yoğun olması
ve bu ülkelerde yaşayan Türk vatandaşlarının varlığı bu durumda etkilidir. Türkiye 2014
yılında 12,1 milyar dolar DYY alarak, dünyada %1, gelişmekte olan ekonomiler içinde
%1,8, ve Batı Asya bölgesinde % 28 paya sahip olmuştur.
X. SONUÇ
Yabancı sermaye akımları içinde doğrudan yabancı yatırımların öne çıkan olumlu
yönlerinden biri, diğer sermaye hareketlerine göre daha istikrarlı oluşudur. Günümüzde
hiçbir ülke, dış kaynak kullanmadan, yurt içi kaynaklarıyla istenilen refah düzeyine
ulaşamamaktadır. Bu olgu, sermaye akımlarının, ülke ekonomileri için ne kadar gerekli
olduğunu göstermektedir. Fakat sermaye akımları, ülkelere çok farklı şekillerde girerek
olumsuz olabilecek sonuçlar da doğurabilmektedir. Sermaye kısıtlamalarını en sıkı şekilde
savunan iktisatçılar bile, sıfırdan yatırıma gelen ve istihdam yaratan yatırımları
desteklemektedir. Doğrudan yabancı yatırımlar, sağladıkları sermaye girişinin yanında
teknik ve yönetim bilgisi getirmekte, teknoloji transferini sağlamakta, istihdam olanaklarını
arttırmaktadır. 1980’li yıllara kadar gelişmiş ülkelerin kendi aralarındaki faaliyetleri içeren
DYY hareketleri, önemli bir dış kaynak ihtiyacını karşılama potansiyelinin anlaşılmasıyla
gelişmekte olan ülkeler arasında rekabete konu olmaya başlamıştır.
Dünya genelinde 1970’lerde 24 milyar dolar olan DYY girişleri, 1980’lerde 93
milyar dolar, 1990’larda 402 milyar dolardır. 2000 yılında rekor bir artışla 1,4 trilyon dolar
uluslararası DYY girişi gerçekleşmiştir. 2014 yılında oluşan 1.23 trilyon dolarlık toplam
DYY akışının % 55’i gelişmekte olan ülkelere yapılmaktadır. Dünya çapında bakıldığında,
dünyada en çok DYY alan on ekonominin içinde beş gelişmekte olan ülke bulunmaktadır.
Değişen bu yapı içerisinde, Türkiye, 2014 yılında 12.14 milyar dolarlık DYY girişi ile,
dünyada en çok DYY çeken 22. ekonomi olmuştur. Gelişmekte olan ekonomiler arasında
ise aynı yıl en çok DYY alan 12. ekonomidir. Türkiye’de sanayi sektörünün en çok DYY
alan alt sektörü imalat sanayi sektörüdür. Hizmetler sektöründe en çok payı alan alt sektör
finans ve sigortacılık sektörü ve özellikle bankacılıktır.
Ülke kalkınmasına ve rekabet gücünün arttırılmasına katkıda bulunacak sektörler
ve özellikle ileri teknoloji gerektiren alanlarda yapılacak yabancı yatırımlara öncelik
verilmelidir. Stratejik hedef olarak belirlenen teknoloji-yoğun yatırımların Türkiye’ye çekilmesiyle uyumlu yapıların geliştirilmesi gerekmektedir. Ülke gruplarında Türkiye’ye
giriş yapan DYY’nin 2014 yılında %74’ü Avrupa ülkelerinden kaynaklanmaktadır.
Toplam yatırımların % 3,7’si Amerika, % 21,9’u Asya kökenlidir. 2015 yılı Eylül ayı
itibariyle Avrupa’nın payı % 64,7’ye düşerken, Amerika kaynaklı yatırımlarda artış
yaşanmış ve % 15,6’ya yükselmiştir. Asya ülkelerinin payı aynı dönemde %19,7’dir.
Türkiye, büyüyen nüfusu ve avantajlı jeopolitik konumu ile yabancı yatırımcılar
için elverişli bir konumdadır. DYY çekmek adına gelişmekte olan ülkelerin giriştikleri
rekabetten başarı kazanarak çıkmanın formülü, ilk başta ekonomik, politik ve kurumsal
yapıların yeniden düzenlenmesinden geçmektedir. Gelişmekte olan bir ülke makro
ekonomik göstergelerinde istikrarlı bir gelişme gösterdiği zaman, piyasanın genişlemesi ile
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birlikte ölçek ekonomilerinden yararlanabilecek ve verimli kaynak kullanımı sağlayarak
doğrudan yatırım girişlerini özendirebilecektir.
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Özet
Son yüzyılda yaşanan hızlı gelişmeler sonucunda dünya ekonomileri bütünleşme
sürecine girmiştir. Ülkelerarası mal ve sermaye hareketlerinin dolaşımı serbestleşmiş,
dünyada yabancı sermaye yatırım hacmi artmıştır. Bu süreçte doğrudan yabancı sermaye
yatırımları gelişmekte olan ülkelerin kalkınmaları için önemli bir faktör haline gelmiştir.
Türkiye, gelişmiş ülkeler arasında yer alabilmek için, kalkınmasına hız kazandırma
zorunluluğunda ve dolayısıyla dünyadaki doğrudan yabancı sermaye yatırımlarından pay
alma çabası içerisindedir.
Son yıllarda ülkemiz ekonomisinde yaşanan yabancı ortaklı şirket birleşmeleri,
doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını ülkemize çekmek için bir alternatif olarak
görülmeye başlanmıştır. Hükümetin ve özel sektörün de desteğini alan bu tür yatırımlar,
uygulanan teşvik politikalarıyla hız kazanmış ve ekonomimize olan katkıları artmıştır.
Çalışmamızda, küreselleşme hareketleri sonucunda ülkemizde yaşanan doğrudan yabancı
sermaye yatırımları üzerinde durularak, bu tür yatırımlardan şirket birleşmelerine dikkat
çekilmiş ve ülkemiz ekonomisine iktisadi etkileri değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Şirket birleşmeleri, yabancı sermaye, yatırım
JEL Kodu: G34

Effects of Mergers to Foreign Direct Investments in Turkey
Abstract
As a result of rapid developments in the world economy in the last century
integration. It has entered the process. Movement of goods and capital flows between
countries that liberalization has incrased the volume of foreign investments in the world.
In this process, foreign direct investment has become an important factor fort he
development of developing countries.
Turkey, to tkae place between developed countries to speed development and
therefore must bring in foreign direct investment in the world. It is in an effort to get a share
of the investment. In recent years, the economy of your country experienced foreign
partners mergers, as an alternative to attract direct foreign investment to our country. It
began to be seen.
The government and the private sector in support of such investments in the field,
has gained momentum with the implementation of incentive policies and increased
contributions to our economy. In our study, as a result of the globalization movement in
the world and in our country experienced with emphasis on foreign direct investment, the
investment of such mergers and drawn attention to the economic impact on the economy
of our country have been evaluated.
Keywords: Company merger, foreign capital, investment.
JEL Code: G3
GİRİŞ
Küreselleşme ile birlikte artan rekabet, şirketlerin yaşam mücadelesini gün
geçtikçe zorlaştırıyor ve şirketler için ayakta kalabilmek, bir takım stratejik kararların
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doğru zamanda ve doğru biçimde uygulanabilmesine bağlı hale geliyor. Bu noktada da
stratejik yönetim becerisi ön plana çıkıyor. Yeni ekonominin yöneticileri, ancak
vizyonlarını geniş tutarak, modern yönetim yaklaşımını benimseyerek ve iş dünyasının
sürekli yenilenen norm ve trendlerine uyum sağlayabilme yeteneklerini geliştirerek
kendilerini küresel rekabet cenderesinden kurtarma şansına sahip olabilecekler. Böylesine
zorlayıcı bir ortamın doğal sonucu olarak firmalar zaman içinde çeşitli ortaklıklar kurmak
ve stratejik işbirlikleri yapmak zorunluluğu hissettiler. Bu doğrultuda şirketler varlıklarını
koruyabilmek için maliyetleri, sermayeyi, teknolojiyi, iletişim ve pazarlara ulaşım
olanaklarını ve belki de en önemlisi teşebbüs risklerini paylaşarak büyümeyi tercih etme
durumunda kaldılar.
Böylece, şirket dışı büyüme stratejileri ile firmalar büyümelerini yalnızca kendi
kaynak ve çabaları ile sınırlamaktan kurtulma avantajının yanı sıra (özellikle KOBİ’ler
için) uluslararası pazarlara açılma ve küresel faaliyet gösterebilme gibi rekabet
üstünlüklerine de sahip oldu. Genel olarak satın alma, birleşme ve işbirliği olarak
tanımlanan şirket dışı büyüme stratejileri mevcut ürün ve pazar alanlarında
uygulanabileceği gibi yeni ürün ve pazar alanlarında da uygulanma şansına sahiptir.
ŞİRKET BİRLEŞMELERİNİN TANIMI
İşletme birleşmeleri; iki ya da daha fazla işletmenin, büyüme amacıyla
faaliyetlerinin ekonomik ve hukuksal açıdan tek bir birlik haline getirilmesi veya işbirliğine
gitmeleridir(Şahin, 2011: 11). Kurumların birbirleriyle birleşerek, tüzel kişiliği haiz başka
bir şirket kurmalarına ya da bir veya birkaçının diğer kuruma katılmalarına birleşme
denir(Gökçen, 2006: 28).
Birleşme, iki şirketin faaliyetlerinin birleştirilmesini açıklayan genel bir kavramı ifade
eder. İşletmeler arası işbirliğinin birleşme olarak adlandırılabilmesi için, hem ekonomik
hem de hukuksal yönden şirketlerin bir birlik haline gelmeleri ve aynı zamanda şirketlerin
mal varlıklarının da birleştirilmiş olması gerekmektedir.
ŞİRKET BİRLEŞMELERİNİN TÜRLERİ
Literatürlerde birleşmeler; ekonomik açıdan(yatay, dikey, karma), muhasebe
açısından(varlık alımı, ortaklık haklarının alımı) ve hukuki açıdan(ortak girişim-joint
venture, birleşme-merger, devralma-acquisition, konsolidasyon) ayrıma tabi tutulmuştur.
TÜRKİYE’ DEKİ ŞİRKET BİRLEŞMELERİ
Türkiye’de, şirket birleşmeleri ile ilgili istatistikî veriler oldukça sınırlıdır.
Özellikle geçmişe yönelik tarihi veriler bulunmamaktadır. Bu nedenle, geçmişle ilgili
birleşme ve devralmalar konusunda sayısal bilgi verebilmek çoğu zaman mümkün
olmamaktadır.
Ülkemizde gerçekleştirilen şirket birleşmelerinin bilinen en eski tarihlisi 1874
yılında gerçekleşen Avusturya sermayeli Avusturya-Osmanlı Bankası ile Fransız-İngiliz
sermayeli Bank-ı Osman-i Şahane’ nin birleşmesidir. Türkiye’de şirket birleşmeleri daha
çok 1950’li yıllardan sonra, özellikle kamu ve bankacılık sektöründe görülmeye
başlanmıştır. Bu dönemde birleşmeler daha çok zor durumda olan bankaların ekonomiye
tekrar kazandırılması, kurtarılması amacıyla yapılmıştır. Bankacılık kesiminde
gerçekleştirilen birleşmeler için genel bir kural olarak; durgunluk dönemlerinde zor
durumdaki bankaların diğerlerince devralındığı, yükselen piyasa koşullarında ise büyüme
amaçlı birleşmelerin gerçekleştiği söylenebilir. Bahsedildiği üzere bu birleşme ve devirler
genelde zor durumdaki bankalar arasında gerçekleştirilmiş veya zor durumdaki bir banka
daha sağlam olan bir başkasına devredilmiştir. Bu nedenle de birleşmelerden beklenen
sinerji etkisi oluşmamıştır.
Ülkemizde sadece bankacılık sektöründe değil, diğer sektörlerde de 1980 sonrası
uygulamaya konulan istikrar tedbirleri ile dışa açılma, liberalleşme, serbest pazar
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ekonomisine geçiş teşvik edilmiş, bunun sonucunda birleşmeler diğer sektörlere de
yayılarak daha da önem kazanmıştır.
DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ TANIMI
Doğrudan yabancı sermaye yatırımları, ülkeler arasında sermaye transferlerinin bir
piyasa işlemi olmadan bir ülkeden diğerine aktarılması durumudur. Bu durum, bir ülkede
bir firmayı satın almak, yeni kurulan bir firma için kuruluş sermayesini sağlamak veya
mevcut bir firmanın sermayesini artırmak yoluyla gerçekleşmektedir. Yatırımın
yapılmasıyla o ülkede bulunan firmalara yatırımın kendisiyle birlikte teknoloji, işletmecilik
bilgisi ve yatırımcının kontrol yetkisi de getirilmektedir(Karluk, 2003: 486).
Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü(OECD)’ ne göre doğrudan yabancı
sermaye yatırımları; bir ülkedeki yerleşik kurumların bir başka ülkedeki kalıcı çıkar
amacını ifade etmektedir. Kalıcı çıkar ile ima edilen durum, uzun dönemli bir ilişkinin
varlığı ve doğrudan yatırımcının söz konusu kuruluşun yönetiminde önemli derecede söz
sahibi olmasıdır. Doğrudan yatırım hem iki birim arasındaki kuruluş sermayesi işlemini
hem de bu ikili ve diğer tüm yan kuruluşlar arasındaki sermaye işlemlerini içerir(OECD,
1999: 7-8).
ÜLKELERİN DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMINDA
BULUNMA NEDENLERİ
Dış ticarette azalan engeller ile birlikte ülkeler artık ihracatta bulunmak yerine
doğrudan yabancı sermaye yatırımı yapmayı tercih etmektedirler. Ülkelerin bu tercihte
bulunma nedenlerinin ilki maliyetlerini en aza indirgeyerek kârlarını maksimize etme
düşüncesidir. Yatırım yeri olarak başka bir ülkeyi seçen yatırımcılar; ucuz işgücü,
hammadde, taşıma masrafları, vergi oranları ve üretim faktörü gibi üretimde maliyet
azaltıcı avantajlara sahip olabilmektedirler. Azalan maliyetler ile kârlarını artıran
yatırımcılar için önem taşıyan diğer husus ise elde edilen kârları merkeze transfer edebilme
olanağıdır. Bu noktada yatırım yapılan ülkenin yasal mevzuatı da önem arz etmektedir.
Ülkeleri doğrudan yabancı sermaye yatırımına iten diğer faktörler ise ürün yaşam
devrelerinde son aşamaya gelinmiş olması, yabancı teknoloji kullanma imkanı, rekabet
gücünü artırma olanağı, monopol güç oluşturulması, marka ve sırların korunması, ithalatçı
ülkenin gümrük tarifesinden ve dış ticaret kısıtlamalarından kaçınmak, yurtiçi
kısıtlamalardan kaçınmak, ev sahibi ülkenin dışa açıklık oranı, özelleştirme politikaları ve
döviz kuru şeklinde sıralanabilir.
ÜLKELERİN DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMI TALEP
ETME NEDENLERİ
DYSY’ leri talep eden ülkeler kısmına bakıldığında çoğu zaman gelişmemiş
ülkeler olduğu görülmektedir. Fakat az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerin yanı sıra
gelişmiş ülkeler de doğrudan yabancı sermaye yatırımlarına gereksinim
duyabilmektedirler. Kaldı ki incelemeye alındığında DYSY’ lerin daha çok gelişmiş
ülkelere yöneldiği görülmektedir. Ancak gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkelerin
DYSY’ lere, gelişmiş ülkelerden daha çok gereksinim duyduğu gözlenmektedir(Töre,
2001: 73-86). DYSY’ ler, gelişmekte olan ülkelerin, ekonomik kalkınmalarının
finansmanında var olan yapısal darboğazlar ve bu durumun hem nedeni hem de sonucu
olarak ortaya çıkan sermaye birikimi yetersizliği karşısında alternatif bir dış finansman
özelliği taşımaktadır(Uzun, 2008: 29). Diğer taraftan, gelişmekte olan ülkelerin,
kalkınmalarını gerçekleştirebilmeleri için ihtiyaç duydukları sermaye birikimi sağlamada
dış borç yerine doğrudan yatırımlara başvurmaları daha akılcı bir yoldur(Oksay, 1998: 4).
Ülkeler geçmişte yabancı sermaye yatırımlarını; sermaye açıklarını kapatmak,
üretimi artırmak, işsizliğe çözüm getirmek, ucuz işgücü sağlamak, taşıma giderlerinden
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tasarruf, ucuz hammadde ve düşük vergi avantajlarından yararlanarak üretim maliyetini
düşürmek, döviz rezervlerini genişletmek gibi nedenlerle cazip bulmaktaydılar. Bugün ise
yabancı sermayeden beklenenler içerisine; ülke içinde sağlıklı bir rekabet ortamı yaratmak,
ülkeye yeni teknolojiler kazandırmak, işletmecilik bilgisi getirmek, gelişmiş ve sermaye
ihraç eden ülkelerin politik ve ekonomik desteğini sağlamak, promosyon, dışa açılmak,
doğayı korumak ve insan kaynaklarının geliştirilmesi gibi nedenler de eklenmiştir(Oksay,
1998: 4-5).
TÜRKİYE’ DE ŞİRKET BİRLEŞMELERİ SONUCUNDA DYSY’ NIN
GÖRÜNÜMÜ (2010-2015)
Tabloda 2010 ve 2015 yılları arasında Türkiye’ de gerçekleştirilen şirket birleşmeleri ve
satın almaları belirtilmiş olup, yıllar itibariyle incelenmeleri açıklanmıştır.
Yıllar

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Yatırım Adedi
Yatırım Tutarı
(Milyar $)

203
29

237
15

253
22

215
17.5

234
18

245
16.4

Özelleştirme
Tutarı (Milyar
$)/Toplam
İçindeki Payı

14.6 /
%50

1 / %7

6.4 / %29

6.6 / %38

5.9 / %33

1.8 / %11

Yabancı
Yatırımcı Oranı

%36

%74

%59

%30

%44

%70

Ortalama
Yatırım Değeri
(Milyon $)
En Büyük
Yatırım
Değeri/Toplam
İçindeki Payı

140

63

87

81

77

67

5.8
Milyar $ /
%20
(Garanti
Bankası)

2.1
Milyar
$ / %14
(Genel
Enerji)

3.8 Milyar $
/ %17
(Denizbank)

1.7 Milyar
$ / %10
(Toroslar
Elektrik)

2.7 Milyar $ /
%15
(Yeniköy ve
Kemerköy
Enerji
Santralleri)

3 Milyar $ /
%100
(Finansbank)

Tablo.1: 2010- 2015 Yılları Arası Yatırımlar

2010 Yılı Yatırımları
2008 yılındaki küresel mali krizin etkilerinin 2009’ daki yatırımları etkilemesinin
ardından 2010 yılında piyasalardaki iyileşme verileri ile birlikte, yıl içerisinde gerçekleşen
yatırımlarda da bir artış gerçekleşmiştir. Yıl içinde yapılan yatırımların 130’ u yerli
yatırımcı tarafından yapılırken, yabancı yatırım sayısı 73 olarak gerçekleşmiştir. Yabancı
yatırımların 12’ si A.B.D.’ den yapılırken 6’ şar yatırım Almanya, Fransa ve Birleşik
Krallık’ tan yapılmıştır. Yerli yatırımcılar tarafından yapılan yatırımların toplam değeri
16.07 Milyar $ olurken, yabancı yatırım tutarı 9.36 Milyar $’ da kalmıştır.
İspanya’dan yapılan yatırımların toplam tutarı 5.83 Milyar $ değerinde olup,
Türkiye Garanti Bankası’ nın yaklaşık %25 hissesinin Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
(BBVA) tarafından alınması sonucunda gerçekleşmiştir.
Alıcı

Hedef

Hisse
Oranı (%)

Yatırım Değeri
(Milyon $)

Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria
İşkaya İnşaat San. &
MMEKA Makine İthalat

Türkiye Garanti Bankası

24.9

5.837,8

Boğaziçi Elektrik Dağıtım

100

2.990

Yıldızlar
MMEKA Makine İthalat

Toroslar Elektrik Dağıtım
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik
Dağıtım(AYEDAŞ)

100
100

2.075
1.813
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Tablo.2: Yıl İçerisinde Gerçekleşen En Büyük 5 Yatırım

Yıl içindeki yatırımların 58 tanesi enerji sektöründe 23’ ü yiyecek-içecek sektöründe, 15’
i finans sektöründe gerçekleşmiştir.

Sektörel Yatırım Değeri ( Milyon $)
18.000 16.596
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000

Sektörel Yatırım Değeri (
Milyon $)

6.384

6.000

4.000
2.000

421 405 322 193 165 158 143 132 117 102 299

0

Tablo.3: Sektörel Yatırım Tutarları ( Milyon $)

Enerji alanına yapılan yatırım tutarı 16.59 Milyar $ olurken ikinci sıradaki finans sektörüne
yapılan yatırım tutarı sadece 6.38 Milyar $ olarak gerçekleşmiştir.
2011 Yılı Yatırımları
Türkiye pazarı belirsiz küresel ortam içinde yatırımcılara cazip fırsatlar bir pazar
sunarak 2011 yılında yerli ve yabancı yatırımları çekmeyi başarmıştır. Yıl içinde yapılan
yatırımların 138’ i yerli yatırımcılar tarafından yapılırken, yabancı yatırım sayısı 103 olarak
gerçekleşmiştir. Yabancı yatırımların 22’ si A.B.D.’ den yapılırken 16 yatırım Birleşik
Krallık’ tan yapılmıştır. Yerli yatırımcılar tarafından yapılan yatırımların toplam değeri
9.08 Milyar $ olurken, yabancı yatırım tutarı 2.76 Milyar $’ da kalmıştır.
En yüksek yabancı yatırım gelen ülke olan Birleşik Krallık’ tan yapılan yatırımların
toplam tutarı 4.51 Milyar $ değerindeyken, bunun 2.1 Milyar $’ ı Vallares tarafından Genel
Enerji’ nin satın alınması sonucunda yılın en büyük yatırımı olarak gerçekleşmiştir.
Alıcı

Hedef

Hisse
Oranı
(%)

Yatırım
Değeri
(Milyon $)

Vallares

Genel Enerji

%100

2.100

Diageo
Integrated Healthcare Holdings

Mey İçki
Acıbadem Sağlık Hizmetleri

%100
%75

2.096
1.260

Tepe-Akfen-Souter-Sera

İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO)

%100

861

Magnitogorsk Iron and Steel
Works(MMK)

MMK-Atakaş Metalurji

%50

485

Tablo.4: Yıl İçerisinde Gerçekleşen En Büyük 5 Yatırım
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Yıl içinde yapılan yatırımların 27 tanesi enerji sektörüne yapılırken, sağlık
sektörüne de 27 adet yatırım gerçeklemiştir.

Sektörel Yatırım Değeri ( Milyon $)
3.000
2.500

2.3952.338

2.000

1.640

1.500
1.000
500

923 908
557 488 450 449

665
423 308

144 120

Sektörel Yatırım
Değeri ( Milyon
$)

0

Tablo.5: Sektörel Yatırım Tutarları (Milyon $)

Yiyecek-içecek alanına yapılan yatırım tutarı 2.39 Milyar $ ile yıl içinde en çok
yatırım yapılan alan olurken, enerji sektörüne toplamda 2.33 Milyar $ yatırım
gerçekleştirilmiştir.
2012 Yılı Yatırımları
Yıl içinde çok sayıda özelleştirme yatırımı gerçekleştiğinden dolayı Cumhuriyet
tarihinin en fazla sayıda yatırımı 2012 yılında gerçekleşmiştir. Yıl içinde yapılan
yatırımların 140’ ı yerli yatırımcılar tarafından yapılırken, yabancı yatırım sayısı 119 olarak
gerçekleşmiştir. Yabancı yatırımların 22’ si A.B.D.’ den yapılırken 15 yatırım Almanya’
dan yapılmıştır. Yerli yatırımcılar tarafından yapılan yatırımların toplam değeri 13.25
Milyar $ olurken, yabancı yatırım tutarı 8.88 Milyar $ olarak gerçekleşmiştir.
En yüksek yabancı yatırım gelen ülke olan Rusya’ dan yapılan yatırımların toplam
tutarı 3.79 Milyar $ değerindeyken, yatırımların tamamı Sberbank tarafından Denizbank’
ın satın alınması sonucunda gerçekleşmiştir.
Alıcı

Hedef

Hisse Oranı
(%)

Yatırım Değeri
(Milyon $)

Koç Holding, UEM Group Berhad,
Gözde Girişim
Sberbank
Çelikler İnşaat

Otoyollar ve
Köprüler
Denizbank
Seyitömer Termik
Santrali
Boğaziçi Elektrik
Dağıtım

%100

5.720

%99,9
%100

3.793
2.248

%100

1.960

Anadolu Efes

%24

1.900

Cengiz-Kolin-Limak Konsorsiyumu
SAB Miller

Tablo.6: Yıl İçerisinde Gerçekleşen En Büyük 5 Yatırım

Yıl içindeki yatırımların 38 tanesi imalat sektörüne yapılırken, enerji sektörüne 36, finans
sektörüne ise 24 adet yatırım gerçeklemiştir.
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Sektörel Yatırım Tutarları (Milyon $)
8.000 6.820
6.674
7.000
6.000
4.302
5.000
4.000
3.000
1.907
2.000
669 286
1.000
171 169 142 136 100 66 258
0

Satın Alma
Tutarları(Mi…

Tablo.7: Sektörel Bazda Yatırım Tutarları

Enerji alanına yapılan yatırım tutarı 6.82 Milyar $ ile yıl içinde en çok yatırım
yapılan alan olurken, bu yatırımlar enerji santrallerinin özelleştirilmesi sonucunda
gerçekleşmiştir.
2013 Yılı Yatırımları
İç sosyo-politik gerilim ve ticaret ortaklıklarının zayıflığına rağmen, Türk yatırım
pazarı 2013 yılında da geliştirmeyi sürdürdü. Yıl içinde yapılan yatırımların 128’ i yerli
yatırımcılar tarafından yapılırken, yabancı yatırım sayısı 89 olarak gerçekleşmiştir. Birleşik
Krallık’ tan yapılan yatırımların adedi 13 olurken, 10 yatırım A.B.D.’ den, 8 yatırım ise
Almanya’ dan gerçekleşmiştir. Yerli yatırımcılar tarafından yapılan yatırımların toplam
değeri 9.64 Milyar $ olurken, yabancı yatırım tutarı yerli yatırımların 1/3’ ü oranında
gerçekleşerek 3.49 Milyar $ olarak gerçekleşmiştir.
En yüksek yabancı yatırım gelen ülke olan Almanya’ dan yapılan yatırımların
toplam tutarı 942 Milyon $ değerindeyken, ikinci sıradaki Malezya’ dan 574 Milyon $
yatırım gerçekleşmiştir.
Alıcı

Hedef

Hisse
Oranı (%)

Yatırım Değeri
(Milyon $)

Enerjisa
Enerjisa

Toroslar Elektrik Dağıtım
İstanbul Anadolu Yakası
Elektrik Dağıtım
Seyitömer Termik Santrali
Kangal Termal Güç Tesisi

%100
%100

1.725
1.227

%100
%100

1.162
985

Yapı Kredi Sigorta

%74

881,8

Torunlar Gıda Sanayi
Konya Şeker-Siyahkalem
Mühendislik Konsorsiyumu
Allianz SE

Tablo.8: Yıl İçerisinde Gerçekleşen En Büyük 5 Yatırım

Yıl içindeki yatırımların 29’ u enerji sektörüne yapılırken, imalat sektörüne 24,
yiyecek-içecek sektörüne ise 18 adet yatırım gerçeklemiştir.
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Tablo.9: Sektörel Bazda Yatırım Tutarları

Enerji alanına yapılan yatırım tutarı 6.14 Milyar $ ile yıl içinde en çok yatırım
yapılan alan olurken, bu yatırımlar geçmiş yılda olduğu gibi enerji santrallerinin
özelleştirilmesi sonucunda gerçekleşmiştir. Enerji sektöründen sonra en çok yatırım
yapılan sektör olan finans sektörüne ise yıl içinde 1.65 Milyar $ yatırım gerçekleştirilmiştir.
2014 Yılı Yatırımları
Olumsuz jeopolitik ve ekonomik ortama rağmen, yatırımcılar Türk pazarına olan
güvenlerini muhafaza ettiler. Yıl içinde yapılan yatırımların 123’ ü yerli yatırımcılar
tarafından yapılırken, yabancı yatırım sayısı 113 olarak gerçekleşmiştir. A.B.D.’ den
yapılan yatırımların adedi 21 olurken, 12 yatırım Birleşik Krallık’ tan, 9 yatırım ise Fransa’
dan gerçekleşmiştir. Yerli yatırımcılar tarafından yapılan yatırımların toplam değeri 10.94
Milyar $ olurken, yabancı yatırım tutarı yerli yatırımlar gerçekleşerek 4.81 Milyar $ olarak
gerçekleşmiştir.
En yüksek yabancı yatırım gelen ülke olan İspanya’ dan yapılan yatırımların
toplam tutarı 2.46 Milyar $ olarak gerçekleşirken, yapılan yatırım BBVA tarafından
Garanti Bankası’ nın %15 hissesinin daha alınması sonucu gerçekleşmiştir.
Alıcı

Hedef

Hisse
Oranı (%)

Yatırım Değeri
(Milyon $)

IC İçtaş Enerji

Yeniköy ve Kemerköy Termal Enerji Tesisi

%100

2.671

BBVA

Garanti Bankası

%15

2.469

Bereket Enerji

Yatağan Termal Güç Tesisi

%100

1.091

Anadolu
Endüstri
Holding
Tek-Art (Koç
Holding)

MH Perakendecilik(Endirekt olarak Migros’ un
da %40,25 hissesine sahip oluyor)

%81

800

Fenerbahçe-Kalamış Marina

%100

664

Tablo.10: Yıl İçerisinde Gerçekleşen En Büyük 5 Yatırım

Milli Piyango ihalesi yıl içindeki en büyük yatırım olarak gerçekleşirken(%100
hissenin satışı sonucunda 2.75 Milyar $), Rekabet Kurumu’ na yapılan itiraz sonucunda
ihale iptal edilmiş, yeni ihale Nisan 2016 döneminde tekrar gerçekleştirilecektir.
Yıl içindeki yatırımların 31’ i imalat sektörüne yapılırken, enerji sektörüne 25,
yiyecek-içecek sektörüne 22, finans sektörüne ise 20 adet yatırım gerçeklemiştir.
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Tablo.11: Sektörel Bazda Yatırım Tutarları

Yıl içindeki yatırımların sayısı imalat sektöründe en yüksek ise de yapılan toplam
yatırım tutarında imalat sektörü 6. sırada yer almıştır. Enerji sektörü 5.03 Milyar $ yine en
çok yatırım yapılan alan olurken, finans sektörü 3.18 Milyar $ ile ikinci sırada yer almıştır.
2015 Yılı Yatırımları
Haziran ayında gerçekleşen seçimlerde hükümet kurulamaması, terör olaylarının
tırmanış göstermesi gibi durumların ülke ekonomisini de olumsuz etkilemesi sonucunda
yatırımların azalacağı yönünde kanaat oluştursa da yıl içinde gerçekleşen 245 yatırım adedi
2012 yılının ardından Cumhuriyet tarihinin en çok yatırım gerçekleşen 2. yılı olmuştur. Yıl
içinde gerçekleşen yatırımların 125’ i yabancı yatırımcılar tarafından yapılırken, yerli
yatırım sayısı 120 olarak gerçekleşmiş ve ilk daha yabancı yatırım sayısı yerli yatırım
sayısını geçmiştir. A.B.D.’ den yapılan yatırımların adedi 28 olurken, 13 yatırım Birleşik
Krallık’ tan, 11 yatırım ise Almanya’ dan gerçekleşmiştir. Yabancı yatırım sayısı yerli
yatırımlardan fazla olsa da, yerli yatırımcılar tarafından yapılan yatırımların toplam değeri
10.66 Milyar $ olurken, yabancı yatırım tutarı yerli yatırımların yarısı kadar olup 5.74
Milyar $ olarak gerçekleşmiştir.
En yüksek yabancı yatırım gelen ülke olan Katar’ dan yapılan yatırımların toplam
tutarı 3.3 Milyar $ olarak gerçekleşirken, yapılan yatırımın 2.98 Milyar $’ı Qatar National
Bank(QNB) tarafından Finansbank’ ın %100 hissesinin satın alınması sonucunda
gerçekleşmiştir.
Alıcı

Hedef

Hisse Oranı
(%)

Yatırım Değeri
(Milyon $)

Qatar National Bank
Goldman Sachs

Finansbank
Socar Türkiye Enerji
A.Ş.
Fina Liman Hizmetleri
(Kumport)
Soma B Termal Enerji
Tesisi

%100
%13

2.982
1.300

%65

940

%100

686

Yemeksepeti

%100

589

Cosco Pasific Limited, China
Merchants Holdings
Konya Şeker
Delivery Hero Holding GmbH

Tablo.12: Yıl İçerisinde Gerçekleşen En Büyük 5 Yatırım

Yıl içindeki yatırımların 41’ i imalat sektörüne yapılırken, enerji sektörüne 37,
hizmet sektörüne 18, teknoloji sektörüne ise 17 adet yatırım gerçeklemiştir.
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Tablo.13: Sektörel Bazda Yatırım Tutarları

Yıl içindeki yatırımların sayısı imalat sektöründe en yüksek ise de yapılan toplam
yatırım tutarında imalat sektörü 167 Milyon $ ile ancak 10. sırada yer almıştır. Enerji
sektörü 4.13 Milyar $ yine en çok yatırım yapılan alan olurken, finans sektörü 3.10 Milyar
$ ile ikinci sırada yer almıştır.
SONUÇ
Şirketlerin birleşme ve devirleri, genel olarak ekonomik ve mali nedenlere dayanır.
Bu nedenler bazen sadece kurumların kendi iç bünyesiyle ilgilidir. Başka bir ifadeyle,
başka bir kurumla birleşen kurum veya şirket, ya kârlı çalışmamaktadır ya da daha fazla
kârlı çalışma isteğinde olduğu halde, sermaye ve kapasitesi buna yeterli değildir. Bu
şirketlerin kurumsal bir yapı içinde yeniden örgütlenmeye ve yeni mali kaynaklara ihtiyacı
vardır.
Kurumların iç bünyesi ile ilgili olmayan birleşme nedenleri, daha çok kurumun
içinde bulunduğu sektör veya tüm piyasayı etkileyen ekonomik ve sosyal nedenlere
bağlanabilir. Kurumların kârlılıklarını olumsuz olarak etkileyen hammadde ve ara malları
fiyatlarındaki artışlar, işçi ve kredi maliyetlerinin yükü, rekabet gücünün yetersizliği, politik
istikrarsızlıklar ve dış dünyayı da etkileyen önemli ekonomik olaylar bunlara örnek olarak
gösterilebilir. Bu gibi durumlarda, şirketlerdeki öz kaynaklar giderek azalmakta ve ek kaynak
ihtiyaçları artmaktadır. Ek kaynaklar ya uygun şartlarda temin edilebilecek kredilerle ya da
şirkete yeni ortaklar alarak şirket sermayesini arttırmakla veya devir ve birleşmelerle
mümkün olabilir.
Ancak, ekonomik ve sosyal olaylar nedeniyle mali yapıları bozulan şirketlerin,
yabancı kaynak arayışlarına girerek risk olasılığını arttırmak ve yabancı kaynak/öz kaynak
dengesini bozmak yerine, faiz ve borç yükü getirmeyen diğer alternatifleri tercih etmeleri
daha doğru olur.
İşçi sayısını azaltmak, atıl kapasiteleri ortadan kaldırmak ve diğer maliyet azaltıcı
önlemlerle mali yapının zaman içinde düzeltilmesi mümkün olabilir.
Ancak, her zaman bu önlemler de yeterli olmamakta; şirketler, yeni kaynaklar ve
yeni tecrübelere ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle, devrolan firmalar bakımından bazı tavizler
verilmesi gerekse de, anlaşma sağlandığı takdirde, zor durumda olan şirketler için en iyi
çözümün devir ve birleşme olduğunu söylemek mümkündür.
Çünkü devir ve birleşmelerde, birleşen veya devrolan firmanın borç ve
sorumluluklarını üstlenen; sermayesi, rekabet gücü ve iş tecrübesi daha fazla olan başka bir
firma vardır.
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Devir ve birleşmeler bir bakıma, bozulan firma dengelerinin belli bir süreçte başka
bir firma veya firmalarca yeniden kurulmasıdır. Ekonomik kriz dönemlerinde, devralan
firmaların mali yapı ve iç dengeleri yeniden kurması genel anlamda istikrara da katkı
sağlar.
Aksi takdirde halka açık şirketler, finans kuruluşları ve bankalar gibi özel sektör
kuruluşlarında, ekonomik istikrarsızlık, hatalı yönetim ve diğer nedenlerden kaynaklanan
mali yapı bozukluklarının faturası daha da ağır olabilir.
Birleşme olmaksızın dönüşüm yolu ile de şirket yapısının güçlendirilmesi ve ek
kaynak sağlanması mümkün olabilir. Bu nedenle, dengelerin kendi kendine kurulmasına
yardım edilmesi ve konu ile ilgili kanun hükümlerinde gerekli değişiklikler yapılarak devir
ve birleşmelerin kolaylaştırması ve teşvik edilmesi gerekir. Bu değişiklikler yapılırken, devir
ve birleşmelerin mümkün olduğu ölçüde mali yapısı sağlam olan büyük ölçekli firma ve
kurum bünyesinde yapılması gereği ayrıca dikkate alınmalıdır.
İşletmelerin birbiri ile birleşmesi sonucunda her zaman arzu edilen ve planlanan
başarıyı elde etmek mümkün olmayabilir. Bunun için, devralan şirketlerin devralacağı şirket
veya şirketlerin mali yapılarını önceden çok iyi analiz etmeleri gerekir.
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Bist’e Kote Firmaların Mali Başarısızlıklarının Diskriminant Analizi İle
Tahminlenmesi
İ.Emre KARAA*2

U.Burak Geyikçi** 3

Özet
Mali başarısızlığın tahminlenebilmesi için yürütmüş çalışmalar öncelikle halka
açık şirketlere odaklanmaktadır. Literatürde başarısızlığı önceden tahminleyebilmek için
farklı yöntemler kullanılmış olmakla birlikte en sık kullanılanı çoklu diskriminant
analizidir. Çalışmamızda 2011-2014 dönemlerinde Borsa İstanbul’a kote olmuş 15
başarısız ve 15 başarılı firmada, 4 yıllık finansal oranlar test edilmiş, normal dağılım
gösterenlerde başarıyı belirlemek için diskriminant analizi uygulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Mali başarısızlık, Diskriminant analizi, Rasyo analizi, Başarısızlık
tahmini
Jel sınıflaması: G14, G17, G39, G30, G33
Abstract
Forecasting the business failure studies mostly focus on publicly traded companies.
A variety of techniques were applied to determine, however, discriminant analysis is the
most commonly used. In our paper, for determining financial failure predictor ratios, we
analyzed 15 succeeded, and 15 failed publicly traded companies in Borsa Istanbul between
the years 2011 and 2014. The multivariate analysis allowed us to test normality, and to use
normally distributed ratios for discriminant analysis.
Keywords: Financial failure, Discriminantanalysis, Ratioanalysis, Failureprediction
Jel classification:G14, G17, G39, G30, , G33
I. GİRİŞ
Global dünya düzeni ülke ekonomilerini aşan boyutlara sahip firmaların ortaya
çıkmasına neden olmuştur. Gittikçe artan entegrasyon, ticari sınırların kalkması artan şirket
sayıları ve tüm bunların sermaye piyasaları üzerindeki etkileri oluşabilecek iflasların çok
daha geniş coğrafyalarda hissedilmesine neden olmaya başlamıştır. Merkantalistler ile
başlayan uluslararası ticaret mikro firmaların bile makro boyutlarda ilişkiler kurmasına,
böylece karşılıklı etkileşimlerin artmasına ve insan vücudu gibi en küçük bölgedeki
önemsiz görülen bir organın tüm bünyeye acı vermesi gibi küçük şirket iflaslarının bile
çevresinde büyük hasarlara yol açması sonucunu doğurmasına neden olmaktadır.
Şirketler, hissedarlar ve kamu ile iş yaptıkları firmalar nazarında güvenilir ve
istikrarlı bir çizgi içerisinde olmak zorundadırlar. Firmaların kuruluş amaçlarından ikisi
olan kar yapmak ve varlığını devam ettirmek tüm kesimler açısından takibi iyi yapılması
gereken bir durumdur. Bahsi geçen takibin yapılmasında firmaya ait bilanço ve gelir
tablosu kalemlerinin iyi yönetilebilmesi gerekmektedir (Gökalp ve Keskin, 2016;16).
İflaslar makro açıdan ülke ekonomilerini de olumsuz yönde etkileyen, kıt
kaynakların verimli kullanılamadığını gösteren, istihdamı azaltıcı, vergi kaybına neden
olan, gerek üretim gerekse hizmet sektöründe bağlantılı olduğu diğer firma ve sektörleri
etkileyen önemli ve istenmeyen bir unsurdur. Bu amaçla firmalarda çeşitli önlemler
alınmaya başlanmış, bu amaçla şirketlerin iç bünyelerinde denetim komiteleri bile
kurulmaya başlanmıştır (Özdoğan vd. 2015;680). Ancak iflasların önceden
öngörülebilmesi meselesi son yıllarda giderek artan bir öneme sahip olmuştur.
Yard. Doç. Dr. Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu, Celal Bayar Üniversitesi, Muradiye Kampüsü,
Yunusemre/Manisa/Türkiye, emre.karaa@cbu.edu.tr – 236.2012941
3**
Yard. Doç. Dr. İşletme Fakültesi, Celal Bayar Üniversitesi, Muradiye Kampüsü,
Yunusemre/Manisa/Türkiye umutburak.geyikci@cbu.edu.tr – 505.4500410
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İflas veya (Aktaş, 1991:1)’de kullanıldığı şekliyle mali başarısızlık, önceden
tahmin edilmesi istenen, bu şekilde hem hissedarları, hem yatırımcıları, hem de kamu ve
devlet otoritesini önceden önlem almaya sevk edecek önemli bir husustur. Bu amaçla
yıllardır çeşitli yöntemler uygulanagelmiştir. Uygulanan yöntemlerin başında finansal
durumu göz önüne seren finansal tablolar üzerinde gerçekleştirilen analizler gelmektedir.
Gerçekleştirilen analizlerde temel amaç iflas veya iflas olasılıklarının mümkün olan en
erken zamanda öngörülebilmesidir (Deakin, 1972:167).
Yüzyılın başında finansal rasyo analizleri, henüz embriyo halindeyken, tek bir
rasyonun kullanımı kredi değerliliğinin ölçümünde bir devrim yaratmıştır (Beaver 1966:
71). Sonrasında akademisyenler ticari işletmelerin performanslarını değerlendirirlerken,
analitik bir teknik olarak rasyo analizlerinin kullanımını azaltma eğilimine girmişler buna
neden olarak da önceki dönemlerdeki uygulayıcıların rasyoları sadece kabaca
karşılaştırmalarını öne sürmüşlerdir (Altman, 1968: 589). Altman finansal oranları mali
başarısızlıkların önceden tahminlenmesinde diskriminant analizi ile birlikte kullanmaya
başlamıştır. Altman imalat sektöründe faaliyet gösteren 33 iflas etmiş firma ile 33 iyi
durumdaki firmayı çoklu diskriminant analizi ile analiz ederek firmaların iflaslarını
önceden tahmin etmeye çalışmış, bu çalışması sonucunda da yüksek oranda başarıya
ulaşmıştır.
Beaver ve Altman ile başlayan iflas tahmin modelleri çeşitli araştırmacılar
tarafından farklı şekillerde uygulanagelmiştir. Finansal rasyoların iflasları önceden tahmin
gücünü ölçmeye dönük bu çalışmalarda tekli ve çoklu diskriminant analizleri, regresyon
analizleri, logit ve probit modeller, yapay sinir ağları gibi pek çok yöntem kullanılmaktadır.
Bu zaman kadar gerçekleştirilmiş olan çalışmalarda farklı istatistiksel analiz
teknikleri kullanılmıştır. Kullanılan teknikler tek boyutlu ve çok boyutlu modeller ile yapay
sinir ağlarıdır. Çalışmada bunlardan tek boyutlu modellerden olan diskriminant analizi
tekniği kullanılacaktır.
II. FİNANSAL BAŞARISIZLIĞIN TAHMİNİNE YÖNELİK BORSA
İSTANBUL A.Ş.’DE FAALİYET GÖSTEREN FİRMALAR ÜZERİNDE BİR
ARAŞTIRMA
Araştırmada çok sayıdaki mali tablo rasyolarının incelenerek mali yönden başarılı
ve başarısız firmaların mümkün olan en uzun süre önceden tesbit edilmesi amaçlanmıştır.
A. Metodoloji
Borsa İstansbul A.Ş. Faaliyet gösteren ve 4yıl üst üste zarar eden firmalar ile aynı
sektörde faaliyet gösteren ve 4yıl üst üste kar elde etmiş olan firmalar kullanılarak mali
başarısızlık öngörüsü geliştirilmeye çalışılmıştır. Bahsi geçen firmalara ait 2011-2014
yıllarını kapsayan dört yıllık rasyolardan yararlanılmıştır.
B. Çalışmanın Amacı
Türkiye gibi gelişmekte olan piyasalarda, borsa derinliğinin ve yatırımcı sayısının
yetersiz olması gelişimin önündeki engellerin başında gelmektedir. Özellikle küçük
yatırımcılar menkul kıymet yatırımlarında oldukça çekimser davranmaktadır. Bu
çekimserliğinin temel nedeni olarak da öngöremediği durumların getirebileceği zararları
görmektedir. Özellikle 1994 ve 2001 krizlerinde borsada yaşanan kayıplar küçük
yatırımcıların çekimserliğini daha artırmıştır. Mevcut durumda firmaların yayımlamak
zorunda oldukları mali tablolardan yararlanarak firma başarılarının önceden
öngörülebilmesi tüm yatırımcı tarafları açısından rahatlatıcı ve güven artırıcı bir metot
olarak kullanılabilir.
Bu amaçla çalışmada firmalara ait pek çok rasyodan sadece bazıları kullanılarak
başarısızlığın önceden öngörülüp görülemeyeceği test edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla 4
yıl üst üste zarar etmiş ve aynı sektörde faaliyet gösteren 4 yıl üst üste kar etmiş firmaların
oranları diskriminant analizi metodu ile azaltılarak öngörüde kullanılabilecek daha az
sayıda rasyo elde edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada üst üste dört yıl zarar etmiş olma
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kriterinin getirilmiş olmasının nedeni (Aktaş vd, 2003;13)’te de uygulandığı gibi firmaların
üç yıl üst üste zarar etmeleri halinde ancak üçüncü yılda iflas kriterine tam uygunluk
göstermeleri nedeniyle zarar ettikleri ikinci yıl mali başarısızlıkta önceki yıl zarar ettikleri
üçüncü yıl da iflas ettikleri yıl kabul edilmiş ayrıca dördüncü yılda da zarar etmiş olmaları
üçüncü yılında son zarar yılı olmasını engelleyerek verilerde olası bozulmayı
engelleyebilmek amaçlanmıştır. Bu nedenle dört yıl üst üste zarar eden firmaların ikinci ve
üçüncü yılları analize dahil edilmiştir.
C.Çalışmanın Örneklemi
Çalışma kapsamında Borsa İstanbul A.Ş.’de faaliyet gösteren firmalara ait kar ve
zarar durumlarını gösteren bir tablo oluşturulmuştur. Oluşturulan tabloda üst üste zarar
eden ve kar eden firmalardan en fazla sayıda ve en uzun süre bu durumlarını devam ettiren
firmalar seçilmeye çalışılmıştır. Gerçekleştirilen incelemeler neticesinde 2011-2014
yıllarını kapsayan 4 yıllık dönemde 30 firma tespit edilebilmiştir. Bu firmalara ait 35 rasyo
ile çalışma gerçekleştirilmiştir.
C.Uygulama
Çalışmada kullanılan 35 adet rasyonun diskriminant analizi ile analiz edilebilmesi
için normal dağılım gösterip göstermediği kontrol edilmelidir (Aydın, 2007;7). Veri setinin
normal dağılım gösterip göstermediği KormogorovSimirnov testi ile test edilmiştir.
KormogorovSimirnov Testi sıfır hipotezinde belirtilen birikmiş dağılım ile örnekten elde
edilmiş gözlenen dağılım fonksiyonunun incelenmesi temeline dayanmaktadır (Bircan vd.
2003;73). Bu test ile verilerin normal dağılıp dağılmadığı p değerinin aldığı değere göre
belirlenir. P değeri 0,05’den büyüksek verilerin normal dağıldığı, 0,05’den küçükse normal
dağılım göstermediği kabul edilir. Bu amaçla firmalara ait 2011-2014 yılları arasında 35
adet rasyoya uygulanan KormogorovSimirnov testi sonuçları Tablo 1’de gösterilmiştir.
H0: Veriler normal dağılım göstermektedir.
H1:Veriler normal dağılım göstermemektedir
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Tablo 1: Normal Dağılım Tablosu
p 2014

p 2013

p 2012

p 2011

p<>

Sonuç

Aktif Büyüme (%)

,181

,003

,009

,375

P>0,05

H0: Ret

Dönen Varlıklar Devir Hızı (Yıllık)
Duran Varlıklar / Aktif

,375
,181

,660
,009

,999
,003

,999
,028

P>0,05
p<0,05

H0: Kabul
H0: Ret

Duran Varlıklar / Maddi Özkaynak
Esas Faaliyet Kar Marjı

,925
,000

,925
,000

,925
,000

,925
,000

P>0,05
p<0,05

H0: Kabul
H0: Ret

Etkinlik Süresi (Yıllık)

,375

,512

,153

,925

P>0,05

H0: Kabul

Finansman Gider / Net Satış

,076

,097

,181

,375

P>0,05

H0: Kabul

Kısa Vade Borç / Aktif
Kısa Vade Borç / Dönen Varlık

,375
,028

,999
,076

,181
,003

,660
,076

P>0,05
P>0,05

H0: Kabul
H0: Ret

Kısa Vade Borç / Özsermaye

,076

,375

,660

,660

P>0,05

H0: Kabul

Nakit Döndürme Süresi (Yıllık)
Nakit Oran

,375
,003

,660
,076

,660
,028

,925
,181

P>0,05
P>0,05

H0: Kabul
H0: Ret

Net Satışlar Büyüme (%)
Özsermaye / Aktif
Özsermaye / Maddi Duran Varlıklar

,660
,028
,009

,181
,181
,076

,375
,375
,003

,181
,181
,009

P>0,05
P>0,05
p<0,05

H0: Kabul
H0: Ret
H0: Ret

Stok Devir Hızı (Yıllık)

,181

,660

,181

,660

P>0,05

H0: Kabul

Toplam Borç Büyüme (%)
Toplam Borç / Özsermaye
Uzun Vadeli Borç Büyüme (%)
Aktif Karlılık (%) (Yıllık)
Aktif Karlılık (%)
Brüt Esas Faaliyet Kar Marjı (%
Cari Oran
VAFÖK Marjı
Likit Oran
Net Kar Marjı
Özsermaye Büyümesi (%)
Özsermaye Karlılığı (%)
Özsermaye Karlılığı (%) (Yıllık)

,925
,028
,181
,000
,000
,076
,028
,009
,003
,000
,181
,000
,000

,375
,660
,844
,000
,000
,076
,076
,000
,028
,000
,001
,000
,000

,925
,925
,660
,000
,000
,181
,003
,000
,028
,000
,003
,000
,000

,660
,076
,028
,000
,000
,028
,076
,001
,076
,000
,076
,000
,000

P>0,05
P>0,05
p<0,05
p<0,05
p<0,05
p<0,05
P>0,05
p<0,05
P>0,05
p<0,05
P>0,05
p<0,05
p<0,05

H0: Kabul
H0: Ret
H0: Ret
H0: Ret
H0: Ret
H0: Ret
H0: Ret
H0: Ret
H0: Ret
H0: Ret
H0: Ret
H0: Ret
H0: Ret

Borç Kaynak Oranı (%)
Alacak Devir Hızı (Yıllık)
Dönen Varlıklar / Aktif

,028
,181
,181

,181
,028
,009

,181
,925
,003

,181
,472
,028

P>0,05
P>0,05
p<0,05

H0: Kabul
H0: Ret
H0: Ret

Piyasa Değeri / Defter Değeri2014/12

,999

,076

,660

,181

P>0,05

H0: Kabul

Piyasa Değeri / Aktifler2014/12

,925

,925

,925

,660

P>0,05

H0: Kabul

Aktif Devir Hızı (Yıllık)

,181

,181

,076

,660

P>0,05

H0: Kabul

Oran

Tablo 1.’den her dört döneme ait kormogorovsimirnov testi sonuçları yer
almaktadır. Elde edilen sonuçlar her yıl için ayrı ayrı hesaplanmıştır. Her yıl için H0 kabul,
yani normal dağılım gösterdiği varsayılan rasyolar arka arkaya yazılmış, her dört dönemde
de norma dağılım gösteren 14rasyo analize dahil edilmiştir. Tablo1’den de anlaşılacağı
üzere 35 orandan 14 adedinin normal dağılım gösterdiği 21 tanesinin ise normal dağılım
göstermediği tespit edilmiştir.
2011-2014 yılları arasında üst üste zarar etmiş 15 firma ile aynı dönemde aynı
sektörde faaliyet göstererek kar etmiş 15 firmaya ait yukardaki tabloda elde edilen ve
normal dağılım gösteren 14 rasyo ile diskriminant analizi gerçekleştirilmiştir.
D.Diskriminant Analizi
Mali başarısızlık için en sık kullanılan yöntemlerden bir tanesidir. Diskriminant
analizi bir gruba bağlı olarak iki grup arasında herhangi bir farklılık olup olmadığını
ölçmek için kullanılır (Kurtaran Çelik, 2010; 136). İnceleme kapsamında yer alan firmalara
ait mali başarı ve mali başarısızlık tanımı olarak karlılık durumları ele alınmıştır. Mali
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olarak başarısız kabul edilen firmalar “1”, mali olarak başarılı kabul edilen firmalar ise “2”
ile temsil edilmektedir.
Diskriminant fonksiyonunda potansiyel değişkenlerin bilindiği ancak bunlar
arasında en iyi ayırımı hangilerinin yapabildiğinin tam olarak tahmin edilmediği
durumlarda adımsal ayırma (stepwise) yöntemi kullanılır (Kalfa ve Bekçioğlu, 2013;452).
Diskriminant fonksiyonunun sahip olduğu model aşağıdaki gibidir(Kurtaran Çelik,
2010;136),
Doğrusal diskriminant fonksiyon denkleminin çözümü ile özdeğerleri ve
özvektörlerin (V) belirlenmesi yani (W-1B) anlamına gelir:
(W−1B − λI)V = 0
W= Gruplar içi kare toplamı matrisi
B= Gruplar arası kare toplamı matrisi
Elde edilen Diskriminant fonksiyonu;
Ys=vs,1X1 + vs,2X2 +………+ vs,pXp
Gerçekleştirilen çalışma neticesinde 2013 yılı için elde edilen diskriminant analizi
sonuçları;
Tablo 2.’den anlaşılabileceği gibi, 2013 yılı için mali olarak başarılı firmalardan
12tanesi doğru 3 tanesi yanlış sınıflanırken, mali olarak başarısız bankalardan 13 tanesi
doğru 2 tanesi yanlış sınıflanmıştır. Bu durumda diskriminant analizi oluşturulmuş olan
fonksiyonun sınıflandırma başarısı, mali olarak başarılı firmalar için %80 ve mali olarak
başarısız firmalar için de %86,7 olarak bulunmuştur. Toplamda ise başarı oranı 2013 yılı
için %83,35 olarak bulunmuştur.
Tablo 2: 2013 Yılı Diskriminant Analizi Sonuçları
2013

Kar(1) / Zarar(2)
Orijinal Sayı

1,00
13
3
87%
20%

1
2

%

Öngörülen Grup Üyeliği
2,00
Toplam
2
15
12
15
13%
100
80%
100

Yapılan çalışmadan 2013 yılı için elde edilen sonuçların başarılı bir sınıflama
öngörüsünde bulunduğu düşünülmektedir. Tablo 3.’de her bir firma için elde edilmiş olan
diskriminant skorları ve sınıflandırma başarısını gösteren bulunduğu grup ve atandığı grup
karşılaştırması yer almaktadır.
Tablo 3: 2013 Yılı İçin Diskriminant Skorları ve Atama Sonuçları

Bulunduğu
Grup
2

Kesim
Noktasına Göre
Durumu
>

Atandığı
Grup
1

AKMGY

Diskriminant
Skoru
,584

ALGYO

-,176

2

=

2

ANELE

-,419

2

=

2

BIZIM

-2,825

2

=

2

BLCYT

-,426

2

=

2

BOSSA

-,677

2

=

2

BRMEN

-,451

1

<

2
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COMDO

-,645

2

=

2

DENGE

,069

2

>

1

DOGUB

,283

1

=

1

EGSER

-,767

2

=

2

,371

1

=

1

EMNIS

2,593

1

=

1

FRIGO

-,316

1

<

2

GNPWR

,986

1

=

1

IDAS

,454

1

=

1

IDGYO

,415

1

=

1

IPEKE

-,262

2

=

2

KNFRT

-,519

2

=

2

MAALT

,177

2

>

1

MARTI

2,863

1

=

1

MIPAZ

1,182

1

=

1

MRTGG

,182

1

=

1

RHEAG

-,020

1

=

1

TATGD

-,626

2

=

2

ULUUN

-2,219

2

=

2

VKING

1,472

1

=

1

YESIL

,483

1

=

1

-2,697

2

=

2

,826

1

=

1

EKIZ

YONGA
YYAPI

Analiz sonucunda 2013 yılı 3 değişkenli bir diskriminant skoru oluşturulmuştur.
Oluşturulmuş olan skor şu şekildedir;
Ys= -0,311+0,004X6+0,496X12-1,284X14
Ys=Diskriminant skoru
X6=Kısa Vadeli Borç / Öz Sermaye
X12=Piyasa Değeri / Defter Değeri
X14=Aktif Devir Hızı (Yıllık)
Tablo 4.’de 2012 yılı için mali olarak başarılı ve mali olarak başarısız firmalara ait
diskriminant analizi sonuçları yer almaktadır. Tablodan da anlaşılacağı üzere başarı ve
başarısızlık doğru şekilde sınıflanmıştır. Fonksiyonun 2012 yılı için doğru sınıflama
başarısı %100 olmuştur.
Tablo 4: 2012 Yılı diskriminant analizi sonuçları
2012

Kar(1) / Zarar(2)
Orijinal Sayı
%

1
2

Öngörülen Grup Üyeliği
1,00
2,00
Toplam
15
0
15
0
15
15
100%
0%
100
0%
100%
100
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Tablo 5’de tamamı doğru sınıflandırılmış olan mali olarak başarılı ve başarısız
firmalara ait diskriminant skorları yer almaktadır.
Tablo 5: 2012 Yılı İçin Diskriminant Skorları ve Atama Sonuçları

2012

Discriminant
Skoru

Bulunduğu
Grup

AKMGY

3,896

2

ALGYO

2,315

2

ANELE

,707

2

BIZIM

1,581

2

BLCYT

1,302

2

BOSSA

1,749

2

BRMEN

-1,173

1

COMDO

1,640

2

DENGE

1,878

2

DOGUB

-1,290

1

EGSER

1,406

2

EKIZ

-1,345

1

EMNIS

-1,007

1

FRIGO

-1,224

1

-,538

1

IDAS

-1,790

1

IDGYO

-2,057

1

IPEKE

1,278

2

KNFRT

2,106

2

MAALT

1,256

2

MARTI

-,320

1

MIPAZ

-2,260

1

MRTGG

-2,240

1

RHEAG

-3,915

1

TATGD

,327

2

ULUUN

,203

2

VKING

-3,086

1

YESIL

-2,759

1

YONGA

3,338

2

YYAPI

-,513

1

GNPWR

Kesim
Noktasına Göre
Durumu
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Atandığı
Grup
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1

Analiz sonucunda 2012 yılı 2 değişkenli bir diskriminant skoru oluşturulmuştur.
Oluşturulmuş olan skor şu şekildedir;
Ys= -1,713+0,018X8+0,143X21
Ys=Diskriminant skoru
X8=Duran Varlık / Maddi Özkaynak
X21=Aktif Karlılığı (%) Yıllık
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Çalışma kapsamında incelenen firmaların 2013 yıllarını mali başarısızlık yılı
olarak 2012 yılı da mali başarısızlıktan bir önceki yıl olarak değerlendirildiği için mali
başarısızlık yılı olan 2013 yılı için oluşturulmuş olan diskriminant fonksiyonu 2012 yılı
rasyolarına uygulanmıştır. Bunu yapmanın temel nedeni elde edilecek tek bir fonksiyonun
her iki yıl için de geçerliliğini ölçmektir.Tablo 6’de 2013 yılı için mali olarak başarılı ve
mali olarak başarısız firmalara ait diskriminant fonksiyonun uygulandığı 2012 yılı
rasyolarına ait sonuçları yer almaktadır. Tablodan da anlaşılacağı üzere başarı ve
başarısızlık doğru şekilde sınıflanmıştır. Fonksiyonun 2012 yılı için mali başarısız etmiş
firmaları doğru sınıflama başarısı %87 olmuştur.
Tablo 6: 2013 fonksiyonuna göre 2012 yılı Diskriminant Analizi Sonuçları
2012

Öngörülen Grup Üyeliği
Kar(1) / Zarar(2)

Orijinal Sayı

1,00

2,00

Toplam

1

13

2

15

2

5

10

15

87%

13%

100

33%

67%

100

%

Tablo 7’de 2013 fonksiyonuna göre sınıflandırılmış olan 2012 yılına ait mali olarak başarılı
ve başarısız firmaların ait diskriminant skorları yer almaktadır.
Tablo 7: 2013 Yılı Diskriminant Fonksiyonun 2012 Yılı İçin Atama Sonuçları

Diskriminant
Sokuru

Bulunduğu Grup

Kesim Noktasına
Göre Durumu

Atandığı
Grup

AKMGY

1,45348

2

<

1

ALGYO

0,02568

2

<

1

ANELE

-0,06672

2

=

2

BIZIM

-2,24276

2

=

2

BLCYT

-0,17396

2

=

2

BOSSA

-0,848

2

=

2

BRMEN

0,16428

1

=

1

COMDO

-0,94328

2

=

2

DENGE

0,80796

2

<

1

DOGUB

0,51512

1

=

1

EGSER

-0,9006

2

=

2

EKIZ

0,99836

1

=

1

EMNIS

0,06348

1

=

1

FRIGO

-0,0644

1

>

2
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GNPWR

-0,75976

1

>

2

IDAS

0,34908

1

=

1

IDGYO

0,88432

1

=

1

IPEKE

0,141

2

<

1

KNFRT

-0,33236

2

=

2

MAALT

0,32408

2

<

1

MARTI

1,02536

1

=

1

MIPAZ

1,07784

1

=

1

MRTGG

0,19596

1

=

1

RHEAG

0,32124

1

=

1

TATGD

-0,57872

2

=

2

ULUUN

-1,2024

2

=

2

VKING

0,52804

1

=

1

YESIL

0,40616

1

=

1

YONGA

-2,77564

2

=

2

YYAPI

0,70628

1

=

1

III. SONUÇ
Çalışma kapsamında Borsa İstanbul A.Ş.’de faaliyet gösteren ve 2011-2014 yılları
arasında üst üste zarar etmiş 15 firma bulunabilmiştir. Zarar eden firmalar tespit edildikten
sonra bu firmalar ile aynı sektörlerde faaliyet gösteren ve aynı dönem de üst üste kar elde
etmiş firmalar tespit edilmiştir. Çalışmada üst üste dört yıl zarar etmiş olma kriterinin
getirilmiş olmasının nedeni (Aktaş vd, 2003;13)’te de uygulandığı gibi firmaların üç yıl üst
üste zarar etmeleri halinde ancak üçüncü yılda kritere tam uygunluk göstermeleri nedeniyle
zarar ettikleri ikinci yıl mali başarısızlıktan önceki yıl kabul edilmiş ve bu nedenle dört yıl
üst üste zarar eden firmaların ikinci ve üçüncü yılları analize dahil edilmiştir. Üç yıl üst
üste zarar etmiş firmaların dördüncü yılda da zarar etmiş olarak seçilmesinin nedeni 4.
Yılda kara geçme durumunu engellemektir. Bu şekilde firmaların 4. Yılda da zarar etmiş
olmalarının çalışmada kullanılan verilerin doğru sınıflama gücünü artıracağı
öngörülmüştür.
Yatırımcıların Borsa’da faaliyet gösteren firmalara yatırım yaparlarken yatırım
yaptıkları firmaların kar yapmaları ve firmaların değerlerinin artmasını isterler. Bu amaçla
analizde firmalara ait analize dahil edilecek firmalar belirlenirken, benzer çalışmalarda
kullanılmış olan likidite, finansal yapı, karlılık ve devir hızı rasyolarının yanı sıra piyasa
değeri/defter değeri ve piyasa değeri/aktifler rasyoları da araştırmaya dahil edilmiştir.
İnceleme kapsamındaki firmaların başarı ve başarısızlık durumlarının en kısa
yoldan ve en doğru şeklide tespit edilebilmesi amacıyla diskriminant analizi uygulanmıştır.
Bu şeklide de analize dahil edilen rasyolardan minimum sayıdaki rasyo ile doğru bir
ayırımın gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceği tespit edilmek istenmiştir.
Diskriminant analizi normal dağılım gösteren verilere uygulanabildiği için,
öncesinde eldeki veri setine kormogorovsimirnov normal dağılım testi uygulanarak veri
setinin norma dağılımauygunluğuna bakılmış, her dört yıl için de üst üste 35 rasyodan
normal dağılım göstermeyen 21 rasyo diskriminant incelemesi kapsamından çıkarılmıştır.
Kalan 14 rasyo ile analiz gerçekleştirilmiştir.
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2013 yılı için gerçekleştirilen diskriminant analizi sonuçlarına göre elde edilmiş
olan diskriminant fonksiyonunun başarı yüzdesi %83,35 olarak bulunmuştur.
2012 yılı için gerçekleştirilen diskriminant analizi sonuçlarına göre ise edilmiş olan
diskriminant fonksiyonunun başarı yüzdesi %100 olarak bulunmuştur.
2013 ve 2012 yılları için ayrı ayrı skorlama yapılmasının ardından mali başarısızlık
yılı olan 2013 için elde edilen diskriminant fonksiyonunun 2012 yılındaki firmaları da
doğru tahminleme gücünü ölçmek amacıyla 2013 yılı diskriminant fonksiyonunun mali
başarısızlıktan bir yıl öncesi olan 2012 yılında da %87 doğruluk payı ile doğru öngörüde
bulunduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle elde edilmiş olan diskriminant fonksiyonu;
Ys= -0,311+0,004X6+0,496X12-1,284X14
Ys=Diskriminant skoru
X6=Kısa Vadeli Borç / Öz Sermaye
X12=Piyasa Değeri / Defter Değeri
X14=Aktif Devir Hızı (Yıllık)
Mali başarısızlığı ve mali başarısızlıktan bir önceki yılı yüksek doğruluk payı ile
öngörebilmektedir. Bu kapsamda Borsa İstanbul A.Ş.’ye yatırımcı olarak iştirak etmek
isteyenlerle hali hazırdaki yatırımcılar açısında gelecek yıllara ait kar beklentileri ve mali
başarı öngörülerinde kullanabilecekleri bir model oluşturulmaya çalışılmıştır.
Bu çalışmanın iflas etmiş ve etmemiş firmalara ait mali tablolar üzerinden
gerçekleştirilmesi çok daha verimli sonuçlar doğuracaktır.
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Özet
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ’ler), istihdama ve büyümeye
katkıları ile esnek ve yenilikçi yapıları bakımından ülke ekonomilerinde önemli bir yere
sahiptirler. Esnek yapıları, özellikle kriz ortamlarında büyük işletmelere göre daha hızlı
aksiyon alabilmelerini ve kriz ortamından kolaylıkla sıyrılabilmelerini sağlamaktadır.
KOBİ tanımı ülkelerin ekonomik yapılarına göre değişiklik göstermekle birlikte,
genellikle bütün tanımlamalardaki ölçüt istihdam edilen kişi sayısı, ciro veya aktif
toplamıdır.
Bu çalışmada, Türkiye’deki KOBİ’lerin ülke ekonomisine yaptıkları önemli
katkının rakamlarla ortaya konulması ve kredi kullanımından düşük pay alma nedenleri
tespit edilerek çözüm önerisinde bulunulması amaçlanmaktadır.
Bu amaç çerçevesinde, çalışmanın ilk bölümünde; Türkiye’deki KOBİ tanımına
yer verilmiştir. İkinci bölümde; KOBİ’lerin Türkiye ekonomisindeki yeri ve önemi
incelenmiştir. Üçüncü bölümde; KOBİ’lerin kredi kullanımından aldıkları pay hakkında
bilgi verilmiş, dördüncü bölümde de kredi kullanımından düşük pay alma nedenleri tespit
edilmiştir. Sonuç bölümünde ise; Türkiye’de KOBİ’lerin kredi kullanımından aldıkları
payın artırılması için önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: KOBİ’ler, Finansman, Banka Kredileri
Jel Sınıflandırması: M21

A Discussion about Reasons of Receiving Low Share from Loan Use of SMEs
in Turkey
Abstract
Small and Medium Sized Enterprises (SMEs) have an important position with their
flexible and innovator structures, and contribution to employment and growth in national
economies. With their flexible structures, especially during economic stagnation, they take
action faster than big enterprises and they wriggle out from stagnation easily.
The definition of SME differs from economic structures of a country and usually
the criterion of all definition is the number of people employed, revenues or total assets.
In this study, the aim is to show the important contribution of SME in Turkey with
figures and to propose a solution by determining the reasons that they cannot get the share
they deserve from total commercial loans.
Within the framework of this aim, the definition of SMEs in Turkey was included
in first part of the study. In second part, position and importance of SME in Turkish
economy were analysed. In third part, information is given about share that they receive
from loan use. In fourth part, reasons of low share that they receive from loan use were
determined. In conclusion part, suggestions were made to increase their share that they
receive from loan use in Turkey.
Key Words: SMEs, Financing, Bank Loans
Jel Code: M21
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I. GİRİŞ
Türkiye’de KOBİ’ler ekonominin temel yapı taşlarındandır ve işletmelerin %99,8’i
KOBİ’lerden oluşmaktadır. Ülke geneline yayılan ve emek yoğun yapıları, istihdam
yaratılmasına ve bölgeler arasında adaletli gelir dağılımının sağlanmasına önemli katkı
yapmaktadır.
Düşük sabit yatırım tutarları nedeniyle oldukça esnek bir yapıya sahip olan
KOBİ’ler, ürün çeşitliliği yaratarak talep değişimlerine hızlı uyum sağlayabilmektedirler.
Bu kabiliyetleri KOBİ’lere, büyük işletmelerin üretemedikleri ürünleri üretebilme imkânı
sağlayarak, büyük işletmelerin tamamlayıcısı ve vazgeçilmez yan sanayileri olmalarını
sağlamaktadır.
Ülke ekonomilerinin olmazsa olmaz unsuru olan KOBİ’lerin sorunlarının en
başında finansman sorunu gelmektedir. Faaliyetlerine ilk kez başladıklarında ağırlıklı
olarak özkaynaklarıyla finansmanı tercih eden Kobi’ler, özkaynaklarının yetersiz oluşu
nedeniyle faaliyete geçmelerinden kısa bir süre sonra yabancı kaynağa ihtiyaç
duymaktadırlar.
KOBİ’lerin kullanabileceği yabancı kaynaklardan en önemlisi banka kredileridir.
Ancak, gerek KOBİ’lerin doğal yapıları gerekse de bankaların KOBİ’lere karşı olan
tutumları nedeniyle, KOBİ’ler ekonomiye yaptıkları önemli katkıya rağmen, kredilerden
hak ettikleri payı alamamaktadırlar.
Bu çalışmanın amacı, KOBİ’lerin ekonomiye yaptıkları katkı oranında kredi
kullanımından pay alamadıklarının verilerle ortaya konulması, literatürde yapılmış olan
çalışmalardan yararlanılarak nedenlerinin tespit edilmesi ve KOBİ’lerin kredilerden
aldıkları payın artırılması için yapılması gerekenler konusunda önerilerde bulunulmasıdır.
Çalışmamız birbiriyle anlam bütünlüğüne sahip beş bölümden oluşmaktadır.
Birinci bölümde, Türkiye’de geçerli ulusal KOBİ tanımına yer verilmiştir. TÜİK verileri
yardımıyla Türkiye’de faaliyet gösteren KOBİ’lerin büyüklüklerine göre dağılımı
hakkında bilgi verilmiştir.
İkinci bölümde, KOBİ’lerin Türkiye ekonomisindeki yeri ve önemi ele alınmıştır.
Bu bağlamda, KOBİ’lerin toplam girişim sayısı, istihdam, ihracat, ciro, maaş ve ücretler,
faktör maliyeti ve katma değer, brüt yatırım, üretim değeri, mal ve hizmet satın alışları ve
ücretli çalışan saat sayısı gibi ekonomik göstergeler içerisindeki yeri incelenmiştir.
Üçüncü bölümde, KOBİ’lerin kredi kullanımından aldıkları pay analiz edilmiştir.
KOBİ’lerin finansman kaynakları hakkında kısaca bilgi verildikten sonra Basel II
kriterlerinin KOBİ kredilerinin derecelendirilmesindeki etkisine değinilmiştir. Son olarak,
BDDK verileri kullanılarak KOBİ kredilerinin toplam krediler içerisindeki yeri
grafiklerden yararlanılarak açıklanmıştır.
Dördüncü bölümde, KOBİ’lerin kredi kullanımından düşük pay alma nedenleri
tespit edilmiştir. Literatürde bu konuda yapılan çalışmalardan yararlanılarak, KOBİ’lerin
kredi temininde karşılaştıkları başlıca sorunlar ortaya konmuştur. Bankaların KOBİ’lere
kredi vermekten kaçınmalarına neden olan KOBİ’lerin kendilerine has bazı özellikleri de
sıralanmıştır.
Çalışmamızın son bölümü olan sonuç bölümünde ise; gelişmiş ülkelerde
kredilerden %50 oranında pay alan KOBİ’lerin, ülkemizde sadece %25 oranında pay
almasının tespit edilen nedenleri belirtildikten sonra, bu oranın gelişmiş ülkeler seviyesine
yükseltilmesi için yapılması gerekenler ve yapılmakta olan uygulamaların daha etkili
olabilmesi için değişiklik önerilerinde bulunulmuştur.
II. TÜRKİYE’DE KOBİ TANIMI
Türkiye’de yakın geçmişe kadar ortak bir KOBİ tanımı bulunmamaktaydı. Küçük
ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Sanayi
ve Ticaret Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Eximbank ve Halk
Bankası gibi kurumlar kendi KOBİ tanımlarını yapmaktaydı. Bazı kurumlar sadece
istihdam edilen personel sayısını temel alan bir tanımlama yaparken, bazı kurumlar hem
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istihdam edilen personel sayısını, hem de yıllık hasılat tutarını ve bilanço büyüklüğünü
temel alan tanımlama yapmaktaydı. Bu durum istatiksel verilerin hatalı çıkmasına ve
kurumlar arasında tutarsız uygulamalara neden olmaktaydı. Bir kurumun tanımına göre
KOBİ sayılan bir işletme başka bir kuruma göre KOBİ sayılmamaktaydı. Örneğin; Halk
Bankası’na göre KOBİ tanımına giren bir işletme devlet destekli uygun faiz oranlı kredi
kullanabilirken, aynı işletme veya aynı kriterlere sahip başka bir işletme Eximbank
tarafından yapılan tanıma göre KOBİ sayılmadığından İhracatı Destek Kredilerinden
faydalanamamaktaydı.
Türkiye’nin ilk KOBİ tanımı, Avrupa Birliği mevzuatına uyum çalışmaları
kapsamında, kurumlarca yapılan farklı uygulamaların yarattığı kargaşanın giderilmesi
amacıyla, Bakanlar Kurulu’nca kabul edilerek 18 Kasım 2005 tarihinde 25997 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve
Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” ile yapılmış, yürürlüğe girdiği 18 Mayıs 2006
tarihinden bu yana KOBİ’lere destek veren tüm kurum ve kuruluşlarca kullanılmaktadır. 4
Yönetmelikte Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler: “İkiyüzelli kişiden az yıllık
çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri kırk
milyon Türk Lirasını aşmayan ve bu Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta
büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimleri veya girişimleri ifade eder.”
şeklinde tanımlanmaktadır.
Yönetmelikte KOBİ’ler
sınıflandırılmaktadır.

özet

olarak

aşağıdaki

tabloda

yer

aldığı

şekilde

Tablo 1: Ulusal KOBİ Tanımı
Ölçek
Mikro İşletme

Çalışan Sayısı

Yıllık Ciro (TL)

Yıllık Bilanço (TL)

≤ 1 Milyon

< 10
ve

≤ 1 Milyon
veya

Küçük işletme

10 - 49

≤ 8 Milyon

≤ 8 Milyon

Orta Büyüklükteki İşletme

50 - 249

≤ 40 Milyon

≤ 40 Milyon

Kaynak: Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve
Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik, 2005/9617 Madde 4.
Yönetmelikte yapılan mikro işletme (0-9), küçük işletme(10-49) ve orta
büyüklükteki işletme(50-249) ayrımı ile TÜİK’in Ekonomik Faaliyet ve Büyüklük
Grubuna Göre Temel Göstergeler çalışmasındaki çalışan sayısına göre ayrım tam olarak
örtüşmemekle birlikte, KOBİ’lerin çalışan sayılarına göre dağılımı aşağıdaki grafikte
sunulmuştur.

4

(KOSGEB, 2015)
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Şekil 1: Türkiye’de KOBİ’lerin Çalışan Sayılarına Göre Dağılımı (%)

Kaynak: TÜİK, Ekonomik Faaliyet ve Büyüklük Grubuna Göre Temel Göstergeler,
2013
III. KOBİ’LERİN TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ
Türkiye’de KOBİ’ler ekonomik ve sosyal yapı içerisinde önemli bir yere sahiptir.
TÜİK, Ekonomik Faaliyet ve Büyüklük Grubuna Göre Temel Göstergeler Çalışması, 2013
yılında Türkiye’de toplam (Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri, finans ve sigorta
faaliyetleri hariç) 2.695.131 girişimin faaliyette bulunduğunu, bu girişimlerin 2.690.546
adedinin yani %99,8’inin KOBİ’lerden oluştuğunu ortaya koymaktadır.
Günümüzde KOBİ’ler sanayileşmenin, bölgeler arasında adaletli gelir dağılımının
ve işsizliğin azaltılmasının olmazsa olmaz bir unsuru haline gelmişlerdir. 5
KOBİ’lerin sadece ekonomik faydaları değil, toplumsal faydaları da oldukça
önemlidir. KOBİ’ler, ülke geneline yayılan demografik yapıları nedeniyle adaletli bir gelir
dağılımı sağlamada, mülkiyeti geniş bir alana yaymada, sürdürülebilir istihdam olanakları
yaratarak toplumsal huzuru sağlamada ve demokratik hayatı canlı tutmada önemli bir
güçtürler. Tüketicilerin sürekli olarak değişen ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri, esnek
yapıları nedeniyle az yatırımla daha çok ve çeşitli üretim imkânına sahip olmaları ve büyük
işletmelerin üretemeyeceği az sayıda siparişi düşük maliyetle üreterek büyük işletmelerin
vazgeçilmez yan sanayileri olmaları KOBİ’lerin ekonomik ve sosyal hayatta istikrar unsuru
olmalarının göstergeleridir. 6
İş hayatına yeni başlayan çalışanların ilk iş deneyimlerini edindikleri KOBİ’ler,
istihdam ettikleri işçilerin mesleki ve teknik eğitimleri konusunda da oldukça önemli bir
yere sahiptirler. Çırak olarak işe aldıkları çalışanları, iş başında verdikleri eğitim sorasında
kalifiye eleman olarak çalışma hayatına kazandırmaktadırlar.
KOBİ’lerin en önemli fonksiyonlarından birisi de bölgesel kalkınmayı
hızlandırmaktır. KOBİ’ler genellikle büyük kentlerde yoğunlaşmış büyük işletmelerin
aksine, ülke genelindeki her türlü yerleşim alanında faaliyet göstermektedirler. Bu
özellikleri nedeniyle, ekonomik faaliyetlerin ülke çapında eşit dağılmasına katkıda

5
6

(KOÇ, 2007)
(AKGEMCİ, 2001)
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bulunurlarken, emek yoğun yapıları nedeniyle de bölgesel bazda istihdamın artırılmasına
katkıda bulunurlar. 7
Yapılan açıklamalar neticesinde KOBİ’lerin ülke ekonomisi açısından taşıdıkları
önem aşağıdaki şekilde özetlenebilir. 8
Emek yoğun yapıları nedeniyle ülke çapında istihdam yaratarak işsizlik oranının
düşürülmesine katkıda bulunurlar.
Esnek yapıları nedeniyle ekonomik dalgalanmalardan da az etkilenirler.
Talep değişikliklerine ve çeşitliliklerine daha kolay ve hızlı uyum sağlarlar.
Büyük işletmelerin kullandığı yarı mamul ve yardımcı malzemeleri üreterek
onların gelişimini tamamlarlar ve ekonomide “yan sanayi” oluştururlar.
Büyük işletmelerin ürettikleri mal ve hizmetleri üreterek rekabet oluşumunu
sağlarlar.
Sermayenin büyük sanayi işletmelerinde dolayısıyla az kişinin elinde toplanmasını
önleyerek adaletli bir gelir dağılımına katkıda bulunurlar.
Yukarıda ülke ekonomileri açısından taşıdıkları önem hakkında bilgi verilen
KOBİ’ler Türkiye ekonomisinin de bel kemiğidir. TÜİK, Ekonomik Faaliyet ve Büyüklük
Grubuna Göre Temel Göstergeler verilerine göre; 2013 yılında KOBİ’ler:
Toplam girişim sayısının %99,8’ini,
İstihdamın %74,2’sini,
Ücretli çalışanların çalıştığı saat sayısının %68,7’sini
Mal ve hizmet alışlarının %66,1’ini
Cironun %63,8’ini,
İhracatın %59’unu
Üretim değerinin %57,8’ini,
Maaş ve ücretlerin %54,7’sini
Maddi mallara ilişkin brüt yatırımın %53,3’ünü
Faktör maliyetiyle katma değerin %52,8’ini oluşturmuşlardır.
Yukarıda maddeler halinde sıralanan verilerin toplu halde grafikte gösterildiği
Şekil 2’de, KOBİ’lerin Türkiye ekonomisi açısından önemi daha net bir şekilde
görülmektedir. Grafikte görüldüğü üzere, KOBİ’ler yukarıda sıralanan 10 adet ekonomik
göstergenin tamamında %50’nin üzerinde paya sahiptirler.
Şekil 2: KOBİ’lerin Türkiye Ekonomisindeki Yeri (%)

Kaynak: TÜİK, Ekonomik Faaliyet ve Büyüklük Grubuna Göre Temel Göstergeler, 2013

TÜİK, Girişimin Ana Faaliyetine ve Çalışan Sayısına Göre Dış Ticaret, 2012-2014

7
8

(SARIASLAN, 1995)
(TÜRKÖZ, 2008)
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IV. KOBİ’LERİN KREDİ KULLANIMINDAN ALDIKLARI PAY
KOBİ’ler ilk kez faaliyetlerine başladıklarında ağırlıklı olarak kendi birikimlerini
kullanmaktadır. Ancak büyüme isteği ve bunun sonucu olarak yatırım yapma zorunluluğu
yabancı kaynak kullanımını kaçınılmaz kılmaktadır.
KOBİ’lerin kullanabileceği yabancı kaynakların başında banka kredileri
gelmektedir. Banka kredilerinin dışında, satıcı kredileri, leasing, faktöring, akraba ve
arkadaş çevresi ve tefeciler gibi yabancı kaynaklara da başvurabilmektedirler.
Günümüzde tüm işletmelerin finansmana en kolay ulaşabildikleri kurumlar
bankalardır. Bankalar yaygın şube ağları, kendi aralarında yaşadıkları yoğun rekabet ve
topladıkları mevduatı krediye dönüştürerek para kazanma istekleri nedeniyle çoğu zaman
işletmelerin ayaklarına kadar gidip kredi kullandırmayı teklif etmektedirler.
Bankalar kredi kullandırma konusunda oldukça istekli görünmelerine karşın, kredi
değerlendirmelerini objektif kriterler üzerinden yapmaktadırlar. Özellikle 2012 Temmuz
ayı itibariyle uygulanmaya başlanan Basel II kriterlerinin risk odaklı yaklaşımı getirmesi,
derecelendirme kavramını oldukça önemli hale getirmiş, risk notu yüksek olan işletmelerin
daha az teminatla daha ucuza borçlanmalarına olanak sağlarken, risk notu düşük olan
işletmelerin ise daha fazla teminat vermelerine rağmen daha yüksek maliyetle
borçlanmaları sonucunu doğurmuştur.
Bu kapsamda, KOBİ’lerin muhsebe sistemlerinin sağlıklı bir şekilde
oluşturulmamış olması ve faaliyetlerinin ağırlıklı olarak kayıt dışı işlemlerden oluşması
nedeniyle gerçek performanslarını mali tablolara yansıtamamaları, mali tablolar üzerinden
değerlendirme yapan bankalar nezdinde taleplerinin olumsuz sonuçlanmasına neden
olmaktadır. 9
Gelişen ekonomilerde resmi ve gayri resmi olarak sayıları yaklaşık 200 milyonu
bulan mikro, küçük ve orta büyüklükteki KOBİ, kredi limiti bulunmasına rağmen
borçlanma eksikliği yaşamaktadır. Resmi olarak faaliyet gösteren KOBİ’lerin %55 ile
%68’lik kısmı yeterli mali destek alamamaktadır. Özellikle kadın girişimciler dünya
genelinde çok daha düşük oranda mali destek bulabilmektedir. 10
BDDK verileri ile hazırlanan Şekil 3 ve Şekil 4’te de görüldüğü üzere, KOBİ
kredileri kredi kullanımında 2015 Aralık dönemi haricinde, ticari - kurumsal krediler ve
bireysel kredilerin ardından son sırada yer almaktadır. Son altı yıl temel alındığında KOBİ
kredilerinin toplam krediler içerisindeki payının yaklaşık %25 olarak gerçekleştiği
görülmektedir. Bu oran gelişmiş ülkelerin yarısıdır.
Şekil 3: Kredi Türlerinin Gelişimi
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9

(ÇATALBAŞ ve Karpat ÇATALBAŞ, 2008)
(TERZİ, 2015)

10
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KOBİ kredilerinin 2012 yılından itibaren gerek artış hızında gerekse de toplam
krediler içerisindeki payında tedrici bir artış görülmektedir. Bu artışların üç nedeni vardır.
Birincisi, 2011 Haziran ayı itibariyle BDDK tüketici kredilerinin karşılık oranlarında
artırım yapmıştır. Bu artırım bankaların bireysel kredilerden KOBİ kredilerine
yönelmesinde olumlu etki yapmıştır. İkincisi, 2012 Temmuz ayı itibariyle Türkiye’de
Basel II kriterleri uygulamaya başlanmıştır. Basel II uygulamaları bir bankadaki nakit ve
gayrinakit kredi toplamı 1 milyon euronun altında olan işletmeleri perakende KOBİ olarak
tanımlamış ve bu firmalara verilen kredilerin karşılık oranlarında önemli iyileştirmeler
yapmıştır. Üçüncüsü ise, Eylül 2012 itibariyle KOBİ tanımı değiştirilmiş ve 25 milyon TL
olan yıllık ciro sınırı 40 milyon TL’ye çıkarılarak KOBİ kapsamı genişletilmiştir. Bu üç
etmen KOBİ kredileri üzerinde bir iyileşme etkisi yaratsa da yine de olması gereken
seviyelere çıkmasını sağlayamamıştır. 11
Şekil 4: Kredilerin Türlerine Göre Dağılımı (%)
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Şekil 5’te de KOBİ kredilerinin işletme büyüklüklerine göre değişimi yer
almaktadır. Görüldüğü gibi mikro işletmelere kullandırılan kredi tutarı Aralık 2015
itibariyle 99 milyar TL’ye ulaşmıştır. Bu kredilerin 16 milyar 159 milyon TL’lik kısmı
sadece Türkiye Halk Bankası tarafından esnaf ve sanatkârlara kullandırılan hazine faiz
destekli kredilerden oluşmaktadır.12
Şekil 5: KOBİ Kredilerinin İşletme Büyüklüklerine Göre Gelişimi (milyar TL)

43
32
51

55
43
65

54
63
83

71
86
115

2010

2011

2012

2013

Orta Büyüklükteki İşletmeler

11

Küçük İşletmeler

88
111
133
2014

99
133
157
ARA.15

Mikro İşletmeler

(ÇAN, 2015)

12

https://www.halkbank.com.tr/images/misc/yatirimciliskileri/mali_tablo/faaliyet_raporlari/2015/2015_Faaliyet_Raporu.pdf
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Kaynak: BDDK, Türk Bankacılık Sektörü Temel Göstergeleri - Aralık 2015

V. KOBİ’LERİN KREDİ KULLANIMINDAN DÜŞÜK PAY ALMA
NEDENLERİ
KOBİ’ler çoğu zaman kuruluş aşamalarından başlayan ve yaşamları boyunca
gelişimlerine ve faaliyetlerini olumsuz etkileyen finansman güçlüğü yaşarlar. Yapılan
araştırmalar, Türkiye’de KOBİ’lerin diğer ülkelere nazaran daha ağır finansman sorunları
yaşadığını göstermektedir. Gelişmiş ülkelerde KOBİ’ler kredilerden %50 oranında pay
alırken, bu oran Türkiye’de %25 seviyelerinde gerçekleşmektedir. 13
Banka kredileri KOBİ’lerin faaliyetlerinin finansmanından kullandıkları en önemli
kaynaktır. Ancak bankacılık sisteminin yeterince etkin olmadığı ülkelerde, KOBİ’lere
uygulanan kredi faizlerinin yüksekliği ve kredi karşılığı istenen garantiler gibi sorunlar
nedeniyle bankalardan kullanılan krediler KOBİ’lerin ihtiyaçlarını karşılamakta yeterli
olmamaktadır.14
KOBİ’ler, kredi yoluyla finansmanda özellikle teminat gösterememe sorunuyla
karşılaşmaktadırlar. Bankaların risk almak istememeleri nedeniyle kredinin birkaç katı
değerinde teminat talep etmeleri, KOBİ’lerin kısa vadeli finansman ihtiyaçlarını
karşılamalarına büyük bir engel teşkil etmektedir. 15
Bankanın talep ettiği ağır teminat ve kefalet koşulları sağlansa bile kredinin
finansman maliyeti yüksek olmaktadır. Çünkü KOBİ’lerin talep ettikleri kredi miktarı
küçük ve riskleri yüksek olduğu için bankalarca yüksek maliyetli olarak
değerlendirildiğinden kredinin faizi de yüksek olmaktadır. 16
Ayrıca, KOBİ’lerin sabit yatırımlarının finansmanı için ödemesiz dönemli ve uzun
vadeli olarak bankalara yaptıkları kredi talepleri, bankaların risk almak istememeleri
nedeniyle daha düşük tutarlı ve kısa vadeli kredi şeklinde onaylanmaktadır. Yabancı
kaynak kullanmak zorunda olan KOBİ’ler, bankaların bu tutumu nedeniyle sabit
yatırımlarını kısa vadeli krediler ile yapmak durumunda kalmakta ve çoğu zaman
yatırımlarını faaliyete geçirmeden kredi vadelerinin dolması nedeniyle büyük bir mali
sıkıntı içine düşmektedirler.
Kredi kullanımında karşılaşılan diğer bir güçlük ise KOBİ sahiplerinin yeterli
finansman bilgisine sahip olmamaları, gerekli fizibilite, finansal plan, maliyet hesaplama
gibi çalışmaları yapamamaları ve bunları yapabilecek uzman finansmancıları kısıtlı
bütçeleri nedeniyle istihdam edememeleridir.17
Sonuç olarak KOBİ’lerin kredi temininde karşılaştıkları başlıca sorunlar;18
Kredi miktarı ile ilgili sorunlar,
Kredi maliyeti ile ilgili sorunlar,
Kredi vadesi ile ilgili sorunlar,
Teminat ile ilgili sorunlar,
Kredinin ödemesiz süresine ilişkin sorunlardır.
KOBİ’lerin kredi kullanımında karşılaştıkları güçlüklerin yanında, Bankaların
KOBİ’lere kredi vermekten kaçınmalarına sebep olan ve dolayısıyla kullandırdıkları
kredilerden KOBİ’lere düşük pay ayırmalarına neden olan bazı gerçekler de
bulunmaktadır. Bunlar; 19
KOBİ’lerin kayıt dışı çalışma oranlarının yüksek olması,
KOBİ’lerin bilanço ve muhasebe kayıtlarının düzensiz olması,
KOBİ’lerin bankaların talep ettiği teminatları verememesi,
KOBİ’lerin dağınık yapıları nedeniyle istihbarat maliyetinin görece yüksek olması,
(GÜZELDERE & Eren SARIOĞLU, 2014)
(UÇKUN, 2009)
15
(ATAY, 2012)
16
(TÜRKÖZ, 2008)
17
(TÜRKÖZ, 2008)
18
(TÜRKÖZ, 2008)
19
(BAYÜLKEN ve KÜTÜKOĞLU, 2012)
13
14
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KOBİ’lerin geleneksel yapılarının kendilerini ziyaret eden bankalara güven vermemesi,
Banka şube ağlarının ve personel sayısının KOBİ kredileri için yetersiz oluşudur.
VI. SONUÇ
Bu çalışmada, Türkiye ekonomisinin bel kemiği olan küçük ve orta büyüklükteki
işletmelerin ekonomiye yaptıkları önemli katkı ve toplam kredilerden aldıkları pay resmi
verilerle ortaya konmuş, akademik çalışmalar yardımıyla KOBİ’lerin kredi kullanımından
düşük pay almalarına neden olan etkenler belirlenmiş ve KOBİ’lerin gelişimleri için gerekli
yabancı kaynağı özellikle banka kredilerini daha kolay temin edebilmeleri için atılabilecek
adımlar konusunda öneriler geliştirilmesi amaçlanmıştır.
Yapılan akademik çalışmalar, KOBİ’lerin kredi temininde özellikle teminat
gösterememe sorunuyla karşılaştıklarını, teminat koşulları sağlansa bile talep ettikleri kredi
miktarının düşük, risklerinin yüksek olması nedeniyle yüksek kredi maliyetleri ile karşı
karşıya kaldıklarını göstermektedir. Bu durumda, KOBİ’lerin kredi yoluyla finansmanında
başlıca sorunlarının teminat gösterememe ve yüksek kredi maliyetleri olduğu ortaya
çıkmaktadır.
Dünya çapında tüm ülkeler ekonominin olmazsa olmaz aktörlerinden olan
KOBİ’lerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla çeşitli destekler uygulamaktadır.
Uygulanan desteklere bakıldığında, ağırlıklı olarak faiz, vergi veya hibe desteği verilerek
finansman maliyetlerinin düşürülmesine veya garanti-kefalet yoluyla teminat sorununun
giderilmesine yönelik olduğu görülmektedir. Son yıllarda Türkiye’de de KOBİ’lere
yönelik benzer uygulamalara önem verilmeye başlandığı görülmektedir.
Türkiye Halk Bankası ve KOSGEB başta olmak üzere, Eximbank, Tarımsal
Kalkınmayı Destekleme Kurumu, TÜBİTAK ve kalkınma ajansları aracılığıyla özellikle
imalat ve ihracat yapan KOBİ’ler ile genç girişimcilere faiz ve hibe destekleri yapılarak
uzun vadeli ve düşük maliyetli finansmana ulaşmalarının sağlanması amaçlanmaktadır.
Ancak, devlet tarafından KOBİ’lerin yatırımlarının ve verimliliklerinin artırılması,
teknolojik alt yapılarının geliştirilmesi ve daha fazla istihdam yaratmalarının sağlanması
amacıyla yapılan söz konusu desteklerin çoğu zaman verimli işletmelere
yönlendirilemediğinden uygulamada istenilen sonuçlara ulaşılamadığı görülmektedir.
Örneğin, Türkiye Halk Bankası tarafından esnaf ve sanatkârlara kullandırılan
hazine faiz destekli krediler, sadece esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı şahıs işletmelerine
kullandırılabilmektedir. Söz konusu krediler için kredi başvurusunda bulunan işletmenin
üyesi olduğu Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi’nin kefaleti alınmaktadır.
Hangi işletmeye ne kadar limitle kredi kullandırılacağı kooperatif yönetim kurulunca
belirlenmektedir. Kredi limitlerinin kullanımında sektör ayrımı yapılmadığından
uygulamada berber, kahvehane, terzi, emlak bürosu vb. gibi işletmelere de üst limitten
kredi kullandırılmakta, imalat-ihracat yaparak istihdam ve katma değer yaratan işletmelere
yönlendirilebilecek söz konusu kaynaklar verimsiz kullanılmaktadır.
Ayrıca KOSGEB, TÜBİTAK, Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ve
kalkınma ajanslarınca sağlanan destek ve hibelerden yararlanabilmek için KOBİ’lerin çok
fazla belgeyi hazırlamak ve prosedürü aşmak durumunda kalmaları, söz konusu destek
mekanizmalarının amacına ulaşmasına engel olmaktadır.
Teminat yetersizliği nedeniyle kredi alamayan KOBİ’lere kefil olarak, KOBİ’lerin
finansmana erişimine destek olmak amacıyla da 1991 yılında Kredi Garanti Fonu A.Ş
kurulmuştur. İlk kefaletini 1994 yılında veren kurum, 1994 – 2014 yılları arasını kapsayan
20 yıllık dönemde toplam 9 milyar 632 milyon TL kredi için kefalet vermiştir.20 2014
yılsonu itibariyle toplam KOBİ kredilerinin 333 milyar olduğu göz önünde
bulundurulduğunda, kefalet verilen krediler toplam KOBİ kredilerinin sadece %2,9 olup,
bu oran 20 yıllık kefaletlerin toplamının ulaştığı orandır. Sonuç olarak, oluşan tablodan

20

http://www.kgf.com.tr/bilgi-merkezi/rakamlarla-kgf/
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KOBİ’lerin teminat probleminin çözümüne ilişkin yeterli sayılacak seviyeye ulaşılamadığı
görülmektedir.
Araştırmamızda buraya kadar elde ettiğimiz verileri bir arada değerlendirecek
olursak; KOBİ’lerin toplam girişim sayısı, istihdam, ihracat, ciro, maaş ve ücretler, faktör
maliyeti ve katma değer, brüt yatırım, üretim değeri, mal ve hizmet satın alışları ve ücretli
çalışan saat sayısı gibi ekonomik göstergelerin tamamında %50’nin üzerinde paya sahip
olmasına karşın, kredi kullanımından sadece %25 civarında pay alabildiği, bu oranın
gelişmiş ülkelerde %50 olduğu, bu durumun ağırlıklı olarak teminat yetersizliği ve kredi
maliyetlerinin yüksek olmasından kaynaklandığı ve uygulanan destek politikalarının
yeterli olmadığı sonucuna varılmaktadır.
KOBİ’lerin finansmana en kolay ulaştıkları kaynağın bankalar olmakla birlikte
teminat yetersizliği ve yüksek maliyet nedeniyle kredi kullanamadıkları gerçeğinden
hareketle; KOBİ’lerin finansman sorunlarının çözümü için her biri farklı prosedürler
uygulayan, kendi organizasyonunu oluşturmak için kaynağa ihtiyaç duyan ve KOBİ’lerin
büyük çoğunluğunun ulaşmadığı kurumlar aracılığıyla destek mekanizmalarının yürürlüğe
konması yerine, bu desteklerin bankalar aracılığıyla verilmesi gerektiği düşünülmektedir.
Kâr elde etmek amacıyla faaliyet gösteren, ülke geneline yayılmış ve yeterli alt
yapıya sahip bankalara, KOBİ kredilerine özel karşılık oranları, borçlanma oranları ve
vergi istisnaları uygulanması halinde, kısa sürede bankaların KOBİ kredilerine yönelerek,
sağlanan maliyet avantajının etkisiyle gerek teminat şartları gerekse de faiz oranlarında
oldukça önemli iyileştirmeler yapacağı düşünülmektedir.
Nitekim 2011 yılında tüketici kredilerinin karşılık oranlarındaki artış ve 2012
yılında Basel II kriterlerinin uygulanmaya başlanmasıyla perakende KOBİ kredilerinin
karşılık oranlarının düşmüş olması, bankaların KOBİ kredilerine yönelmelerini sağlamış,
KOBİ kredilerinin toplam krediler içindeki payında %1 civarında artış olmuştur.
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Hisse Senedi Getirilerinin Katılım Endeksinde Yer Alma Durumlarına Göre
İncelenmesi: BIST 50 Örneği
Faruk ÖZBAY*
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Özet
Katılım endekslerindeki şirketler, risk paylaşımı ve faiz yasağı gibi İslami kurallara
dayalı olarak faaliyet gösteren şirketler arasından faaliyet alanlarına ve finansal oranlarına
göre incelenerek belirlenmekte ve belirli bir periyotta uygunlukları tekrar kontrol
edilmektedir. Buna karşılık diğer işletmeler kar maksimizasyonu hedefiyle faaliyetlerini
yürütürler.
Bu çalışmada, Borsa İstanbul’ da işlem gören BIST Ulusal- 50 (XU050)
endeksindeki şirketler, Katılım 50 (KAT 50) endeksinde yer alma durumları göz önüne
alınarak hisse senedi getirileri incelenmiş ve incelenen periyotta katılma endeksinde yer
alma durumunun hisse senedi getirisinde anlamlı farklılık oluşturmadığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İslami Finans, Katılım Endeksi, Katılım 50, BIST 50.
JEL Sınıflandırması: G01,G10,C20.
Abstract
Companies in the participation index are selected among companies that operating
based on Islamic rules like risk sharing and prohibition of interest, by examining their
financial ratios and in a given period their compliance is checked again. In contrast, other
businesses conduct their activities with only the goal of profit maximization.
In this study, stock returns of the companies in Borsa Istanbul National-50 Index
are examined due to their taking place in Participation 50 Index situations. As a result there
is no significant differences determined at the period examined.
Keywords: Islamic finance, Participation Index, Participation 50, BIST50.
JEL Classification: G01,G10,C20.
I. GİRİŞ
İşletmelerin sermaye ihtiyacı vardır. Bu ise ya mali borçlanmayla ya da ortakların
yeni sermaye getirmesi ile gerçekleşir. Finansal borçlanmanın kapısı ise faize bağlı olarak
açıldığından bu durum, İslami değerlerle hareket eden bir girişim açısından sıkıntılı
olmaktadır (Sırma,2011:134). İslami değerlerle hareket eden bu tür şirketler borsaya açılma
yoluyla da bu ihtiyaçlarını karşılayabilmektedirler. Borsa'da işlem gören hisse senetleri
içerisinden İslami değerlere uygun şekilde oluşturulan Katılım endeksi prensiplerine uygun
olan şirketler Katılım endeksine dahil edilebilmektedir.
Katılım Endeksi, Borsa İstanbul’da (BİST) Katılım Bankacılığı prensiplerine
uygun hisse senetlerinden oluşan ve KAT50, KATLM, KATMP kodları ile işlem gören bir
borsa endeksidir. Endeksi oluşturan hisse senetleri Katılım Bankacılığı prensiplerine göre
seçilmektedir (www.katilimbankaciligi.com).
Küreselleşmede ve modern dünyanın gelişiminde ekonomilerde belirli bir artışlar
olmaktadır. Faizsiz ekonomik modeller ve bankacılık sistemlerini örnek olarak
gösterebiliriz. İslami endeks, firmaların İslami esaslara göre performanslarını denetleyerek,
dini hassasiyeti olan müşterilere bir endeks derlemesi olarak sunulur. Bu yenilikler gayr-i
Müslim ülkelerde, örneğin birleşik krallık gibi, İslami hassasiyeti olan kesimdeki oluşan
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Ahmetli Meslek Yüksekokulu - Öğr.Gör. faruk.ozbay@cbu.edu.tr
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fonlar dikkat çekebilir ve bunları toplayabilmek için faizsiz alternatif sistemler, model ve
aletler geliştirmeye yöneltebilir (Savaşan vd., 2015:82).
Borsa İstanbul’da, Katılım Endeksi şeklinde, İslami değer hassasiyeti olan
yatırımcıların talep edeceği pay senetleri borsa yönetimi tarafından bir endeks altında
toplanmakta, bu endekse bağlı olarak bir katılım payları borsada işlem gören borsa yatırım
fonu oluşturularak talebe cevap verilmektedir (Sırma, 2015:135). Katılım endeksini ve
İslam dinine uygun olup olmadığı konusundaki süreçleri bilmek de önem arz etmektedir.
Hisse senedi tarama sürecinde üç temel yaklaşım bulunmaktadır. Bu yaklaşımlar
faaliyet veya üretim yöntemi, gelir yöntemi ve sermaye yapısı yöntemi olarak
sıralanmaktadır (Rosly, 2015).
Katılım Endeksi Borsa Yatırım Fonu'nun özellikleri aşağıdaki gibi verilmektedir
(www.türkiyefinans.com.tr, 2016):
Katılım Endeksi Borsa Yatırım Fonu fon payları Borsa İstanbul’da işlem
görmektedir.
Yatırımcılar tıpkı diğer hisse senetlerini alıp sattıkları gibi, Katılım Endeksi A Tipi
Borsa Yatırım Fonu paylarını da alıp satabilirler.
Katılım Endeksi yatırımcılara temsil edilen fonları alıp satma imkânı verir.
Katılım Endeksleri KAT50, KATLM, KATMP kodları ile borsada işlem
görmektedir. Katılım Endeksleri, Katılım Bankalarına benzer çalışma prensibiyle,
müşterilerinin yatırım yapabileceği fonların fiyat ve getiri performanslarını ölçmeyi
amaçlamaktadır (www.katilimendeksi.org).
II. KATILIM ENDEKSİNE ALINMA ESASLARI
Katılım endekslerinde yer alacak şirketler ana faaliyet alanı ve finansal kriterler
’den oluşan iki kriterde belirlenir(www.katilimendeksi.org):
Faaliyet Alanlarına Göre İnceleme kriterlerinde: Ana listede yer alacak şirketler,
ana faaliyet alanı, faize dayalı finans, ticaret, hizmet, aracılık ,bankacılık, sigorta, finansal
kiralama, faktöring ve diğer faize dayalı faaliyet alanları, alkollü içecek, kumar, şans
oyunu, domuz eti ve benzer gıda, basın, yayın, reklam, turizm, eğlence, tütün mamulleri,
silah, vadeli altın, gümüş ve döviz ticareti faaliyetiyle uğraşmayan şirketlerden oluşur.
Bunlar belirlenirken şirketin ana sözleşmesi esas alınır.
Finansal Oranlarına Göre İnceleme: Ana listedeki şirketler finansal oranlarına göre
elemeye tabi tutulur. Buna göre şirketlerin katılım endeksine girebilmesi için;
Toplam faizli krediler / Piyasa değeri < %30,
Faiz getirili nakit ve menkul kıymetler / Piyasa değeri < %30,
6.1-a maddesinde belirtilen faaliyetlerden gelir / Toplam gelir < %5 oranlarını
sağlaması gerekmektedir. Gelir ile şirketin tüm gelirleri kastedilmektedir.
Tablo 1’de 2016 yılı Ocak – Mart döneminde Katılım 50 endeksinde yer alan hisse
senedi kodları şirket adlarıyla birlikte verilmektedir.
Tablo 1: Katılım 50 Endeksinde Yer Alan Hisse Senetler (Ocak-Mart 2016 Dönemi)
KOD

HİSSE ADI

KOD

HİSSE ADI

KOD

HİSSE ADI

ADEL

Adel Kalemcilik

EGEEN

Ege Endüstri

ORGE

Orge Enerji
Elektrik

AKCNS

Akçansa

EGSER

Ege Seramik

PAGYO

Panora GMYO

ALBRK

Albaraka Türk

ENKAI

Enka İnşaat

PETUN

Pınar Et Ve Un

ALCTL

Alcatel Lucent
Teletaş

ERBOS

Erbosan

PNSUT

Pınar Süt

ALKIM

Alkim Kimya

EREGL

Ereğli Demir Çelik

SELEC

Selçuk Ecza
Deposu

ASLAN

Aslan Çimento

FROTO

Ford Otosan

SODA

Soda Sanayi
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ATEKS

Akın Tekstil

GOODY

Good-Year

TATGD

Tat Gıda

AYGAZ

Aygaz

HEKTS

Hektaş

THYAO

Türk Hava Yolları

BFREN

Bosch Fren
Sistemleri

IZOCM

İzocam

TMPOL

Temapol

BIMAS

Bim Mağazalar

JANTS

Jantsa Jant Sanayi

TMSN

Tümosan Motor
ve Traktör

BOLUC

Bolu Çimento

KONYA

Konya Çimento

TTRAK

Türk Traktör

BUCIM

Bursa Çimento

KRONT

Kron
Telekomünikasyon

TURGG

Türker Proje
Gayrimenkul

CEMTS

Çemtaş

KRSTL

Kristal Kola

ULKER

Ülker Bisküvi

CIMSA

Çimsa

KUTPO

Kütahya Porselen

ULUSE

Ulusoy Elektrik

CMBTN

Çimbeton

LOGO

Logo Yazılım

UYUM

Uyum Gıda

DENCM

Denizli Cam

MEPET

Metro Petrol ve
Tesisleri

YGGYO

Yeni Gimat
GMYO

DESPC

Despec Bilgisayar

NUHCM

Nuh Çimento

Kaynak: http://www.katilimendeksi.org/subpage/23/endeks_sirketleri, (E.T: 15.04.2016)
III. LİTERATÜR
Alpay ve Hassan (2007) veri zarflama analizi ile geleneksel ve İslami bankaların
1990-2000 yılları arasındaki verilerini kullanarak etkinliklerini incelemiş, geleneksel
bankalara göre İslami bankaların reel sektör finansmanı sayesinde daha iyi performans
ortaya koyduğu, gelir ve maliyetlerinin geleneksel bankalardan daha iyi olduğu tespit
edilmiştir.
Ariss (2010) geleneksel ve İslami bankaları incelediği çalışmasında, geleneksel ve
İslami bankalar arasında birbirinden farklı portföy kombinasyonları varlık dağılımları
olduğunu tespit etmiştir.
Parlakkaya ve Çürük (2011), finansal rasyolar kullanılarak geleneksel bankalar ile
katılım bankalarının birbirinden ayırt edilip edilemeyeceğini inceledikleri çalışmalarında,
Türkiye için likidite ve karlılık oranlarının geleneksel ve katılım banka türleri arasında ayırt
etmede kullanılabileceği sonucuna ulaşmışlardır. Ayrıca çalışmada bu banka türlerinin
operasyonel faaliyetlerinin de farklılaştığı ortaya konulmuştur.
Beik ve Wardhana (2011)'nın çalışmalarında, Endonezya'nın İslami endeksi olan
Jakarta İslami endeksinin (JII) 2006 ile 2008 yılları arasındaki verilerini Malezya ve ABD
endeksleri ile karşılaştırılmıştır. Zaman serisi analizi ile kısa dönemde JII'nın daha az
oynaklığa sahip olduğu, uzun dönemde ise şoklardan etkilendiği ortaya koyulmuştur.
Jawadi vd. (2014) çalışmalarında Avrupa, ABD ve Dünya genelinde İslami ve
diğer endekslerin 2000-2011 dönemini kapsayan araştırmalarında kriz döneminde İslami
endekslerin daha umut verici olduğunu ve kriz dönemlerinde bu İslami endekslerin göz
önünde bulundurulmasının önemli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ho vd. (2014), AlKhazali vd. (2014), Miniaoui vd. (2015) gibi çalışmalarda da yine kriz dönemlerinde İslami
endekslerin performanslarının önemini ortaya koyulmuştur.
Savaşan vd. (2015) çalışmalarında Borsa İstanbul'da Katılım 30 Endeksi
üzerindeki dışsal şokların etkisini incelemek için 06.01.2011 ile 31.08.2015 tarihleri
arasındaki döneme ait günlük veriler kullanılmış ve serinin durağanlığı Zivot-Andrews
birim kök testi ve Fourier birim kök testi ile analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar
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serinin durağan olmadığı ve Katılım 30 endeksinin uğradığı dışsal şokların etkisinin kalıcı
olacağı şeklinde olmuştur.
Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde yerel literatürdeki çalışmaların katılım
bankacığı ekseninde olduğu, uluslararası literatürde ise katılım endeksi üzerine çalışmalar
olduğu ancak bu çalışmalarda da genel olarak kriz dönemlerinin incelendiği görülmektedir.
Katılım endekslerine dahil olan şirketlerin diğer şirketlerden getiriler bakımından
farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesi de önemli görülmektedir. Buradan hareketle bu
çalışmanın amacı, Borsa İstanbul’ da işlem gören BIST Ulusal- 50 (XU050) endeksindeki
şirketlerin, Katılım 50 (KAT 50) endeksinde yer alma durumları göz önüne alınarak hisse
senedi getirilerini incelemek ve katılma endeksinde yer alma durumunun hisse senedi
getirisinde farklılık oluşturup oluşturmadığı ortaya koymaktır.
IV. UYGULAMA
Araştırmanın amacı doğrultusunda Borsa İstanbul’da işlem gören BIST Ulusal- 50
(XU050) endeksindeki şirketlerin, günlük kapanış değerleri kullanılarak günlük getirileri
önceki kapanış fiyatı ile farkın önceki kapanış fiyatına oranlanmasıyla tespit edilmiştir.
𝐾𝑎𝑝𝑎𝑛𝚤ş𝑡 − 𝐾𝑎𝑝𝑎𝑛𝚤ş𝑡−1
𝐺𝑒𝑡𝑖𝑟𝑖 𝑜𝑟𝑎𝑛𝚤𝑡 =
𝐾𝑎𝑝𝑎𝑛𝚤ş𝑡−1
Analiz için Katılım 50 (KAT 50) endeksinde yer alma durumu üç aylık periyotlarda
güncellendiği için BIST 50 endeksinde yer alan şirketlerin Ocak - Mart 2016 dönemi
günlük kapanış verileri kullanılmıştır.
Verilerin analizi için öncelikle hisse senetlerinin günlük getiri oranları
hesaplanmış, sonrasında her hisse senedi için günlük getiri oranları ayrı birer gözlem değeri
olarak alınarak elde edilen tüm gözlem değerlerinde hisse senedinin katılım endeksinde yer
alma durumlarına göre t-testi uygulanmıştır. Ayrıca BIST 50 endeksindeki hisse senetleri
katılım endeksinde yer alanlar ve almayanlar olarak iki ayrı gruba yarılıp bu grupların
günlük getiri ortalamaları alınarak elde edilen Katılım endeksinde yer alan hisse senedi
getiri ortalamaları ile BIST 50 endeksinde yer alıp Katılım endeksinde yer almayan hisse
senetlerinin getiri ortalamaları arasındaki ilişki korelasyon analizi ile incelenmiştir.
V. BULGULAR
Aşağıdaki Tablo 2'de BIST 50 Endeksinde Yer Alan Hisse Senetlerinin Ocak-Mart
Dönemi Getirileri ile İlgili Temel İstatistikler verilmektedir. Tablo 2 incelendiğinde,
analize tabi dönem içerisindeki en yüksek getiri BJKAS hisse senedinde olduğu ve yine en
yüksek standart sapmanın da bu hisse senedinde olduğu görülmektedir. Aynı dönem için
BIST 50 endeksindeki hisse senetleri arasında en düşük getiri ortalaması PGSUS ve
DOHOL kodlu hisse senetlerinde ve en düşük standart sapmanın ise yine PGSUS ve
ISGYO kodlu hisse senetlerinde olduğu görülmektedir.
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Tablo 2: BIST 50 Endeksinde Yer Alan Hisse Senetlerinin Ocak-Mart Dönemi Getirileri ile
İlgili Temel İstatistikler
Hisse
Senedi

Min

Max

Ort

Std.
Sapma

Hisse
Senedi

Min

Max

Ort

Std.
Sapma

AEFES

-,0387

,0667

,0028

,02108

OTKAR

-,0352

,0689

,0023

,01717

AFYON

-,0379

,0738

,0012

,02166

PETKM

-,0289

,0455

,0038

,01828

AKBNK

-,0350

,0488

,0031

,01848

PGSUS

-,0347

,0305

,0002

,01377

AKSEN

-,0367

,0383

,0014

,01577

SAHOL

-,0388

,0442

,0033

,01624

ARCLK

-,0460

,0783

,0048

,02233

SISE

-,0250

,0532

,0041

,01708

ASELS

-,0530

,0481

,0012

,01622

TAVHL

-,0474

,0618

,0011

,02256

BAGFS

-,0310

,0695

,0019

,01685

TCELL

-,0263

,0365

,0026

,01728

BJKAS

-,2000

,1988

,0155

,06057

TKFEN

-,0402

,0541

,0061

,01942

CCOLA

-,0566

,0495

,0019

,02332

TOASO

-,0542

,0645

,0025

,02153

DOAS

-,0617

,0629

,0030

,02039

TRKCM

-,0449

,0462

,0037

,01738

DOHOL

-,0508

,0727

,0002

,02029

TSKB

-,0419

,0376

,0027

,01646

ECILC

-,0363

,0669

,0047

,02047

TTKOM

-,0368

,0518

,0041

,01672

EKGYO

-,0456

,0418

,0023

,01951

TUPRS

-,0441

,0465

,0013

,01541

GARAN

-,0473

,0422

,0025

,01647

VAKBN

-,0455

,0492

,0036

,01914

GOLTS

-,0556

,0855

,0032

,02505

VESTL

-,0432

,0798

,0043

,02163

GUBRF

-,0409

,1653

,0032

,02939

YKBNK

-,0345

,0533

,0036

,01868

HALKB

-,0868

,0405

,0003

,02072

BIMAS

-,0313

,0602

,0034

,01664

ISCTR

-,0412

,0356

,0007

,01601

EGEEN

-,0330

,0572

,0010

,01717

ISGYO

-,0286

,0366

,0015

,01382

ENKAI

-,0384

,0464

,0019

,01654

KCHOL

-,0265

,0500

,0042

,01596

EREGL

-,0248

,0529

,0065

,01764

KONYA

-,0377

,0807

,0017

,01929

FROTO

-,0722

,0438

,0036

,01788

KOZAL

-,0813

,1034

,0068

,03249

LOGO

-,0997

,1433

,0026

,03795

KRDMD

-,0388

,0855

,0058

,02196

TATGD

-,0653

,0595

,0023

,02610

MGROS

-,0364

,0473

,0021

,01717

THYAO

-,0477

,0350

,0008

,01700

NETAS

-,0341

,0667

,0017

,01876

ULKER

-,0296

,0493

,0026

,01752

88

Tablo 2'de yer alan BIST 50 endeksinde yer alan şirketlerden BIMAS, EGEEN,
ENKAI, EREGL, FROTO, LOGO, TATGD, THYAO ve ULKER olmak üzere toplam 9
şirket aynı zamanda Katılım 50 endeksinde yer almaktadır. Diğer 41 şirket ise katılım
endeksinde yer almayan şirketler olarak analizde kullanılmıştır.
Katılım endeksinde yer alan 9 şirketin hisse senedi ile katılım endeksinde yer
almayan 41 şirketin her hisse senedi için günlük getiri oranları ayrı birer gözlem değeri
olarak alınarak elde edilen tüm gözlem değerlerinde hisse senedinin katılım endeksinde yer
alma durumlarına göre t-testi sonuçları Tablo 3'te verilmektedir. Tablodan hisse senetleri
getirilerinin Katılım endeksinde yer alma durumuna göre incelendiğinde istatistiksel olarak
anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir (p=0,727>0,05).
Ayrıca hisse senetlerinin günlük hacim artış oranlarını da Katılım endeksinde yer
alma durumuna göre incelendiğinde yine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit
edilememiştir (p=0,983>0,05).
Tablo 3: Katılım Endeksine Dahil Olma Durumuna Göre t-testi Sonuçları
Katılım Endeksinde
Yer Alma

N

Ort

SS

t

p

Günlük
Getiri
Oranı

Hayır

2665

0,00309

0,02159

0,349

0,727

Evet

585

0,00275

0,02150

Günlük
Hacim
Artış Oranı

Hayır

2665

0,20445

1,10633

-0,022

0,983

Evet

585

0,20569

1,29142

* p>0,05

Tablo 4’te Katılım endeksinde yer alma durumuna göre hisse senetlerinin ortalama
getirileri arasındaki ilişkiyi belirten korelasyon katsayısının 0,83 olduğu görülmektedir
(p<0,01). Buradan Katılım endeksinde yer alan ve almayan BIST 50 endeksine dahil
şirketlerin getirilerinin ortalamaları arasında %83 oranında aynı yönü yüksek bir ilişki
olduğu söylenebilir.
Tablo 4: Katılım Endeksinde Yer Alma Durumuna Göre Ortalama Getiriler Arasındaki
İlişki
Ortalama Getiri (Katılım
Endeksine Dahil Olan)
Pearson Correlation
Ortalama Getiri
Sig. (2-tailed)
(Katılım Endeksine Dahil Olmayan)
N

,830**
,000
65

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tablo 5’te Katılım endeksinde yer alma durumuna göre hisse senetlerinin ortalama hacim
artışları arasındaki ilişkiyi belirten korelasyon katsayısının 0,539 olduğu görülmektedir
(p<0,01). Buradan Katılım endeksinde yer alan ve almayan BIST 50 endeksine dahil
şirketlerin hisse senetlerinin ortalama hacim artışları arasında %53,9 oranında aynı yönü
ilişki olduğu söylenebilir.
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Tablo 5: Katılım Endeksinde Yer Alma Durumuna Göre Ortalama Hacim Artışı Arasındaki
İlişki
Ortalama Hacim Artışı (Katılım
Endeksine Dahil Olan)
Pearson Correlation
Ortalama Hacim Artışı
Sig. (2-tailed)
(Katılım Endeksine Dahil Olmayan)
N

,539**
,000
65

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

VI. SONUÇ
Katılım endekslerindeki şirketler, risk paylaşımı ve faiz yasağı gibi İslami kurallara
dayalı olarak faaliyet gösteren şirketler arasından faaliyet alanlarına ve finansal oranlarına
göre incelenerek belirlenmektedir. Ancak diğer işletmelerin kar maksimizasyonu ana
hedefiyle faaliyetlerini yürüttükleri bilinmektedir. Borsada işlem gören şirketlerin hisse
senedi getirilerinin İslami kurallara dayalı faaliyet gösteren şirketler ve diğerleri arasında
bir farklılık oluşturup oluşturmadığını saptamak için bu çalışmada, Borsa İstanbul’ da işlem
gören BIST 50 endeksindeki şirketler, Katılım 50 endeksinde yer alma durumları göz
önüne alınarak hisse senedi getirileri incelenmiş ve analizler neticesinde katılım
endeksinde yer alma durumunun hisse senedi getirisinde anlamlı farklılık oluşturacak
herhangi bir bulguya ulaşılamamıştır.
BIST 50 endeksine yer alan 50 hisse senedinden 9’u Katılım (KAT 50) endeksinde
yer alırken 41’i bu endekste yer almamaktadır. Katılım endeksinde yer alma durumuna göre
hisse senedi getirilerinin incelendiği bu çalışmada hisse senedi getirilerinin Katılım
endeksinde yer alma durumuna göre farklılaştığı yönünde herhangi bir bulguya
ulaşılamamış olması ve bu hisse senetlerinin getirileri arasında aynı yönlü yüksek
korelasyon (0,83) elde edilmiş olması, incelenen veri periyodunun kısalığından
kaynaklanabileceği gibi, yatırımcıların incelenen periyotta incelenen hisse senetleri
arasında İslami değerleri gözettikleri söylenememektedir.
Ayrıca, Katılım endeksinde yer alan şirketlerin üç aylık periyotlarla güncellenmesi
göz önüne alınarak çalışma için seçilen veri periyodunun kısalığı bir handikap olarak
görülmüş ileride yapılacak çalışmalarda daha geniş bir zaman periyodu seçilmesi
önerilebilir.
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Türkiye’de Mikrokredi Uygulamaları:
“Grameen Mikrokredi Modeli Manisa İli Örneği”
Mustafa Özhan KALAÇ

Hüseyin AKTAŞ

Özet
Dünyadaki en önemli gündem maddelerinden biri yoksulluk ve yoksullukla
mücadeledir. Küreselleşme ile birlikte yoksullukla mücadelede artık sadece bir ülkenin
sorunu olmaktan çıkmış, başta gelişmiş ülkeler olmak üzere tüm ülkelerin ortak sorunu
haline gelmiştir. Yoksullukla mücadele küresel gelişmenin yanında, bölgesel kalkınma ve
doğal olarak ülkelerin kalkınması açısından da büyük öneme sahiptir.
Dünyada yoksulluk ve yoksullukla mücadelede karşımıza çıkan en önemli finansal
argümanlardan birisi Mikrofinans ve Mikrokredi kavramlarıdır. İlk olarak 1976 yılında
Bangladeş’te uygulanmaya başlayan Mikrokredi uygulamaları, devam eden yıllarda
yoksullukla mücadelede ve refah düzeyinin artması konusunda stratejik bir finansal araç
haline gelmiştir.
Türkiye’de Mikrokredi uygulamalarının benzer konseptte uygulamalarının
başlangıcı 1995 yılıdır. Bu yıldan sonra farklı kurumlarca çalışmalar yürütülmüştür.
Mevcut Mikrokredi uygulamalarıyla ilgili olarak makro düzeyde birçok araştırma
olmakla birlikte, özellikle bu krediden yararlanan bireylerde meydana gelen sosyoekonomik değişimlerin incelenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar oldukça yetersiz
düzeydedir.
Türkiye’de Mikrokredi kullanan bireylerin sosyo-ekonomik yapısının bilinmesi,
Mikrokredi uygulaması sonucu gelinen noktayla bu yapı arasındaki ilişkinin (eğitim
durumu, yaş, cinsiyet, mevcut gelir düzeyi, meslek, aile yapısı vb.) ortaya konulması ve
başarı ölçütlerinin belirlenmesi gerekmektedir.
Çalışmada dar gelirli kadınlara iş kurma ya da var olan işlerini sürdürmeleri
amacıyla birçok az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde uygulanan Türkiye Grameen
Mikrofinans Programı’nın Manisa ilindeki uygulaması incelenmiştir. Mikrokredi kullanan
bireylerin gelir düzeylerinde meydana gelen değişimle, bu bireylerin sosyo-ekonomik
yapıları arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı ve Mikrokredi uygulamalarının kredi
kullanan kişiler açısından başarı ölçütlerinin neler olduğu ortaya konmaya çalışılmıştır.
Araştırmanın verileri Manisa Mikrokredi merkezinden elde edilmiş olup, 2015 Nisan ayına
kadar kredi kullanan ve hala aktif kredi kullanıcısı olan 231 kişiye ait verilerden
yararlanılmıştır.
Türkiye Grameen Mikrofinans Programı Manisa Şubesi üyelerinin, sosyoekonomik özellikleri ile gelir artışları arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla
gerçekleştirilen analizde gelir artışının diğer unsurlarla karşılaştırılmasında nonparametrik
(parametrik olmayan) analizlerden Mann whithney-U ve Kruskall Wallis analizi
uygulanmıştır. Yapılan analiz sonucunda mikrokredi kullanan kişilerin “Eğitim Durumları”
ve “Seçmiş Oldukları Meslek” arasında anlamlı ilişki tespit edilmiş ve bu yönde bazı
önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Mikrokredi, Türkiye Grameen Mikrofinans Programı, Manisa
Mıcrocredıt Applıcatıon In Turkey
“Grameen Mıcrocredıt Model Manisa Sample”
Abstract
One of the most important topics around the world is poverty and the struggle
against it. With the globalisation, struggle against poverty has no longer been the problem
of only one country, it has become the common problem of all countries including the
developed ones. Struggle against poverty is not only important for global development, but
92

also important for regional improvements and with no doubt the development of the
countries.
Two of the most important financial arguments that we face during the struggle
against poverty are the terms Microfinance and Microcredit. Microcredit applications first
started in 1976 in Bangladesh and then in the following years became a strategical financial
tool for the struggle against poverty and financial development.
The year that Microcredit started its applications in the similar context in Turkey
is 1995. In the following years different applications was conducted by different
institutions.
In Turkey, it is a necessity to know the social economic structure of the individuals
using Microcredit, to reveal the relationship between this structure and the present situation
as a result of Microcredit application (educational status, age, sex, income, occupation,
family etc.) and to decide the criterion of success.
There are many studies in macro level about current Microcredit applications, but
the studies towards the social economic changes of the people having used this credit are
very insufficient.
In this study as a part of Grameen Microfinance Programme in Turkey, which is
applied in many developing and underdeveloped countries aiming women with low income
to either start business or to continue their current business, the application in Manisa has
been investigated. In this study it has been tried to reveal the criterion of success of the
Microcredit applications for the people having used the credit and to find out if there is a
relation between the change in the income of the credit using individuals and their social
economical structures. The data of the study has been obtained from Manisa Microcredit
centre and the data of the people having used credit till April, 2015 and 231 people who
are still the users of the credit , has been used.
As a result of the analysis a high relation between “Educational Status” and
“Occupation” of the people who have used microcredit, has been found and some
suggestions have been made.
Key Words: Microcredit, Grameen Microfinance Programme in Turkey, Manisa
GİRİŞ
"Mikrofinans, genel olarak yoksul ya da aşırı yoksul olarak nitelenen düşük gelirli
insanlara bankacılık hizmetlerinin sağlanması anlamına gelmektedir. Başka bir ifadeyle
mikrofinans, düşük gelirli insanlara kendi geçimlerini sağlamaları, kendi potansiyellerini
ortaya çıkarmaları ve kendi işletmelerini kurmaları için verilen kredi ve diğer finansal
hizmetleri içermektedir" (Öner ve diğerleri, 2008).
Buna karşın Mikrokredi, faaliyette olan veya ilk defa kurulacak olan küçük
girişimcilere, işletme sermayesi, malzeme ve hammadde gibi değişken masrafların
karşılanması ya da gerekli bazı makine-teçhizat alınmasına yönelik gereksinim duyulan
kredinin sağlanmasıdır (Ateş ve Öğütoğulları, 2012). Bu açıdan baktığımızda Mikrokredi
olgusu, mikrofinansa göre daha dar kavramlıdır.
Türkiye’de yoksulluk olgusuyla mücadele gerek ulusal gerekse uluslararası
çalışmalarda önemli bir yere sahiptir. Nitekim gerek hükümet programlarında gerekse
uygulamalarda yoksullukla mücadeleye yönelik politikaların ön plana çıktığı
görülmektedir. Bu konuda çok çeşitli ve farklı politika ve yöntemden bahsedilmektedir.
Hiç şüphesiz ki yoksulluk olgusuna karşı tedbir alınması ve azaltılmasında en önemli
argümanlardan biri olarak karşımıza mikrokredi uygulaması çıkmaktadır. Dar gelirli veya
geliri olmayan kesime, ufak krediler vererek girişimcilik yönünde teşvik eden ve onları bu
sayede ekonomik hayata katan mikrokredi sistemi, dünyada ilk defa 1970’li yılların
başında Bangladeş’te ortaya çıkmıştır. Bu tarihlerde iktisat bilimci Muhammed Yunus’un
yoksullukla mücadele amacıyla başlattığı çalışmalar sayesinde mikrokredi ile yoksul
kesimin ve daha çok kadınların üretime dâhil oldukları gelir elde etmeye başladıkları
görülmüştür. Bu durum git gide ülke genelinde sosyal açıdan da iyileşmeye katkı
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sağlamıştır. Bangladeş’te gerçekleşen bu çalışmaların, yoksul kesimin girişimciye
dönüşmesi ve buna bağlı olarak yardıma muhtaç olan bireyler olmaktan çıkarak kendi
gelirini elde eden bireyler olmaya başlaması mikrokredi uygulamalarının
yaygınlaşmasında önemli rol oynamıştır. Nitekim kısa süre içerisinde benzer sorunlarla
uğraşan çevre ülkelerde ve 1990’lı yıllarda Türkiye’de de gerek kamu kurumları tarafından
gerekse gönüllü kurumlar tarafından mikrokredi ile uygulamaların başladığı görülmektedir
(Bilen, 2003).
Türkiye’de Mikrokredi kullanan bireylerin sosyo-ekonomik yapısının bilinmesi,
Mikrokredi uygulaması sonucu gelinen noktayla bu yapı arasındaki ilişkinin (eğitim
durumu, yaş, cinsiyet, mevcut gelir düzeyi, meslek, aile yapısı vb.) ortaya konulması ve
başarı ölçütlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Mevcut Mikrokredi uygulamalarıyla ilgili
olarak makro düzeyde birçok araştırma olmakla birlikte özellikle bu krediden yararlanan
bireylerde meydana gelen sosyo-ekonomik değişimlerin incelenmesine yönelik olarak
yapılan çalışmalar oldukça yetersiz düzeydedir.
Türkiye’de Mikrokredi Uygulamalarının Gelişimi
Son yıllarda Mikrofinans ve Mikrokredi konusunda Türkiye’de de önemli
çalışmalar başlamıştır. Türkiye’de de yoksullukla mücadele de Mikrofinans ve Mikrokredi
uygulamaları önemli bir yere sahiptir.
Türkiye’de Mikrofinans ve Mikrokredi uygulamaları faaliyeti gerçekleştirmeye
imkan veren yasal mevzuat incelendiğinde (COMCEC, 2008). 5411 sayılı Bankacılık
Kanun’da, mikrofinansman ve mikrokredi işlemleri genel bankacılık hükümleri
kapsamında yer almaktadır. Mikro finasman yapmak isteyen bankaların ayrı bir kuruluşla
birlikte çalışma olanağı olmayı, bu hizmeti ancak şubeleri aracılığıyla
gerekleştirebilmektedirler (COMCEC, 2008).
“2004 yılında kabul edilen 5253 sayılı Dernekler Kanunuyla derneklerin üyelerinin
yiyecek, giyecek gibi zarurî ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli
kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilmelerine izin verilmiş ve böylece
derneklerin sandıkları vasıtasıyla mikrokredi uygulayabilmelerine imkan tanınmıştır”
(COMCEC, 2008).
Mikrofinans ve mikrokredi uygulamasında önemli aktörlerden biri olan
kooperatifler için yasal mevzuata baktığımızda, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’na göre
kooperatifler üyelerine kredi kullandırabilmektedirler. Günümüzde,
kooperatifler
Türkiye’de Mikrokredi uygulaması yapmaktadırlar. Diğer taraftan koopetarifler tarafından
ortaklarına verilen risturn ödemeleri de mikrokredi kapsamında değerlendirilebilecek
önemli bir finansal araçtır.
Türkiye’de vakıflar da, kuruluş amaçlarına uygun olarak ticari işletme
kurabilmekte ve bu işletmeler aracılığıyla Mikrofinansman veya mikrokredi
sağlayabilmektedirler. Türkiye’de bu kapsamda faaliyet gösteren Kadın Emeğini
Değerlendirme Vakfı tarafından kurulan Maya buna en güzel örnektir. Diğer örnekler ise
Türkiye İsrafı Önleme Vakfı ve Toplum Gönüllüleri Vakfı tarafından yürütülen
mikrokredi faaliyetleridir.
Türkiye’de mikrofinans ve mikrokredi uygulamalarına yönelik önemli bir yasal
düzenlemede 5302 sayılı ve 2005 tarihli İl Özel İdaresi kanunudur. Bu kanuna göre; İl Özel
İdaresi'nin görev ve sorumlulukları içinde, "yoksullara mikro kredi verilmesi" hükmü
yer almaktadır. Bu kanun hükmüne dayanarak mikro kredi için İl Özel İdaresi bütçesinden
her yıl ödenek ayrılmaktadır (Resmi Gazete, 2005).
Türkiye’de gerçek anlamda Mikrokredi çalışmaları ilk olarak 1995 yılında Kadın
Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla karşımıza
çıkmıştır. 2003 yılında Türkiye İsrafı Önleme Vakfı ve Diyarbakır Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı işbirliği ile Diyarbakır‘da Mikrokredi uygulamaları başlatılmıştır.
Merkezi Bangladeş’te bulunan Grameen Bankası yöntemlerinin uygulandığı ve özellikle
en alt düzeydeki yoksula ulaşmayı hedefleyen bu Mikrokredi programı, kısa süre içerisinde
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diğer illerde de faaliyete geçmiştir. Türkiye’deki Mikrokredi uygulamalarına bir örnekte
2002 yılında başlatılan Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın çalışmalarıdır (Altay, 2008).
Türkiye Grameen Mikrofinans Programı Manisa Şubesi
2005 yılında resmi gazetede yayınlanan 5302 sayılı “İl Özel İdaresi Kanunu” ile
Türkiye’de il özel idarelerine “yoksullara mikro kredi verilmesi” sorumluluğu verilmiştir.
İlgili kanunun altıncı maddesine göre il özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak
şartıyla; il sınırları içinde yoksullara mikro kredi verme konusunda görevli ve yetkilidir.
TGMP Manisa Şubesi, mikrokredi faaliyetlerine 2009 yılında başlamış olup,
Manisa'da 6 yıl içerisinde toplam 531 kadına mikrofinansman sağlamıştır. Bu kadınların
406'sı halen aktif üye olarak mikro kredi kullanmaya devam etmektedir.
Daha çok kırsalda faaliyet gösteren TGMP Manisa Şubesi, kentte dar gelirli olup,
kendi işini kurmak isteyen herkese ayrımcılık yapmadan küçük bir sermaye birikimi
sunmaktadır.
TGMP Manisa Şubesi, ilk krediyi verdiği tarihten bugüne kadar, toplam 21
merkezde 187 grup ve 531 üyeye 1.883.502,54 TL mikro kredi dağıtmış, dağıttığı bu
paranın 1.579.279,81 TL’sini ise tahsil etmiştir. Bugün itibariyle Şube’nin mikro kredi
kullanan 406 aktif üyesi bulunmaktadır.
Manisa Grameen Bankası Mikro Finans Şubesi'nden alınan bilgiye göre, mikro kredilerin
geri dönüş oranının %100 olduğunu belirtmektedirler. Zaten “Dünyadaki ve Türkiye’deki
mikro kredi geri dönüş oranları incelendiğinde, bu oranın %100’e yakın olduğu dikkat
çekmektedir” (Öz ve Çolakoğlu, 2014).
TGMP Manisa Şubesi'nde mikro kredi uygulamasına başvurabilmek için öncelikle
18 yaşını doldurmuş olmak, geçimini sağlayacak bir iş yapma ya da iş yapma fikri olmak,
dar gelirli olmak ve en az beş kadından oluşan gruplar kurmak gerekmektedir. Aynı grupta
yer alan kadınların aynı mahallede ikamet etmeleri, yakın akraba olmamaları, gelir getirici
bir işi başlatma ya da var olan işi geliştirme çabasında olmaları ve genellikle üç gün süren
proje eğitimine katılmaları gerekmektedir (TGMP, 2015).
Grup oluşturma sorumluluğu da tamamen başvuruda bulunan kadınlara aittir. Bir
başka ifadeyle şube, kadınların grup oluşturması konusunda herhangi bir katkıda
bulunmamaktadır. Bunun gerekçesi olarak da üyeler arasında ortaya çıkabilecek
anlaşmazlıklardan ötürü şubenin sorumluluk almak istememesi ve geri ödemelerde grup
üyelerinin yeri geldiğinde birbirlerinin geri ödemelerini güven esası çerçevesinde
yapabilmeleri gösterilmektedir. Çünkü mikro kredi uygulamasında grup üyeleri
birbirlerinin geri ödemelerinden sorumludurlar.
Proje yürütücüleri her hafta, her grup için önceden belirlenmiş olan sabit bir günde
grup liderinin evini ya da işyerini düzenli olarak ziyaret etmekte, hem geri ödemeleri
toplamakta, hem de kullanılan mikro kredinin başarı durumu hakkında gözlem
yapmaktadırlar.
TGMP Manisa Mikrofinans Şubesi, grup üyelerine temel mikro kredinin yanı sıra,
sosyal kalkınma kredisi olarak adlandırılan bir finansal destekte de bulunmaktadır. Sosyal
kalkınma kredisinden sadece ödemelerini düzenli olarak yapan ve bu yönde talepte bulunan
üyeler yararlanabilmektedir.
Araştırma Sonuçları
4.1.Türkiye Grameen Mikrofinans Programı Manisa Şubesi Üyeleri
Mikrokredi Kullanımları
Çalışmaya konu olan 231 kişinin kullanmış oldukları toplam kredi miktarı Tablo
14'da görülmektedir. Buna göre toplam kredi kullanımı 549.211,00 TL olup, bunun
508.169,00 TL si Temel Kredi, 39.200,00 TL si Girişimci Kredisi ve 1.842,00 TL si Mikro
Sigortadır. Aynı dönemde üyelerin Gönüllü Tasarruf miktarları 19.874,00 TL olmuştur.
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Tablo 2: Türkiye Grameen Mikrofinans Programı Manisa Şubesi Üyeleri
Mikrokredi Kullanımları (TL)
Üye
Sayısı

Temel Kredi

Girişimci Kredi

Mikro Sigorta

Toplam

Gönüllü
Tasarruf

231

508.169,00

39.200,00

1.842,00

549.211,00

19.874,00

Gelir Artışı Oranları
Analize konu olan 231 üyenin, mikrokredi kullandıktan sonra gelirlerinde meydana
gelen değişim incelendiğinde, %28.14’ünün gelirinde %0-20 aralığında, %36,80’inin
gelirinde %21-40, %18.61’inin gelirinde %41-60, %10.82’sinin gelirinde %61-80 ve
%5.63’ünün gelirinde %81-100 oranında gelir artışı olduğu gözlenmiştir. Gelir artış oranı
ortalama olarak %37.14 olarak hesaplanmıştır (Tablo 2).
Tablo 2: Türkiye Grameen Mikrofinans Programı Manisa Şubesi Üyeleri Gelir
Artış Oranları
Birikimli Yüzde
(%)

%0-20

65

Yüzde
%
28,14

%21-40

85

36,80

64,94

%41-60

43

18,61

83,55

%61-80

25

10,82

94,37

%81-100

13

5,63

100,00

Toplam

231

100,00

Frekans
(N)

Artış Oranı

28,14

Tablo 3: Türkiye Grameen Mikrofinans Programı Manisa Şubesi Üyeleri Gelir
Artış Oranları (Descriptive Statistics)
N
Gelir Artışı

231

Minumum
0,00

Maksimum

Mean

1,00 0,3738

Standart
Sapma
,25208

Varyans
,064

4.3.Yaş ve Medeni Durum ile Gelir Artışı İlişkisi
Manisa’da mikrokredi kullanıcılarının yaş guruplarına göre dağılımı
incelendiğinde 35-40 yaş aralığında olanların %19,05 ile ilk sırada yer aldıkları, bunu
%17,32 ile 29-34 yaş aralığı ve %15,58 ile 47-52 yaş aralığının izlediği görülmektedir.
Burada genel olarak yaş olgunluğuna ilişkin gerçekleştiği ya da bireylerin bu yaşlarda kredi
riskine girebildiğini düşündürmektedir. Bu tarz kredileri veren kuruluşların da yaş
kategorilerinden etkilenip etkilenmediğini sorgulamak gerekmektedir. Bunun yanında
gençlerin iş bulma konusundaki yoğun çabaları toplum genelinde iş kurmaya
yöneltilmemiş olduğundan 20’li yaşlardaki girişimlerin düşük olduğu düşünülebilir.
Manisa da mikrokredi kullanıcılarının genel olarak medeni duruma göre dağılımı
incelendiğinde çoğunun evli kadınlardan (%84,42) oluştuğu görülmektedir. Evli kadınlar,
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özellikle aile bütçesine katkıda bulunmak amacıyla mikrokrediden daha fazla
yararlanmaktadırlar.
Çalışmada kişilerin gelir düzeylerinde meydana gelen artışının yaş değişkenin göre
anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskall Wallis Testi
uygulanmıştır. Yapılan test sonucunda P=0,333>0,05 olduğundan yaş ile gelir artışı
değişkeni arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Yani gelir artışını,
yaş değişkeni p<0,05 düzeyinde etkilememiştir. Yaş değişkeni ile gelir artışı arasında
anlamlı fark olmamasının sebebi yaş olgunluğuyla gelirin bağlantılı olmadığını
düşündürmektedir. Burada bireylerin geçmişten gelen alışkanlıkları davranışlarında
değişiklik yaratma gibi konular yaşa göre fark yaratır mı sorusunu da ortaya çıkarmıştır.
Bu sorunun farklı çalışmalarla detaylı olarak incelenmesi faydalı olacaktır (Tablo 4).
Tablo 43: Gelir Artışı ve Yaş Arasındaki İlişki Analizi (Kruskal Wallis Testi)
Yüzde
%

Frekans
(N)

Sıra
Ortalaması

Doğum Yılı Grupları

Yaş Grupları

1939-1944

76-71

3

1,30

84,17

1945-1950

70-65

7

3,03

138,29

1951-1956

64-59

14

6,06

122,79

1957-1962

58-53

25

10,82

123,06

1963-1968

52-47

36

15,58

107,83

1969-1974

46-41

32

13,85

116,20

1975-1980

40-35

44

19,05

135,07

1981-1986

34-29

40

17,32

111,79

1987-1992

28-23

26

11,26

94,50

1993-1996

22-17

4

1,73

77,00

Toplam

231

100,00
Ki-Kare
10,223
Df
9
Asymp. Sig.
,333
Kişilerin gelirlerinde meydana gelen artışının medeni durum değişkenine göre
anlamlı bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla non-parametrik MannWhithney U testi uygulanmıştır (Tablo 19). Test sonucunda, P=0,524>0,05 olduğundan
gelir artışı açısından, medeni durumlar arsında istatistiksel olarak anlamlı bir fark
bulunmamıştır. Yani p<0,05 düzeyinde gelir artışını medeni durumun etkilemediğini
söylemek mümkündür.
Tablo 5: Gelir Artışı ve Medeni Durum Arasındaki İlişki Analizi (Mann- Whithney
U Testi)
Medeni Durum

Frekans
(N)

Evli

195

Bekar

36

Toplam

231

Sıra
Ortalaması
117,20
84,42
15,58
109,49

Yüzde
%

100,00
Mann-Whitney U

Sıra
Toplamı
22854,50
3941,50

3275,500
97

Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

3941,500
-,637
,524

4.4. Hane Haklı Sayıları
Tablo 8’de, Manisa’da mikrokredi kullanıcılarının hane halk sayısı durumuna bakıldığında,
hane halkı sayısı 4 olanların %30,74 ile ilk sırada yer aldığı, bunu %28,57 ile hane halkı
sayısı 3 olan grubun izlediği görülmektedir. Görüldüğü üzere hane halkı sayısına göre
kişilerin dağılımı ağırlıklı olarak 3-5 kişilik grupta toplanmaktadır. Buradan hareketle hane
halkı büyük sayıda olmadığı bireylerin mikrokredi sisteminden yararlanmak için
başvurdukları söylenebilir.
Gelir artışında meydana gelen yüzde değişim üzerinde Hane halkı sayısı
değişkeninin etkisini incelemek amacıyla Kruskall Wallis Testi uygulanmıştır.
P=0,093>0,05 olduğundan hane halkı sayısı ile gelir artışı arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bir başka ifadeyle, farklı hane halkı sayıları arasında gelir
artışı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. Bu sonuç doğrultusunda, gelir
düzeyindeki artış ile Hane Halkı Sayısı arasında ilişki olmadığını söylemek mümkündür.
Tablo 64: Gelir Artışı ve Hane Halkı Sayısı Arasındaki İlişki Analizi (Kruskall
Wallis)
Hane Halkı Sayısı
1

Toplam

Frekans
(N)
5

Yüzde
%
2,16

Sıra
Ortalaması
49,00

2

35

15,15

101,23

3

66

28,57

111,36

4

71

30,74

122,47

5

41

17,75

133,35

6

12

5,19

118,25

7

1

0,43

76,00

231

100,00
Ki-Kare

10,864

Df

6

Asymp. Sig.

0,093

4.5. Ailede Çalışan Sayısı
Manisa ’da mikrokredi kullanıcılarının ailede çalışan kişi sayıları incelendiğinde,
bir kişi çalışanların %47,19 ile ilk sırada olduğu, bunu %46,75 ile iki kişi çalışan gurubun
izlediği görülmektedir (Tablo 7).
Gelir artışı üzerinde ailede çalışan kişi sayısı değişkeni arasındaki ilişkiyi analiz
etmek için Kruskall Wallis Testi uygulanmıştır. P=0,374>0,05 olduğundan ailede çalışan
sayısı değişkeni ile gelir artışı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır.
Tablo 7’de görüldüğü gibi gelir artışını ailede çalışan kişi sayısı etkilememiştir.
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Tablo 7: Gelir Artışı ve Ailede Çalışan Kişi Sayısı Arasındaki İlişki Analizi
(Kruskall Wallis Testi)

0

Frekans
(N)
1

Yüzde
%
0,43

Sıra
Ortalaması
61,00

1

109

47,19

114,41

2

108

46,75

121,61

3

11

4,76

90,77

4

1

0,43

15,00

5

1

0,43

116,50

Ailede Çalışan Kişi Sayıları

Toplam

231

100,00
Ki-Kare
Df
Asymp. Sig.

5,356
5
,374

4.6. Eğitim Durumları:
Tablo 10’da Manisa ’da mikrokredi kullanıcılarının eğitim durumuna göre dağılımı
görülmektedir. Buna göre, ilkokul mezunu %62,34, ortaöğretim mezunu %12,99, lise
mezunu %15,58, yüksekokul mezunu %2,6 ve eğitim almamış olan kişilerin oranı
%6,49’dur. Mikrokredi kullanan kişilerin çoğunun ilkokul mezunu olduğu görülmektedir.
Türkiye’deki eğitim reformu zorunlu ilköğretimi getirmiştir. Buna ilişkin olarak çoğunluk
ilkokul seviyesinde eğitim almış bireylerden oluşmaktadır. Bunların sadece 6’sının
Yüksekokul seviyesinde olduğu anlaşılmaktadır. Burada eğitim seviyesinin iş bulmadaki
zorlukları konusu akla gelmektedir. Yapılan araştırmanın sonuçlarından orta öğretim lise
ve üstü yüksek eğitimlilerin iş bulma iş yerlerinde çalışma imkânlarının daha fazla olduğu
düşünülebilir.
Kişilerin gelirlerinde meydana gelen artış ile Eğitim Durumu değişkeni arasındaki
ilişkiyi ortaya koymak için Kruskall Wallis Testi uygulanmıştır. Yapılan test sonucunda
P=0,009<0,05 olduğundan eğitim durumu değişkeni ile gelir artışı arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Yani p<0,05 düzeyinde gelir artışını, eğitim durumu
değişkeni etkilemiştir. Bir başka ifadeyle p<0,05 düzeyinde eğitim durumları arasında gelir
artışı açısından anlamlı farklılık vardır. Burada eğitim durumunun gelir artışını yüksek
düzeyde etkilediği anlaşılmaktadır. Bireylerin eğitim durumları arttıkça daha farklı
fırsatları değerlendirebildikleri ve pazarda daha etkin davranabildikleri veya kredileri daha
doğru bir şekilde kullanabildiklerini söylemek mümkündür (Tablo 8).
Tablo 8: Gelir Artışı ve Eğitim Durumu Arasındaki İlişki Analizi (Kruskall Wallis
Testi)

YOK

15

Yüzde
%
6,49

İLKOKUL

144

62,34

Frekans
(N)

Eğitim Durumları

Sıra
Ortalaması

115,26

74,23

99

ORTA ÖĞRETİM

30

12,99

133,65

LİSE

36

15,58

111,06

YÜKSEKOKUL

6

2,60

179,67

Toplam

231

100,00

Ki-Kare
Df
Asymp. Sig.

13,623
4
,009

4.7.Meslek Durumları:
Manisa’da mikrokredi kullanıcılarının genel olarak meslek dağılımı incelendiğinde
çoğunun (%45,45) el işi-zanaatla ilgilendiği görülmektedir. Kadınların ağırlıkta olduğu bir
grupta ve ilköğretim ağırlıklı bir eğitim düzeyinde el işi zanaat (Boncuk işleme, Çarşaf
Dikimi, Çiçek Yapımı, Elişi, Nakış, Örgü, pikoculuk, Sepet Yapımı, Süs Eşyası Yapımı,
Terzilik, Yorgancılık) yapmak gelir sağlamak açısından bölgede en fazla gerçekleştirilen
meslek olarak ortaya çıkmaktadır. Burada bölgenin tekstil endüstrisine yakınlığı ve giderek
sanayileşmeye açık olması bu tarz el işi zanaat mesleklerinin para kazanabileceği mantığını
harekete geçirmektedir şeklinde düşünülebilir.
Gelir artışı ile meslek değişkeni arasındaki ilişkinin analizinde Kruskall Wallis
Testi kullanılmıştır. P=0,003<0,05 olduğundan Meslek değişkeni ile gelir artışı arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Yani p<0,05 düzeyinde gelir artışını
Meslek değişkeni etkilemiştir. Manisa ili, tarım ağırlıklı bir kent olması dolayısıyla yapılan
çalışmada seçilen konunun tarım yönlü olması gelir düzeyini etkilemektedir. Bunu daha
sonra günümüzde çalışanlar için önemli bir ihtiyaç olan ev yemekleri mesleği takip
etmektedir. Diğer alanda seçilen konuların ne olduğuna yönelik detaylandırma
yapılmadığından el işi zanaatta daha fazla mikrokredi kullanılmasına rağmen gelir
düzeyinde fazla bir artışın gözlenmemesi benzer işlerin yapılması halinde o pazarda rekabet
artması ve yapılan işlerin daha ucuza satılması gibi konuları düşündürmektedir (Tablo 9).
Tablo 9: Gelir Artışı ve Meslek Arasındaki İlişki Analizi (Kruskall Wallis Testi)
Meslek
ELİŞİ ZANAAT

Frekans
(N)
105

Yüzde
%
45,45

Sıra
Ortalaması
108,97

ESNAFLIK

21

9,09

133,31

EV YEMEKLERİ

23

9,96

139,46

9

3,90

158,67

TEKSTİL

46

19,91

91,76

DİĞER

27

11,69

136,96

Toplam

231

TARIM

100,00
Ki-Kare
Df
Asymp. Sig.

17,795
5
,003

100

4.8. Sosyal Güvence Durumları:
Manisa’da mikrokredi kullanıcılarının sosyal güvence dağılımı incelendiğinde,
SSK %58,01, Yeşil Kart %19,05, BAĞ-KUR %11,69, Diğer %7,79 ve hiç sosyal güvencesi
olmayanlar %3,46 olarak görülmektedir. Daha önceden SSK’lı olup bir işte çalışmış
olmanın, bu bireylere girişim açısından güvence sağladığı düşüncesinden bahsetmek
mümkündür. Ayrıca yeşil kart kullanımı ve hiç sosyal güvencesinin olmamasının yoksulluk
göstergesi kabul edilmesi halinde, mikrokredi kullananların yaklaşık %23’ünün yoksulluk
sınırının altında olduğundan bahsedilebilir.
Sosyal Güvence değişkeninin gelir artışı üzerindeki etkisini ortaya koymak
amacıyla Kruskall Wallis Testinden yararlanılmıştır. Yapılan test sonucunda P=0,287>0,05
olarak hesaplanmıştır (Tablo 24). Buna göre sosyal güvence değişkeni ile gelir artışı
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Yani gelir artışını sosyal
güvence etkilemediği söylenebilir.
Tablo 10: Gelir Artışı ve Sosyal Güvence Durumu Arasındaki İlişki Analizi
(Kruskall Wallis Testi)
Sıra
Ortalaması

Frekans
(N)
8

Yüzde
%
3,46

44

19,05

100,17

134

58,01

123,62

BAĞ-KUR

27

11,69

107,11

DİĞER

18

7,79

117,11

Toplam

231

100,00
Ki-Kare
Df
Asymp. Sig.

Sosyal Güvence
YOK
YEŞİL KART
SSK

102,94

5,003
4
,287

Sonuç ve Öneriler
Dünyada yoksulluk ve yoksullukla mücadele konusunda karşımıza çıkan en önemli
finansal argümanlardan birisi Mikrofinans ve Mikrokredi kavramlarıdır. İlk olarak 1976
yılında Bangladeş’te uygulanmaya başlayan Mikrokredi uygulamaları, devam eden yıllarda
yoksullukla mücadelede ve refah düzeyinin artması konusunda stratejik bir finansal araç
haline gelmiştir. Mikrokredi, genellikle kayıt dışı olarak faaliyet gösteren küçük işletmelere
ya da kendi işini kurmak isteyen girişimcilere hammadde ve malzeme alımı, iş için gerekli
makinelerin temini, işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması gibi amaçlarla verilen
kredilerdir. Mikrofınans kavramı, mikrokredi kavramından çok daha geniş kapsamlıdır.
Türkiye’de Mikrokredi uygulamalarının başlangıcı 1995 yılıdır. Bu yıldan sonra
farklı kurumlarca çalışmalar yürütülmüştür. Bunlar içerisinde Türkiye Grameen
Mikrokredi Programı önemli bir role sahiptir. 2003 yılında ilk olarak Diyarbakır’da
başlatılan TGMP (Türkiye Grameen Mikrokredi Programı), daha sonraki yıllarda hızla
yaygınlaşmıştır.
Çalışmada dar gelirli kadınlara iş kurma ya da var olan işlerini sürdürmeleri
amacıyla birçok az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde uygulanan Türkiye Grameen
Mikrofinans Programı’nın Manisa ilindeki uygulaması incelenmiştir.
TGMP Manisa Şubesi, mikrokredi faaliyetlerine 2009 yılında başlamıştır. Manisa’da 6 yıl
içerisinde toplam 531 kadına ulaşılmış olup, bunların 406'sını şu anda aktif olarak mikro
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kredi kullanmaya devam etmektedir. TGMP Manisa Şubesi, ilk krediyi verdiği tarihten
bugüne kadar, toplam 21 merkezde 187 grup ve 531 üyeye 1.883.502,54 TL mikro kredi
dağıtmış, dağıttığı bu paranın* 1.579.279,81 TL’sini ise tahsil etmiştir. Bugün itibariyle
Şube’nin mikro kredi kullanan 406 aktif üyesi bulunmaktadır.
Manisa Grameen Bankası Mikro Finans Şubesi’nden alınan bilgiye göre, mikro kredilerin
geri dönüş oranının %100 olduğunu belirtmektedirler. Zaten Dünyadaki ve Türkiye’deki
mikro kredi geri dönüş oranları incelendiğinde, bu oranın %100’e yakın olduğu dikkat
çekmektedir.
Bilindiği üzere mikrokredi felsefesinde en önemli unsurlarından biri, kredi
verilirken beş kişiden oluşan gurup yöntemi uygulanması ve borç ödemeleri için klasik
yöntemlerde kullanılan teminat araçlarına yer verilmemesidir. TGMP tarafından özellikle
son yıllarda kredi verilmesi ve geri ödeme süreçlerinde teknolojiden yararlanma konusunda
ciddi çalışmalar yapılmıştır. Mobil uygulamalar konusunda Türkcell ile yapılan işbirliği
hem üyelerin hizmetlerden daha kolay ve aktif yararlanmasını sağlamış hem de TGMP’nin
fon kaynaklarına katkı oluşturmuştur. Ancak Türkcell hizmetlerin üzerinden
gerçekleştirilen bu uygulamalarda zaman içerisinde üyelerin fatura ödemelerinden
kaynaklanabilecek sorunlar, mikrokredi hizmetlerinden yararlanmalarında da aksaklığa
sebep olabilecektir. Hatta, GSM şirketine telefon faturası ödenememesinden doğabilecek
mahkeme ve icra uygulamaları, üyelerde konunun mikrokredi kullanımındankaynaklı
olduğu gibi yanlış bir algının oluşmasına sebep olabilecektir. Bu sebeplerle Türkiye
genelinde yaygın bir şube yapısına sahip ve binlerce üyesi bulunan bir kuruluş olarak
TGMP’nin kendi mobil alt yapısını kurması ve kendi mobil uygulamaları üzerinden hizmet
vermesi oldukça önemli bir gelişme olacaktır.
TGMP Manisa Şubesi fonlarının önemli bir kısmını Kamu Kurum ve
Kuruluşlarının sağlamış olduğu fonlar oluşturmaktadır. Türkiye geneli şubelerin fon
kaynakları incelendiğinde Kamu Kurum ve Kuruluşları ile birlikte banka kredileri ve
bağışçıların paylarının da önemli olduğu görülmektedir. Türkiye genelinde sağlana fonların
%38’i il özel idarelerinden %44’ü ise yurt içi ve dışı kredilerden sağlanmaktadır. Hatta bazı
illerdeki şubelerde fon kaynaklarının tamamen bağışçılar tarafından sağlandığı
görülmektedir. Manisa ilinde de bağışçı fonlarının artırılması için çalışmalar yapılmalıdır.
Bu özellikle mikrokredinin amacı olan yoksullukla mücadele konusunda toplumsal
farkındalığın ve katkının sağlanması anlamında önemlidir.
Manisa’da mikrokredi kullanıcılarının sosyo-ekonomik yapıları incelendiğinde ağırlıklı
olarak orta yaş grubundan kişilerin daha fazla kredi kullandığı, evli olanların daha fazla
olduğu, hane halkı sayısının ortalama 3-5 aralığında olduğu ve bunlardan ortalama 2 kişinin
çalıştığı ve çoğunun eğitim durumlarının ilkokul mezunu olduğu görülmektedir.
Manisa’da mikrokredi kullanıcılarının genel olarak meslek dağılımı incelendiğinde
çoğunun el işi zanaatla ilgilendiği görülmektedir. Kadınların ağırlıkta olduğu bir grupta ve
ilköğretim ağırlıklı bir eğitim düzeyinde el işi zanaat (Boncuk işleme, Çarşaf Dikimi, Çiçek
Yapımı, Elişi, Nakış, Örgü, pikoculuk, Sepet Yapımı, Süs Eşyası Yapımı, Terzilik,
Yorgancılık) yapmak gelir sağlamak açısından bölgede en fazla gerçekleştirilen meslek
olarak ortaya çıkmaktadır. Bu kişilerin tamamının bir sosyal güvencesi bulunmaktadır.
Çalışmada, Türkiye’deki yoksullukla mücadele çalışmaları ve bunda kullanılan en
önemli araçlardan biri olan mikrokredi uygulamalarının mevcut durumunu ve etkilerini
daha iyi ortaya koyabilmek, mikrokredi kullanımında başarıyı yani gelir artışını etkileyen
sosyo-ekonomik faktörleri tespit edebilmek ve önerilerde bulunmak amacıyla TGMP
Manisa Şubesi’nden 231 üyeye ait verilerde yapılan analiz sonucunda: eğitim ve meslek
gurubu fakörleriyle kişilerin gelirlerindeki artış oranı arasında anlamlı ilişki tespit
edilmiştir. Diğer sosyo-ekonomik faktörlerin gelir artışı üzerine anlamlı bir etkisinin
olmadığı görülmüştür.
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Manisa’da mikrokredi kullanan kişilerin gelirindeki artış ile meslek gurubu
arasında anlamlı ilişki olması, daha başarılı görülen mesleklerin özellikle tarımsal
faaliyetler, el işi ve zanaat kolları olmasından yola çıkarak, Manisa’nın tarımsal ağırlıklı
bir kent oluşunun tarımsal faaliyetlerdeki, el işi ve zanaat kolundaki mesleklerin ise
genellikle kişiler tarafından iyi bilinen, önceden bilinen ya da kolay öğrenilen meslekler
oluşunun etkisinden bahsedilebilir. Bu sonuçtan hareketle, mikro kredi uygulamalarında
bulunulan yörenin sosyo-ekonomik yapısına uygun ve kişilerin rahatlıkla uyum göstereceği
meslek dallarında daha fazla destek olunması teşvik edilmelidir. Yöre ve bölgenin
ekosisteminin de ele alınarak başvuru için gelen bireylerin yeteneklerine göre uygun
seçimlerde bulunması da bu şekilde sağlanabilir.
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Entegre Raporlama ve KOBİ’lerde Uygulanabilirliği: BİST KOBİ Sanayi
Endeksi’nde İşlem Gören İşletmeler Üzerine Bir Araştırma
.Hakan ARACI *

Filiz YÜKSEL **

Özet
Entegre raporlama, İşletmenin kısa, orta ve uzun vadede değer yaratma yeteneğini
bilgi kullanıcılarına aktaran kurumsal raporlama süreci olarak tanımlanmaktadır. Entegre
raporlama sürecinde işletmelere yol gösterici nitelikte olan Uluslararası Entegre Raporlama
Çerçevesi IIRC tarafından Aralık 2013’de yayınlanmıştır. Çerçeve, her işletmenin kendi
koşullarına uygun raporlama yapabilmesini sağlamak adına ilkelere dayalı bir yaklaşım ile
hazırlanmıştır. Bu yaklaşım ile her çeşit ve büyüklükte işletme tarafından hazırlanabilecek
olan entegre rapor, dünya çapında geniş kabul görmektedir. Son zamanlarda tartışılan
konulardan biri de entegre raporlamanın KOBİ’ler için uygun bir raporlama türü olup
olmadığıdır. TÜİK verilerine göre Ülkemizde faaliyet gösteren işletmelerin büyük
çoğunluğunu KOBİ’ler oluşturmaktadır. Bu nedenle çalışmamızda entegre raporlama ve
KOBİ’ler ile ilgili bilgi verilecek, BİST KOBİ Sanayi Endeksi’nde işlem gören işletmelerin
yıllık faaliyet raporları ve internet siteleri Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesi İçerik
Ögeleri açısından incelenmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: entegre raporlama, entegre rapor, KOBİ, BIST KOBİ
Sanayi Endeksi
JEL Sınıflaması: M400, M410, M480

Integrated Reporting and Applicability in SMEs:
A Study on Business in the BIST SME Industrial Index
Abstract:
Integrated reporting are described as corporate reporting process that short,
medium and long-term ability to create value of company offers to information users.
International Integrated Reporting Framework which is a guidance document to businesses
in the integrated reporting process was published in December 2013 by the IIRC. The
framework is prepared with a principle-based approach in order to ensure each company
appropriate reporting to do on its own terms. With this approach, integrated report which
can be prepared by all types and sizes business, widely accepted worldwide. Recently, one
of the discussed issues is that whether integrated reporting is an appropriate type of
reporting for SMEs. According to TUİK data, vast majority of company that operate in our
country is composed SMEs.. Therefore, in our study, it will provide information on
integrated reporting and SMEs, annual reports and websitesi of companies in BİST SME
Industrial Index will tray to examine in terms of International Integrated Reporting
Framework Content Elements.
Key Words: integrated reporting, integrated repor, SME, BIST SME Industrial
Index
JEL Classification: M400, M410, M480
GİRİŞ
İşletmenin stratejik amaçlarına uluşabilmesi için adil olmak, sorumluluk, şeffaflık
ve hesap verilebilirlik ilkeleri doğrultusunda etkin bir kurumsal yönetim sistemi ile
yönetilmesi gerektiği bilinen bir gerçektir. Şeffaflık ve hesap verilebilirliğin sağlanmasında
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en etkili araç kurumsal raporlardır. Kurumsal raporlama aracı olan finansal raporlar tüm
dünyada düzenlenmesi zorunlu raporlar olup, işletmenin finansal performansına ilişkin
bilgi içerirler. Diğer taraftan günümüzde işletmenin finansal olmayan performansı da
finansal performansı kadar işletmeyle ilgili birçok kararı etkilemektedir. Bu nedenle
işletmeler finansal raporlar yanında finansal olmayan raporlar da hazırlamakta ve
yayınlamaktadırlar. Ancak dünya çapında birçok ülkede finansal olmayan raporların
hazırlanması ve yayınlanması gönüllülük esasına dayalıdır. Kurumsal sosyal sorumluluk
raporları, sürdürülebilirlik raporları, BM Küresel ilkeler sözleşmesi ilerleme bildirimi gibi
raporlar işletmeler tarafından yayınlanan finansal olmayan raporlardan bazılarıdır.
Finansal ve finansal olmayan raporlar işletmeler tarafından ayrı ayrı hazırlanmakta
ve sunulmaktadır. Ancak işletmenin stratejik amaçlarına ulaşabilmesi ve başarılı
olabilmesi, tüm işletme birimleri, çalışanları ve faaliyetleri arasında ortak düşünce ve
hareket etmeyi gerektirir. Değer yaratmak için entegre düşünce temelinde hareket eden
işletmenin finansal ve finansal olmayan performansını bilgiler arası bağlantı kuracak
şekilde tek bir raporda sunması, hem işletme, hem yöneticiler hem de tüm paydaşların
işletmenin bütününü görmelerine yardımcı olacaktır. Bu düşünce temelinde kurumsal
raporlamada entegre yaklaşım görüşü ortaya çıkmıştır.
17 Aralık 2009’da A4S Forumu’nda Galler Prensi uluslararası alanda faaliyet
gösterecek ve kurumsal raporlamada entegre yaklaşımı geliştirecek International Integrated
Reporting Council (IIRC)’nin kurulması için Global Reporting Initiative(GRI) ve
International Federation of Accountants (IFAC)’ı işbirliğine davet etmiştir. IIRC, 2010
yılında kurulmuştur (www.accountingforsustainability.org, Erişim:23.01.2016). IIRC,
kurumsal raporlamada şeffaflık ve hesap verilebilirliği arttıracak olan entegre raporlamanın
dünya çapında benimsenmesi ve düzenlenmesi için çalışmalar yapmaktadır.
Entegre Raporlama
2010 yılında kurulan IIRC, Aralık 2013 yılında Uluslararası Entegre Raporlama
Çerçevesi’ni yayınlamıştır. Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesi’ne göre Entegre
raporlama, entegre düşünce biçimi üzerine inşa edilen ve bir kuruluş tarafından zaman
içinde yaratılan değer hakkında bir entegre raporun ve değer yaratma sürecinin unsurları
hakkındaki diğer ilgili bildirimlerin yayınlanmasıyla sonuçlanan bir süreçtir. Entegre
rapor bir kuruluşun stratejisinin, kurumsal yönetiminin, performansının ve beklentilerinin
kuruluş dış çevresi bağlamında kısa, orta ve uzun vadede değer yaratmayı nasıl
sağlayacağının kısa ve öz bir şekilde bildirilmesidir (IIRC Framework, 2013: 33).
Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesi işletme faaliyetlerinin entegre düşünce
temelinde yürütülmesi ve denetlenmesini önermektedir. Tüm sermaye unsurları dikkate
alınarak gerçekleştirilen değer yaratma süreci entegre rapor ile bilgi kullanıcılarına sunulur.
Entegre rapor işletmenin finansal ve finansal olmayan-çevresel, sosyal ve yönetim (ESG)performansını sunan ve açıklayan tek bir dökümandır (Eccles ve Saltzman, 2011:57).
İşletme faaliyetlerinin entegre düşünce temelinde planlanması, yürütülmesi ve
denetlenmesi, finansal ve finansal olmayan performans sonuçlarının entegre rapor
vasıtasıyla bilgi kullanıcılarına aktarılması süreci entegre raporlama olarak tanımlanabilir.
İşletme faaliyetleri sonucunda tüm sermaye unsurları üzerinde yaratılan etkinin bilgiler
arası bağlantıyı sağlayacak şekilde raporlanmasını sağlayan kurumsal raporlama aracı
entegre rapor olarak tanımlanabilir.
Son zamanlarda entegre raporun kurumsal raporlamada yeni bir yaklaşım olup
olmadığını tespit etmek amacıyla entegre rapor ile finansal rapor, sürdürülebilirlik raporu,
yıllık faaliyet raporlarının benzerlik ve farklılıklar tartışılmaktadır. IIRC’ye göre entegre
raporlama diğer kurumsal raporlama uygulamaları ile tutarlı olmasına karşın birtakım
farklılıkları mevcuttur. Özellikle bir kuruluşun kısa, orta ve uzun vadede değer yaratma
kabiliyetine odaklanmakta ve bu sayede: - Kısalık, stratejik odak ve geleceğe odaklılık,
bilgiler arası bağlantı, sermaye öğeleri ve bunlar arasındaki bağlantılara birleşik vurgu
yapmaktadır. - Kuruluş içinde entegre düşünce biçiminin önemini vurgulamaktadır (IIRC
Framework, 2013: 2). Bu bağlamda entegre raporlamanın kurumsal raporlama aracı
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olmanın yanında, işletme stratejisine ulaşmada ve tüm paydaşlar için değer yaratmada
stratejik bir yönetim aracı olduğu söylenebilir.
KOBİ’ler ve Ülkemizde KOBİ’lerin Mevcut Durumu
2012/384 Karar sayılı “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı,
Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik” 4 Kasım 2012 tarih ve 28457 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe
girmiştir. Yönetmeliğe göre, ikiyüz elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net
satış hasılat ve ya mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon Türk Lirasını aşmayan ve
bu Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak
sınıflandırılan ekonomik birimleri ve ya girişimler (2012/3784 karar sayılı Yönetmelik,
Madde 3) KOBİ olarak tanımlanmıştır. Yönetmelik’te KOBİ’ler mikro işletme, küçük
işletme ve orta büyüklükte işletme olarak sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmaya göre:
Mikro işletme: On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış
hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri bir milyon Türk Lirasını aşmayan
işletmeler.
Küçük işletme: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış
hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri sekiz milyon Türk Lirasını aşmayan
işletmeler.
Orta büyüklükteki işletme: İki yüz elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve
yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon Türk Lirasını
aşmayan işletmeler (2012/3784 karar sayılı Yönetmelik, Madde 4).
Yönetmelik’te yer alan tanım dikkate alındığında Ülkemizde faaliyet gösteren
işletmelerin büyük bir çoğunluğu KOBİ’lerden oluşmaktadır. Türkiye Girişimcilik
Stratejisi ve Eylem Planı 2015-2018’e göre 2013 yılında Ülkemizde faaliyette bulunan
3.529.541 işletmenin:
3.303.210’u Mikro (%93,6),
190.554’ü Küçük (%5,4),
30.567’si Orta (%0,9) ölçekli olmak üzere toplamda 3.524.331’i sadece çalışan
sayısı kriteri dikkate alındığında KOBİ’dir (%99,9) (http://www.resmigazete.gov.tr ,
Erişim Tarihi: 22.01.2016). TÜİK verilerine göre 2013 yılında, Küçük ve Orta
Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) toplam girişim sayısının %99,8’ini, istihdamın
%74,2’sini, maaş ve ücretlerin %54,7’sini, cironun %63,8’ini, faktör maliyetiyle katma
değerin (FMKD) %52,8’ini ve maddi mallara ilişkin brüt yatırımın %53,3’ünü oluşturdu
(www.tuik.gov.tr/ , Erişim Tarihi: 09.04.2016).
Küçük ve orta ölçekli işletmeler dünya çapında işletmelerin yaklaşık yüzde 90’ını
ve istihdamın yüzde 50’sinden fazlasını oluşturmaktadır (www.ifc.org/ , Erişim Tarihi:
09.04.2016 ). Dünya Bankası Grup çalışması gelişmekte olan piyasalarda 25-30 milyon
resmi KOBİ; 55-70 milyon resmi mikro işletme; ve 285-345 milyon gayri resmi işletme
olmak üzere mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin 365-445 milyon arasında olduğunu
göstermiştir (www.worldbank.org/, Erişim Tarihi: 09.04.2016).
KOBİ’ler ve girişimciler verimlilik artışı ve yeniliğin ve bu nedenle G20 ülkeleri
arasında ekonomik büyüme ve istihdam yaratmanın hayati kaynaklarıdır. KOBİ’ler özel
sektörde işgücünün üçte ikisinden fazlasını istihdam etmekte ve net istihdam artışının
%80’ini temin etmektedir (B20, 2015:3).
Gerek dünya çapında gerekse Ülkemizde, sayısı ve sağladığı istihdam
düşünüldüğünde KOBİ’ler ekonomik sistemin önemli unsurlarıdır denilebilir. Bu nedenle
KOBİ’lerin ekonomik sistemdeki yeri ve gelişmelerinin sağlanması için çalışmalar
yapılmaktadır. Bu çalışmalardan birisi 2015 yılında Ülkemizde yapılan G20’nin iş dünyası
ayağı olarak adlandırılan The Business 20(B20) toplantısıdır. Eylül 2015’de Türkiye’de
B20 KOBİ’ler ve Girişimciler konusunu ele alınmış, ele alınan konular ve yapılan öneriler
“B20 SMEs&Enterpreneurship Taskforce Policy Paper” başlıklı çalışma kağıdı ile
yayınlanmıştır. Bu çalışma kağıdına göre KOBİ’lerin büyümesine engel olan 5 önemli
engel uluslararası piyasalara erişim, fon kaynaklarına erişim, yönetsel ve girişimcilik
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becerilerine erişim, dijital ekonomi ve yenilik ekosistemine erişim, işletme düzenlemeleri
ile uyum yeteneğidir. Çalışma kağıdına göre bu toplantıda KOBİ’lerin fon kaynaklarına
erişimini desteklemede “KOBİ finansmanının içerdiği riskleri azaltmak için KOBİ
performansı hakkında güvenilir bilgilerin kullanılabilirliğini arttırmak” (B20, 2015:12) için
önerilen “öncü uygulama: Entegre Raporlama” (B20, 2015:13)’dır. Entegre raporlama
işletmenin zaman içinde değer yaratma yeteneğini şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri
doğrultusunda bilgi kullanıcılarına aktaracak ve sermayeye erişimi kolaylaştıracaktır.
Günümüzde en önemli konu KOBİ’ler için entegre raporlamanın nasıl
uygulanacağı ve iki süreç arasında herhangi bir çelişki olup olmadığıdır-KOBİ’ler için
entegre raporlamaya duyulan ihtiyaç ve finansal raporlamayı basitleştirme gereksinimi
(Yonkova, 2013:16). B20 toplantısında KOBİ’lerin finansman kaynaklarına kolay erişimi
için entegre raporlama önerilmiştir. Bununla birlikte, IIRC CEO’su “Druckman entegre
raporlamada kaynak tahsisi söz konusu olduğu zaman çok daha zor durumda kalabilecek
olan KOBİ’lerin IIRC tarafından daha iyi desteklemesi gerektiğini kabul etmektedir (Sin,
2013:22).
James (2013) tarafından yapılan çalışmada, entegre raporlamayı benimseyen küçük
ve orta boy işletmeler için fırsatları ve stratejileri açıklamaya çalışılmıştır. James(2013)’e
göre entegre raporlama KOBİ’ler için içsel ve dışsal faydalar sağlayacaktır. İçsel olarak, iç
paydaşların etkin katılımı, kaynakların korunması ve etkin kullanımı, çalışan memnuniyeti,
sürdürülebilir ürün ve hizmet geliştirmek ve değer maksimizasyonu sağlamak için
bütçeleme, planlama ve uygulama eylemleri ile iç paydaşlara yardım eder (James, 2013:
24).
Kaya ve Türegün (2014), “Integrated Reporting for Turkish Small and MediumSized Enterprises” başlıklı çalışmalarında Türkiye’de KOBİ’ler için entegre raporlama
üzerinde çalışmışlardır. Buna göre KOBİ’ler entegre düşünceye eğilimlidirler. Bu nedenle
finansal ve finansal olmayan bilgileri kolayca entegre edebileceklerdir. Entegre raporlama
ile KOBİ’ler stratejilerini geliştirebilecek, ekonomik, çevresel, sosyal konuları finansal
bilgileri ile entegre edebilecek, entegre rapor hazırlayabilecek, entegre raporlamanın
faydalarından yararlanabileceklerdir (Kaya ve Türegün, 2014). Entegre raporlama küçük
ve orta boy işletmeler tarafından kullanılabilecek, küçük ve orta boy işletmelere de fayda
sağlayacaktır. Entegre raporlama hem hissedarlara hem de diğer paydaşlara açık, anlaşılır
ve özlü finansal ve finansal olmayan bilgi sağlayacağı için KOBİ’lerin fon teminine, yeni
yatırımcıları çekmelerine yardımcı olacaktır.
Entegre raporlama herhangi bir işletmenin tüm içsel süreçleri ve üretim faaliyeti
ile yarattığı değeri raporlama sürecidir. Bir işletme hem iç paydaşları hem de dış paydaşları
için değer yaratıyor ise stratejik amaçlarına ulaşır ve faaliyetlerini sürdürebilir. Stratejik
amaçlarına ulaşan, faaliyetlerine devam eden işletmelerin faaliyetlerini ve faaliyetleri ile
yarattığı değeri raporlaması gerekmektedir. Ülkemizde işletmelerin büyük bir yüzdesi
KOBİ’lerden oluşmaktadır. KOBİ’lerin gelişimini destekleme açısından önemli bir yere
sahip olan BİST’da KOBİ Sanayi Endeksi mevcuttur.
BİST KOBİ Sanayi Endeksi’nde İşlem Gören İşletmeler Üzerine Bir
Araştırma
Çalışmamızda, BİST KOBİ Sanayi Endeksi’nde işlem gören işletmelerin yıllık
faaliyet raporları ve internet siteleri Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesi İçerik
Ögeleri açısından incelenmeye çalışılmıştır.
Örneklem Seçimi Ve Ölçüm Aracı
KOBİ’lerin ekonomideki önemli yeri, Ülkemizde KOBİ olarak nitelendirilen
işletme sayısının çokluğu göz önüne alınarak çalışmamızda BİST KOBİ Sanayi
Endeksi’nde işlem gören işletmeler araştırma evreni olarak esas alınmıştır.
BİST KOBİ Sanayi Endeksi, değerleme günü itibariyle Yıldız Pazar, Ana Pazar ve
Gelişen İşletmeler Pazarı’nda işlem gören sanayi şirketlerinden, KAP’ta yayınlanmış en
son yıllık finansal tablolarına göre, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili
yönetmeliğindeki KOBİ tanımında yer alan çalışan sayısı hariç, yıllık net satış hasılatı veya
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mali bilanço büyüklüğü şartlarından herhangi birisini sağlayan şirketlerin paylarından
oluşmaktadır (www.borsaistanbul.com/endeksler ,Erişim Tarihi.24.01.2016).
Ocak 2016 itibariyle BİST KOBİ Sanayi Endeksi’nde işlem gören 36 işletme Tablo
1’de verilmiştir. Tablo 1’de ayrıca BİST KOBİ Sanayi Endeksi’nde işlem gören
işletmelerin internet sitelerinde yer alan yıllık faaliyet raporları yıllar itibariyle verilmiştir.
Tablo 1’de görüldüğü gibi Atlantik Petrol Ürünleri A.Ş., Doğusan A.Ş., Politeknik Metal
A.Ş., Temapol Polimer Plastik A.Ş.’nin 2014 yılına ait faaliyet raporuna; Arbul Tekstil
A.Ş., Doğusan A.Ş., İzmir Fırça A.Ş.’nin 2013 yılına ait faaliyet raporuna internet
sitesinden ulaşılamamıştır. Bununla birlikte Ersu Gıda A.Ş. ve Oylum Sınai Yatırımlar
A.Ş.’nin 2014 yılı üçüncü çeyreğine ait faaliyet raporu, Taze Kuru Gıda A.Ş.’nin 2014 yılı
ikinci çeyreğine ait faaliyet raporları internet sitesinde bilgi kullanıcılarına sunulmuştur.
Bu nedenle bu işletmeler araştırma kapsamı dışında bırakılmış olup araştırma
örneklemimiz 27 işletmeden oluşmaktadır.
Ayrıca Endeks’te işlem gören işletmelerden Acıpayam Selüloz A.Ş., Gediz
Ambalaj A.Ş., Rodrigo Tekstil A.Ş.,RTA Laboratuvarları A.Ş., Sekuro Plastik Ambalaj
A.Ş.’nin internet sitelerinde 2013 ve 2014 yılına ait faaliyet raporlarının mevcut olduğu
görülmüştür. Bu nedenle araştırmamız kapsamında BİST KOBİ Sanayi Endeksi’ndeki
işletmelerin 2013 ve 2014 yılına ait faaliyet raporları ile internet sitelerinin incelenmesine
karar verilmiştir.
Tablo 1: BIST KOBI Sanayi Endeksi-Araştırma Kapsamındaki İşletmeler ve yıllık faaliyet
raporları21

1
2

Acıpayam Selüloz A.Ş.
Arbul Tekstil

3

Atlantik Petrol Ürünleri

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Bakanlar Medya A.Ş.
Bısaş Tekstil A.Ş.
Berkosan Yalıtım A.Ş.
Birlik Mensucat A.Ş.
Burçelik A.Ş.
Burçelik Vana A.Ş.
Diriteks Tekstil A.Ş.
Doğusan
Ersu Gıda
F-M İzmit Piston A.Ş.
Gediz Ambalaj A.Ş.
Haznedar Refrakter A.Ş.
İhlas Madencilik A.Ş.
İzmir Fırça
İz Hayvancılık Tarım A.Ş.
Lüks Kadife A.Ş.
Mega Polietilen A.Ş.
Niğbaş Niğde Beton A.Ş.

22

Oylum Sınai Yatırımlar

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

Şirket Adı

2003

Faaliyet raporları

Tablo 1’de yer alan BİST KOBİ Sanayi Endeksi’nde işlem gören işletmelerin listesi
https://www.kap.gov.tr/sirketler/islem-goren-sirketler/endeksler.aspx#BIST KOBI SANAYİ|13
‘den alınmıştır
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Özerden Plastik
Politeknik Metal
Prizma Pres Matbaacılık A.Ş.
Rodrigo Tekstil A.Ş.
Rta Laboratuvarları A.Ş.
Sanifoam Sünger A.Ş.
Say Reklamcılık A.Ş.
Sekuro Plastik Ambalaj A.Ş.
Sönmez Pamuklu A.Ş.
Taç Tarım Ürünleri A.Ş.
Taze Kuru Gıda
Temapol Polimer Plastik
Vanet Gıda A.Ş.
Yaprak Süt Ve Besi Çift.A.Ş.

Araştırma örneklemimizde yer alan 27 işletmenin yıllık faaliyet raporu ve internet
sitesinin incelenmesinde KPMG Singapur ve National University of Singapur tarafından
yapılan ve sonuçları “Towards Better Business Reporting” başlıklı raporla yayınlanan
çalışmada kullanılan, aynı zamanda Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesi’nde yer
alan İçerik Ögeleri ölçüt olarak kullanılmıştır. Araştırmamızda ölçüt olarak kullanılan
içerik ögeleri Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2: Ölçüt olarak kullanılan İçerik Ögeleri
İçerik Ögeleri

No

4A Kurumsal 1
Genel Görünüm
2
Ve Dış Çevre
3
4
4B Kurumsal 5
Yönetim
6
7
8
9
4C İş Modeli
10
11
12
4D Riskler Ve 13
Fırsatlar
14
15
16
4E Strateji Ve 17
Kaynak
18
Aktarımı
19
20
4F Performans 21
22
23
24
25
26
4G Genel
27
Görünüş
28

Açıklama Ölçütü
Misyon Ve Vizyon
Temel Faaliyetler
Rekabet Durumu
Makro Çevre
Yönetim Kurulu Yapısı
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum
Yönetim Kurulu Ve Yönetici Ücretleri
Hissedarlar
İlgili Taraflarla Yapılan İşlemler
Temel Girdi Ve Çıktılar
İş Faaliyetleri
Sonuçlar
Risk Yönetim Felsefesi
Risk Ve Fırsat Belirleme
Risk Ve Fırsat Değerlendirme
Risk Azaltma
Stratejik Amaçlar
Amaca Ulaşmak İçin İzlenecek Stratejiler
Kaynak Tahsisi
Gelişim Ölçüleri
Finansal Sermaye
Sosyal Ve İlişkisel Sermaye
İnsan Sermayesi
Entelektüel Sermaye
Üretilmiş Sermaye
Doğal Sermaye
Gelecekte Beklenen Eğilimler
Bu Eğilimlerin Etkisi
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29
30
31
32

4H Hazırlık Ve
Sunum Temeli

Beklenmedik Durumlar
Raporlama Sınırı
Önemlilik Kuralları
Hazırlayıcılar Ve İç Süreçler

Kaynak: KPMG ve NUS, 2015:17

BİST KOBİ Sanayi Endeksi’nde Yer Alan İşletmelerin Entegre Rapor
Skorlarının Hesaplanması
Araştırmamız kapsamındaki işletmelerin 2013 ve 2014 yılına ait faaliyet raporları ile
internet siteleri Tablo 2’deki ölçütler doğrultusunda incelenerek, her bir ölçüt için işletme
tarafından açıklama yapılmış ise işletmeye 1 puan, yapılmamış ise işletmeye 0 puan
verilmiştir. Puanlama sonucunda işletmenin ölçütlerden aldığı puanlar toplanmıştır.
Sonrasında işletmenin 2013 ve 2014 yılına ait puanı ile internet sitesindeki açıklamalardan
aldığı puanın ortalaması alınarak hesaplamada işletmenin toplam puanı olarak
kullanılmıştır. İşletmenin alabileceği maksimum puan, araştırmamız kapsamında
kullandığımız ölçütlerin sayısı olan 32 puandır. Bu veriler ışığında işletmenin entegre rapor
skoru şu şekilde hesaplanmıştır:
İş𝑙𝑒𝑡𝑚𝑒𝑛𝑖𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑒 𝑟𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑘𝑜𝑟𝑢 =

İş𝑙𝑒𝑡𝑚𝑒𝑛𝑖𝑛 𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑝𝑢𝑎𝑛𝚤
𝑖ş𝑙𝑒𝑡𝑚𝑒𝑛𝑖𝑛 𝑎𝑙𝑎𝑏𝑖𝑙𝑒𝑐𝑒ğ𝑖 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑝𝑢𝑎𝑛

Bu eşitliğin kullanılmasıyla örneklemimizde yer alan işletmeler için hesaplanan
entegre rapor skoru ve işletmelerin entegre rapor skorlarına göre sıralanışı Tablo 3’de
verilmiştir.
Tablo 3: Araştırmamız Kapsamındaki İşletmelerin Entegre Rapor Skoru
BİST KOBİ Sanayi
Sıra
Endeksi'nde işlem gören
no
Örneklem Kapsamındaki

İşletmenin
Entegre
Rapor
Skoru

1

Bakanlar Medya

0,5104167

2

Berkosan Yalıtım

0,4791667

3

Bısaş Tekstil

0,4583333

4

Prizma Pres Matbaacılık

0,4479167

5

İhlas Madencilik

0,4166667

6

Niğbaş Niğde Beton

0,3958333

7

Birlik Mensucat

0,375

8

Diriteks Tekstil

0,375

9

Sanifoam Sünger

0,375

10

Vanet Gıda

0,375

11

Say Reklamcılık

0,34375

12

Yaprak Süt Ve Besi Çift.

0,3229167

13

Gediz Ambalaj

0,3020833

14

Lüks Kadife

0,3020833

15

Acıpayam Selüloz

0,28125

16

Burçelik

0,28125

17

Burçelik Vana

0,28125

18

Sekuro Plastik Ambalaj

0,28125

19

Haznedar Refrakter

0,2708333

20

F-M İzmit Piston

0,2604167

21

Rodrigo Tekstil

0,2604167
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22

Sönmez Pamuklu

0,2604167

23

Özerden Plastik

0,25

24

Taç Tarım Ürünleri

0,25

25

İz Hayvancılık Tarım

0,21875

26

Mega Polietilen

0,1770833

27

RTA Laboratuvarları

0,1770833

Tablo 3’e göre Bakanlar Medya A.Ş.’nin entegre rapor skoru 0,51041667 olarak
hesaplanmıştır. Araştırmamız kapsamındaki diğer işletmelerin entegre rapor skoru 0,50’nin
altında kalmıştır. Buna göre BİST KOBİ Sanayi Endeksi’nde yer alan araştırmamız
kapsamındaki 27 işletmeden sadece 1 tanesinin yıllık faaliyet raporu ve internet sitesi
vasıtasıyla yaptığı açıklamalar entegre rapor içerik ögelerine uygundur.
Tablo 4’te araştırmamız kapsamında kullandığımız ölçütler için hesaplanan
açıklanma skoru verilmiştir. Buna göre araştırmamız kapsamında incelenen faaliyet
raporlarının ve internet sitelerinin büyük çoğunluğunda misyon ve vizyon (0, 62962963),
temel faaliyetler (0,975308642), yönetim kurulu yapısı (0,962962963), kurumsal yönetim
ilkelerine uyum(0,617283951), yönetim kurulu ve yönetici ücretleri (0,530864198),
hissedarlar(0,913580247), temel girdi ve çıktılar (0,851851852), finansal sermaye
(0,888888) açıklanmıştır. BİST KOBİ Sanayi Endeksi’nde işlem gören işletmelerin yıllık
faaliyet raporları ve internet sitelerinde, 0,10’u ile 0,45’i arasında değişen oranlarda Risk
yönetim felsefesi, makro çevre, ilgili taraflarla yapılan işlemler, stratejik amaçlar ve amaca
ulaşmak için izlenecek stratejiler, gelecek beklentisi, iş faaliyetleri ve sonuçlar ölçütleri ile
ilgili açıklama yapılmıştır. Araştırmamız kapsamında incelenen faaliyet raporları ve
internet sitelerinin 0,22’sinde entelektüel sermaye ve üretilmiş sermaye ile ilgili açıklama
yapılmışken, 0,037037 oranında sosyal ve ilişkisel sermaye, 0,012 oranında doğal sermaye
ile ilgili açıklama yapılmıştır. Bununla birlikte, kaynak tahsisi, gelişim ölçütleri,
beklenmedik durumlar, raporlama sınırı, önemlilik, hazırlayıcılar ve iç süreçler ile ilgili
açıklamaya rastlanmamıştır.
Tablo 4: Ölçütlerin Açıklanma Skorları
İçerik
Ögeleri
4A
Kurumsal
Genel
Görünüm
Ve Dış Çevre
4B
Kurumsal
Yönetim

No
1
2
3

4
5
6
7
8
9
4C İş Modeli 10
11
12
4D Riskler 13
Ve Fırsatlar 14
15
16
4E Strateji 17
Ve Kaynak
Aktarımı
18

Açıklama Ölçütü
Misyon Ve Vizyon
Temel Faaliyetler
Rekabet Durumu
Makro Çevre
Yönetim Kurulu Yapısı
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum
Yönetim Kurulu Ve Yönetici Ücretleri
Hissedarlar
İlgili Taraflarla Yapılan İşlemler
Temel Girdi Ve Çıktılar
İş Faaliyetleri
Sonuçlar
Risk Yönetim Felsefesi
Risk Ve Fırsat Belirleme
Risk Ve Fırsat Değerlendirme
Risk Azaltma
Stratejik Amaçlar
Amaca Ulaşmak İçin İzlenecek
Stratejiler

Toplam
(A)
51
79
13

Toplam
İnceleme
Sayısı (B)
81
81
81

Ölçütün Açıklanma
Skoru (A/B)
0,62962963
0,975308642
0,160493827

33
78
50
43
74
31
69
15
10
37
25
10
10
16

81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81

0,407407407
0,962962963
0,617283951
0,530864198
0,913580247
0,382716049
0,851851852
0,185185185
0,12345679
0,456790123
0,308641975
0,12345679
0,12345679
0,197530864

13

81

0,160493827
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4F
Performans

4G Genel
Görünüş

4H Hazırlık
Ve Sunum
Temeli

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Kaynak Tahsisi
Gelişim Ölçüleri
Finansal Sermaye
Sosyal Ve İlişkisel Sermaye
İnsan Sermayesi
Entelektüel Sermaye
Üretilmiş Sermaye
Doğal Sermaye
Gelecekte Beklenen Eğilimler
Bu Eğilimlerin (Gelecekte Beklenen
Eğilimlerin) Etkisi
Beklenmedik Durumlar
Raporlama Sınırı
Önemlilik Kuralları
Hazırlayıcılar Ve İç Süreçler

0
0
72
3
46
18
18
1
16

81
81
81
81
81
81
81
81
81

0
0
0,888888889
0,037037037
0,567901235
0,222222222
0,222222222
0,012345679
0,197530864

5
0
0
0
0

81
81
81
81
81

0,061728395
0
0
0
0

Sonuç
Dünya çapında yeni bir raporlama yaklaşımı olduğu iddia edilen ve yaygın kabul
gören entegre raporlama işletmenin entegre düşünce temelinde faaliyetlerini sürdürmesi,
değer yaratma sürecini bilgi kullanıcıların entegre rapor ile aktarma sürecidir.
Entegre raporlamanın KOBİ’ler için uygun bir raporlama türü olup olmadığı
tartışılmakta iken İlki Eylül 2015’de Ülkemizde gerçekleştirilen B20 toplantısında
finansman kaynaklarına kolay erişimin sağlanması için KOBİ’lerin entegre raporlamayı
benimsemeleri önerilmiştir. Entegre raporlamanın KOBİ’ler için birtakım zorlukları
bünyesinde barındırması olası olsa da B20’de yapılan öneri, IIRC’nin beyanları,
akademisyenler tarafından yapılan çalışmalar entegre raporlamanın KOBİ’ler tarafından
uygulanabileceğinin göstergesidir.
Çalışmamız kapsamında yaptığımız inceleme sonucunda, yıllık faaliyet raporları
ve internet sitelerinde yapmış oldukları açıklamalar ile BİST KOBİ Sanayi Endeksi’nde
işlem gören işletmelerin entegre raporlamaya çok yakın olmadıkları görülmüştür.
Ülkemizde toplam işletme sayısı içinde KOBİ sayısının yüksekliği dikkate alındığında:
Şeffaflık ve hesap verilebilirliğin sağlanması
Kurumsal raporlamada standardizasyonun sağlanması
İşletme hissedarları ve yöneticilerin işletmenin bütüncül durumunu görmeleri ve
daha doğru karar vermelerinin sağlanması
Potansiyel yatırımcılar ve ya kreditörlerin işletmenin performansına ilişkin doğru
bir değerlendirme yapabilmesi
KOBİ’lerin finansman kaynaklarına kolayca ulaşarak büyümelerinin
desteklenebilmesi için
KOBİ’lerin entegre raporlama uygulamaları düzenlenmeli ve desteklenmelidir
Diğer taraftan, hesaplanan ölçüt açıklama skoru, KOBİ’lerin rekabet durumu,
makro çevre, iş faaliyetleri, sonuçlar, risk yönetim felsefesi ve değerlendirme süreci,
stratejik amaçları, kaynak tahsisi, performans ölçütleri, sermaye unsurları, gelecek
beklentileri ve bu beklentilerin etkisi, raporlama sınırı hakkında şeffaf davranmadıklarını
göstermektedir. Bunun bir açıklaması da KOBİ’lerin söz konusu bu ölçütlerle ilgili bir
strateji ve uygulanmasının olmadığıdır. Bu eksikliklerin giderilmesi ve raporlamada
şeffaflık ve hesap verilebilirliğin sağlanması KOBİ’ler ve dolayısıyla ülke ekonomisi
açısından faydalı sonuçlar doğuracaktır.
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Girişimciliğin Desteği Olarak Üniversite Kuluçka Merkezleri, Türkiye
Perspektifi
Burak ÖZDOĞAN
Özet
Kuluçka merkezleri, çeşitli alanlardaki iş fikirlerinin, iş hayatının zorlu
koşullarından korunaklı biçimde geliştirilebilmesi ve gerçekleştirilebilmesi için kurulmuş
olan, girişimcilere fiziksel imkanların yanı sıra danışmanlık hizmetleri de sunan özel
yapılardır. Üniversite destekli kuluçka merkezleri, iş fikirlerinin akademik bilgi birikimiyle
bütünleşmesini sağlayarak katma değerli projelerin ortaya çıkarılmasına destek olmaktadır.
Bu çalışmada, Türkiye’deki üniversite destekli kuluçka merkezlerine ilişkin genel resim
ortaya konmuştur. Sonuç olarak, üniversite destekli kuluçka merkezlerinin Türkiye’de
henüz yeterli sayıya ulaşmadığı, özellikle teknokente sahip üniversitelerde kuluçka
merkezlerinin hızla hayata geçirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca, kuluçka
merkezlerine yönelik bütün bilgileri bir arada toplayan bir üst yapının kurulmasının hem
girişimcilere hem de kuluçka merkezi yönetimlerine faydalı olacağı ifade edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Kuluçka Merkezi, Teknokent
Jel Kodu: L26

University Incubation Centers as The Supporter of Entrepreneurship,
Perspective of Turkey
Abstract
Incubation centers are special entities that aims to develop and practice business
ideas about various fields by protecting them amongst the wild conditions of business
environment while providing both physical facilities and mentorship services. University
incubation centers are supporting the creation of value added projects by integrating the
business ideas with academic knowledge. In this study, the overall picture of university
incubation centers has been presented. As result, it is remarked that the number of
university incubation centers are not sufficient especially when universities with
cyberparks are considered. Moreover, establishing an umbrella organization for incubation
centers would be beneficial both for entrepreneurs and incubation center managements.
Key Words: Entrepreneurship, Incubation Center, Cyberpark
Jel Code: L26
GİRİŞ
“Yeni teknoloji” odaklı işletmelerin bilgi yoğun doğası gereği, bilgi faktörünün
kuluçka merkezleri için önemi giderek artmaktadır. Bilginin üretilmesi ve elde edilmesi
işletmelerin rekabet üstünlüğü sağlayabilmesi için kritik bir kaynak olarak
görülmektedir(Zhang, Wu, & Zhao, 2016).
Yeni kurulan işletmeler sıklıkla ihtiyaç duyulan yönetim becerileri ve tecrübeden
yoksun olarak faaliyetlerine başlamakta ve ani gerçekleşen çevresel değişimlerle başa
çıkmakta zorlanmaktadır. Tecrübe ederek öğrenme süreci sayesinde yeni kurulan
işletmelerin işlerini etkileyen faktörlere yönelik davranış şekilleri değiştirilebilmekte ve
geliştirilebilmektedir(Bruneel, Ratinho, Clarysee, & Groen, 2012). Araştırma sonuçlarına
göre yeni kurulan girişimlerin %25’i yani dörtte biri ilk yıl içerisinde, %50’si ise dört yıl
içerisinde başarısız olarak sona eriyor(Statistic Brain, 2016). Kuluçka merkezleri,
inovasyonu ve yüksek teknolojiyi teşvik ederek yeni girişimlerin hızlı biçimde başarısız
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olmasını önleyecek önemli enstrümanlardan biri olarak görülüyor(Aerts, Matthyssens, &
Vandenbemt, 2007).
KULUÇKA MERKEZLERİ VE GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNDEKİ
ROLLERİ
Kuluçka Merkezi, katılımcılarına stratejik ve katma değerli bir izleme ve iş
danışmanlığı aracılığı sunmayı amaçlayan bir ortak ofis-çalışma alanı tesisidir.(Hackett &
Dilts, 2004). Uluslararası İş ve İnovasyon Derneği (InBIA), kuluçka merkezini, girişimci
işletmelerin gelişimini besleyen, en hassas oldukları kuruluş aşamasında hayatta
kalmalarına ve büyümelerine yardımcı olan programlar olarak tanımlamaktadır(InBIA,
InBIA Business Incubation FAQs).Bir başka tanımlamaya göre kuluçka merkezleri,
sıklıkla ekonomik kalkınma ajanslarının yardımıyla kurulan ve girişimcilerin gelişimini
hızlandırmak ve desteklemek amacıyla oluşturulan yeni ve popüler organizasyonel
yapılardır(Scillitoe & Chakrabarti, 2010).
Bilinen ilk kuluçka merkezi 1959 yılında New York – Batavia’da kurulmuş ve
90’lı yıllara gelindiğinde sayılarında güçlü bir artış olduğu gözlenmiştir. Bugün dünya
genelinde 7000 kuluçka merkezi olduğu tahmin edilmektedir(InBIA, Business Incubation
FAQs). İlk nesil kuluçka merkezleri temel olarak potansiyel yeni firmalara ulaşılabilir
şartlarla ofis imkanları sunmaktaydı(Barrow, 2001). Ancak ilerleyen dönemde, kuluçka
sürecine ve işletme desteği, iş ağlarına ulaşım ve yönetim kadrolarının geliştirilmesi gibi
maddi olmayan nitelik unsurlarına verilen önem artmıştır(Patton, Warren, & Bream, 2009).
Kuluçka merkezleri, başarılı şirketler üretmekte ve finansal olarak ayakta durabilen
ve özgür hareket edebilen işletmeler kuluçka merkezlerini terk etmektedir. Bir anlamda
şirketler kuluçka merkezinden mezun olmaktadır. Kuluçka merkezlerinin esas amacı, kendi
belirledikleri kriterler çerçevesinde başarılı olan, inovasyonu ve bölgesel kalkınmayı
destekleyebilecek konumda olan işletmeler üretmektir. Bu noktada kuluçka merkezlerinin
en önemli işlevi, girişimcileri işletme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde yani finansal
kaynaklara erişimden girişimin ortaya çıkması için gereken diğer bilgi ve hizmetleri
sunulmasına kadar desteklemektir(Mas-Verdu, Ribeiro-Soriano, & Roig-Tierno, 2015).
Kuluçka merkezleri genel itibariyle dört bileşene sahip bir yapıdır(Bergek & Norrman,
2008):
 Kuluçkadaki işletme adaylarına görece uygun koşullarda kiralanan ortak ofis
alanı,
 Genel giderleri düşürmek amacıyla destek hizmetlerinden oluşan ortak havuz,
 Profesyonel iş desteği ve mentorluk,
 Kuluçka merkezi dahilinde ve dışarıdan iş ağı (network) desteği
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Kuluçka merkezlerinin faaliyet süreci Şekil 1’deki gibi şematize edilebilir(EURP,
2010):

Ön kuluçka
İnovasyon
Değerlemesi
İş Planı
Aşamalandırma
İş Modeli
Oluşturma
Eğitim

Kuluçka

Kuluçka Sonrası

Finansman
Kaynaklarına
Erişim
Danışmanlık ve
Mentorluk

İnovasyon
Sisteminin
Tanılanması
Uluslararasılaşma
Desteği
Teknolojinni
Ticarileştirilmesi

Ev Sahipliği ve
Eğitim Desteği
Ticarileştirme
Çalışmaları
Gelişmiş İş
Planının
Oluşturulması

Kümelenme
İş Geliştirme

Zaman içerisinde girişimci fikirleri çok çeşitli alanlarda desteklemek üzere farklı kuluçka
merkezi yapıları ortaya çıkmıştır. Bu kuluçka merkezi türleri ve işlevleri Tablo 1’de
görüldüğü şekilde sınıflandırılabilir(Aernoudt, 2004);
Tablo 1: Kuluçka Merkezleri Tür ve İşlev Tablosu
Temel İlgi Alanı

Temel Amaç

İkincil Amaç

Dahil
Olan
Sektörler

Karma Kuluçka
Merkezleri
Ekonomik
Kalkınma
Kuluçka
Merkezleri
Teknoloji
Kuluçka
Merkezleri

İş
ve
işletme
sorunları
Bölgesel veya lokal
uyumsuzluklara
ilişkin sorunlar

Start-Up’lar
yaratmak
Bölgesel kalkınma

İstihdam yaratmak

Tüm sektörler

İş/işletme
yaratmak

Tüm sektörler

Girişimcilik
sorunları

Girişimciler
yaratmak

Tekonoloji odaklı
sektörler

Sosyal Kuluçka
Merkezleri

Sosyal sorunlar

Temel
Araştırma
Kuluçka
Merkezleri

Buluş/keşif
sorunları

Sosyal
kategori
entegrasyonunu
sağlamak
Araştırmaları
desteklemek

İnovasyonu
desteklemek,
teknoloji
girişimleri
yaratmak
İstihdam yaratmak
Yeni araştırmalara
kapı açmak

Kar
amacı
gütmeyen
sektörler
Yüksek teknoloji
içeren sektörler

Kuluçka merkezleri tarafından sunulan fırsatlar genellikle merkezin kuruluş
misyonu ve hedefleri ile bağlantılıdır. Kar amaçlı kuluçka merkezlerinin temel hedefi
yatırım fırsatlarını ortaya çıkartmak olduğu için katılımcılarına ağırlıklı olarak finansal
konularda destek olur. Bu tip kuluçka merkezleri sıklıkla özel yatırımcılar tarafından
oluşturulur ve yine bu yatırımcı grubu tarafından yönetilir. Temel amaçları kar elde etmek
ve belirli bir seviyede topluma katkı sunmaktır. Akademik veya üniversite destekli kuluçka
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merkezleri ise üniversite çatısı altındaki teknoparklarda veya araştırma parklarında kurulur
ve araştırma geliştirme faaliyetlerinin paylaşılarak yeni ürün ve teknolojiler geliştirilmesi
temel amacıyla çalışırlar. Kar amacı gütmeyen kuluçka merkezleri ise hem özel sektör hem
de kar amacı gütmeyen kurumlarca kurulabilir ve temel amacı istihdam yaratarak
ekonomik kalkınmayı desteklemektir(Bøllingtoft & Ulhøi, 2005).
ÜNİVERSİTE DESTEKLİ KULUÇKA MERKEZLERİ
Üniversitenin yerine getirmesi gereken roller, araştırma ve eğitim fonksiyonlarını
gerçekleştirmek gibi geleneksel rollerden inovasyonu destekleyici bilgi aktarım merkezi
olmak ve ekonomik kalkınmayı arttırmak yönünde evrilmiştir(Youtie & Shapira, 2008);

1. Geleneksel

2. Bugün

• Bilgi Depolayıcısı

• Bilgi Fabrikası

• Ekonomik şartlar:
Emek yoğun üretim

• Ekonomik şartlar:
Endüstriyel kitle
üretimi

Üniversite, elitist
"toplum üstü" rolde

Üniversite, girdi ve
çıktıların
"tedarikçisi", bir
teknoloji geliştiricisi
rolünde

3. Dönüşüm
• Bilgi Aktarım
Merkezi
• Ekonomik Şartlar:
Post-endüstriyel
çağ, bilgi odaklı
Üniversite,
entellektüel bir
bölgenin bileşeni
rolünd Yerel gelişim
vaad ediyor.

Sıklıkla üniversite yapısı içerisinde yer alan Tekno/Bilim Parkları bünyesinde
kurulan üniversite kuluçka merkezleri, girişimci işletmeler için etkin bir destek
mekanizması olarak görülmektedir (Hisrich & Smilor, 1988). Teknoparklar ve kuluçka
merkezleri, üniversite sanayi işbirliği adına da önemli roller üstlenmektedir(Link & Scott ,
2003)(Marques, Caraça, & Diz, 2006). Üniversite destekli kuluçka merkezleri; kamu,
akademi ve işletmelerin yüksek teknolojili iş modelleri geliştirerek konsept aşamasından
bilim parkı dışında yaşatabilecekleri küçük şirketlere dönüşmesini sağlayabilmek amacıyla
oluşturulmuş yapılardır(McAdam & McAdam, 2008). Uluslararası Bilim Parkları Derneği
(IASP), teknoparkı şu şekilde tanımlamıştır(IASP, 2016):
Teknokent, bünyesindeki işletmelerin ve bilgi temelli kuruluşların inovasyon
kültürünü ve rekabetçiliklerini güçlendirerek toplumun refahını arttırma esas hedefiyle
çalışan uzman profesyonellerce yönetilen bir organizasyondur. Bu hedeflere ulaşılabilmesi
için bir Teknokent’in üniversiteler, AR-GE kuruluşları, işletmeler ve piyasalar arası bilgi
akışını yönetmesi ve teşvik etmesi gerekmektedir. Teknokent, kuluçka merkezi eliyle
inovasyon odaklı şirketlerin doğuşunu ve büyümesini temin ederek uygun ortam ve tesisleri
diğer katma değerli hizmetlerle birlikte bu girişimlere sağlar.
2016 yılında IASP tarafından dünya genelinde yapılan araştırmanın sonuçlarına
göre dünyadaki Teknokentlerin%93,2’sinde bir kuluçka merkezi faaliyet gösteriyor (IASP,
2016).Teknokentlerin birçok ülkede kurulmasının amaçlarından biri de genç işletmelerin
rekabetçi piyasalarda kazanmakta zorlandığı teknik ve lojistik altyapı ile yönetim
desteğinin sağlanmasıdır. Bu destekler, küçük yüksek teknoloji girişimlerin teşvik edildiği
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sanayileşmiş ekonomiler için özellikle önem arz etmektedir (Chan & Lau, 2005).
Teknokentler ve kuluçka merkezleri, bilgi kümelenmesi ve kaynak paylaşımı eliyle işletme
hızlandırma görevine odaklanmış yönetimsel merkezlerdir(Phan, Siegel, & Wright, 2005).
Yapılan bilimsel çalışmalar, kuluçka merkezinin üniversite desteğine sahip olmasının
merkezdeki girişimlere pozitif etkileri olduğunu ortaya koyuyor(McAdam & McAdam,
2008)(Rubin, Aas T. H., & Stead, 2015)(Rothaermel & Thursby, 2005). Rubin, Aas ve
Stead, Avusturya ve İsrail’deki kuluçka girişimlerini inceledikleri çalışmalarında,
üniversitelerin girişimlere yeni fikir aşamasındaki desteğinin görece zayıf olduğunu ancak
yeni ürün geliştirme sürecinde önemli bir rol üstlendiği sonucuna ulaşmışlardır(Rubin, Aas
T. H., & Stead, 2015). Rothaermel ve Thursby, üniversite – kuluçka girişimcisi ilişkisini
araştırdıkları çalışmaları sonucunda üniversiteden kuluçka merkezindeki girişimcilere
yönelik bilgi akışı olduğunu tespit ederek üniversitenin bilgi birikiminin girişim tarafından
rekabet üstünlüğüne dönüştürülebilmesinde girişimcilerin massetme kapasitesinin önemli
bir etken faktör olduğunu belirtmişlerdir(Rothaermel & Thursby, 2005).
TÜRKİYE’DE ÜNİVERSİTE DESTEKLİ KULUÇKA MERKEZLERİ
Türkiye’de Teknokent, Teknopark veya Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak
adlandırılan yapının ilk ortaya çıkışı 1980 yılında Devlet Planlama Teşkilatı tarafından
alınan kararın 1992 yılında uygulanmasıyla TÜBİTAK tarafından MAM (Marmara
Araştırma Merkezi) Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin kuruluşuyla gerçekleşmiştir.
Türkiye’nin ilk üniversite teknoparkı ise, ODTÜ’de kurulmuştur(Harmancı & Önen,
1999).Türkiye’de 2015 yılı itibariyle kurulu teknopark sayısı 44 iken 15 teknoparkın
kuruluş süreçleri devam etmektedir(Eyyuboğlu & Günay Aktaş, 2016). Kuluçka merkezleri
ve teknoparklar bir arada çalışarak birbirini besleyen iki yapı olarak faaliyet
gösterirler(Yalçıntaş, 2014).
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nin(Resmi Gazete, 2014)
15.maddesine göre, bölgenin yönetimi ve işletmesinden sorumlu yönetici şirketin bölge
faaliyete geçtikten sonra bölge içerisinde KOSGEB tarafından işletilen teknoloji geliştirme
merkezi yok ise en geç bir yıl içerisinde kuluçka merkezini kurmakla yükümlüdür. Yine
aynı yönetmelik, bölge içerisinde yer alacak kuluçka firma sayısının, toplam firma
sayısının %10’undan az olamayacağını belirtmektedir.
Çalışmamızda Türkiye’de üniversite destekli kuluçka merkezlerinin sayısını ve
bölgesel dağılımını ortaya koymayı amaçlayan bir araştırma gerçekleştirilmiştir.
Araştırmaya hem teknokent çatısı altında faaliyet gösteren kuluçka merkezleri, hem de bir
teknokent olmaksızın üniversite tarafından oluşturulan kuluçka merkezleri dahil edilmiştir.
Araştırma için Türkiye’deki 193 üniversitenin internet sitelerine girilmiş ve teknokent ile
kuluçka merkezi bulunup bulunmadığına dair inceleme yapılmıştır.
Çalışmaya dahil edilen 193 üniversitenin 54’ünde bir teknokent veya teknopark
bulunduğu, ancak bunların 43’ünün aktif olarak kiracılara sahip biçimde faaliyet gösterdiği
tespit edilmiştir. Diğer 11 teknokent ise henüz yapım aşamasında veya kiracı alımına
başlamamış durumdadır.
Tablo 2: Üniversitelerdeki Teknokentler Listesi
Üniversite Adı

İl

Teknokent

Anadolu Üniversitesi

Eskişehir

ARİNKOM

İzmir Ekonomi Üniversitesi

İstanbul

İzmir Bilimpark /Embriyonix TTO

Hacettepe Üniversitesi

Ankara

Hacettepe Teknokent

İzmir Yüksek Teknoloji Ens.

İzmir

Teknopark İzmir

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

Ankara

Cyberpark Ankara

Gaziantep Üniversitesi

Gaziantep

Gaziantep Teknopark

Sakarya Üniversitesi

Sakarya

Sakarya Teknokent
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Boğaziçi Üniversitesi

İstanbul

Boğaziçi Teknopark

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Konya

Konya Teknokent

İstanbul Üniversitesi

İstanbul

İstanbul Teknokent

İstanbul Teknik Üniversitesi

İstanbul

İTÜ Arı Teknokent

Trakya Üniversitesi

Edirne

Trakya Teknopark

Ankara Üniversitesi

Ankara

Ankara Teknokent

Dokuz Eylül Üniversitesi

İzmir

DEPARK Teknoloji Geliştirme Bölgesi

Ege Üniversitesi

İzmir

ideEGE

Atatürk Üniversitesi

Erzurum

ATATEKNOKENT

Gazi Üniversitesi

Ankara

Gazi Teknopark

Erciyes Üniversitesi

Kayseri

Erciyes Teknopark

Fırat Üniversitesi

Elazığ

Fırat Teknokent

Kocaeli Üniversitesi

Kocaeli

KOU Teknopark

Uludağ Üniversitesi

Bursa

Ulutek

Selçuk Üniversitesi

Konya

Konya Teknokent

Akdeniz Üniversitesi

Antalya

Antalya Teknokent

Hitit Üniversitesi

Çorum

Çorum Teknokent

Namık Kemal Üniversitesi

Tekirdağ

NKÜTEK

Mersin Üniversitesi

Mersin

Technoscope Mersin Teknopark

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Tokat

Tokat Teknopark

İstanbul Ticaret Üniversitesi

İstanbul

Teknopark İstanbul

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Ankara

ODTÜ Teknokent

Yıldız Teknik Üniversitesi

İstanbul

Yıldız Teknopark

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Bolu

Bolu Teknokent

Cumhuriyet Üniversitesi

Sivas

Cumhuriyet Teknokent

Çukurova Üniversitesi

Adana

Çukurova Teknokent

Düzce Üniversitesi

Düzce

Düzce Teknopark

Süleyman Demirel Üniversitesi

Isparta

Göller Bölgesi Teknokent

İnönü Üniversitesi

Malatya

Malatya Teknokent

Pamukkale Üniversitesi

Denizli

PAUTEKNOKENT

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Samsun

Samsun Teknopark

Harran Üniversitesi

Şanlıurfa

Şanlıurfa Teknokent

Çanakkale Onsekiz Mart Üni.

Çanakkale

Teknopark Çanakkale

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Trabzon

Trabzon Teknokent

Çankaya – Hacettepe – Atılım – Başkent –
TOBB – Ankara Üniversiteleri Ortaklığıyla
Celal Bayar Üniversitesi

Ankara

Ostim Teknokent

Manisa

Aktif Değil

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

İstanbul

Aktif Değil

Kırıkkale Üniversitesi

Kırıkkale

Aktif Değil

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Burdur

Aktif Değil

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Muğla

Aktif Değil

Mustafa Kemal Üniversitesi

Hatay

Aktif Değil

Niğde Üniversitesi

Niğde

Aktif Değil
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Ordu Üniversitesi

Ordu

Aktif Değil

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Ankara

Aktif Değil

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Van

YYÜ Teknokent

Dicle Üniversitesi

Diyarbakır

Aktif Değil

Gebze Teknoloji Üniversitesi

Kocaeli

Bilişim Vadisi – Aktif Değil

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Teknokent

Değerlendirmeye alınan üniversitelerden aktif bir teknokente sahip 44
üniversitenin 30’unda teknokent yapısı ile eşgüdümlü olarak kurulmuş ve aktif olarak
çalışan kuluçka merkezi olduğu tespit edilmiştir. Bütün üniversiteler kapsamında
değerlendirildiğinde ise toplam kuluçka merkezi sayısının 47 olduğu görülmektedir. Aktif
olarak faaliyet gösteren kuluçka merkezleri arasında tematik olarak nitelendirilen yani
spesifik bir alandaki girişimlere yönelik kurulmuş kuluçka merkezleri de gözlenmiştir. Bu
kuluçka Merkezleri’ne örnek olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde kurulan Sosyal
Kuluçka Merkezi örnek verilebilir. Amacı sivil toplum çalışmalarına yönelik girişimlerin
olgunlaştırılmasını ve hayata geçirilmesini sağlamak olan merkez, girişimcilerine hem ofis
hem de danışmanlık imkanları sunmaktadır.
Tablo 3: Türkiye’deki Üniversite Destekli Kuluçka Merkezleri
Üniversite Adı

İl

Kuluçka

Faaliyet
Durumu

Anadolu Üniversitesi

Eskişehir

ANAÇ Ön Kuluçka Merkezi

Aktif

İzmir Ekonomi Üniversitesi

İstanbul

Bilimpark Kuluçka Merkezi

Aktif

Hacettepe Üniversitesi

Ankara

Biyoref Kuluçka Merkezi

Aktif

İzmir Yüksek Teknoloji Ens.

İzmir

Classboom

Aktif

İhsan Doğramacı Bilkent Üni.

Ankara

CyberPark Kuluçka

Aktif

Gaziantep Üniversitesi

Gaziantep

Enteggre Kuluçka Merkezi

Aktif

Sakarya Üniversitesi

Sakarya

Girişim Atölyesi Ön Kuluçka

Aktif

Boğaziçi Üniversitesi

İstanbul

HAYALET Kuluçka

Aktif

Necmettin Erbakan Üni.

Konya

Innopark Kuluçka

Aktif

İstanbul Üniversitesi

İstanbul

İnvestİst Önkuluçka/Kuluçka

Aktif

İstanbul Teknik Üniversitesi

İstanbul

İTÜ Çekirdek Önkuluçka/Kuluçka

Aktif

Trakya Üniversitesi

Edirne

Kuluçka Merkez

Aktif

Ankara Üniversitesi

Ankara

Kuluçka-Ön Kuluçka

Aktif

Dokuz Eylül Üniversitesi

İzmir

Idealab Express

Aktif

Ege Üniversitesi

İzmir

nüvEGE

Aktif

Atatürk Üniversitesi

Erzurum

Ön Kuluçka/Kuluçka

Aktif

Gazi Üniversitesi

Ankara

Önkuluçka/Kuluçka

Aktif

Erciyes Üniversitesi

Kayseri

Presera/Sera Önkuluçka/Kuluçka

Aktif

Fırat Üniversitesi

Elazığ

Tekmer/Ön Kuluçka

Aktif

Kocaeli Üniversitesi

Kocaeli

Teknopark Kuluçka

Aktif

Uludağ Üniversitesi

Bursa

ULUKoza Önkuluçka/Kuluçka

Aktif

Selçuk Üniversitesi

Konya

Üni Girişim Kuluçka Merkezi

Aktif

Namık Kemal Üniversitesi

Tekirdağ

Var

Aktif

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Ankara

YFYİ-ATOM Önkuluçka/Kuluçka

Aktif

Yıldız Teknik Üniversitesi

İstanbul

Yıldız Kuluçka Merkezi

Aktif
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Okan Üniversitesi

İstanbul

Kuluçka Merkezi

Aktif

Çankaya Üniversitesi

Ankara

Kuluçka Merkezi

Aktif

İstanbul Şehir Üniversitesi

İstanbul

IncubaCity Kuluçka

Aktif

Bahçeşehir Üniversitesi

İstanbul

Hızlandırıcı /accelerator

Aktif

TOBB Ekonomi ve Tekn. Üni.

Ankara

Ön Kuluçka

Aktif

Sabancı Üniversitesi

İstanbul

SUCOOL Ön Kuluçka

Aktif

İstanbul Bilgi Üniversitesi

İstanbul

Sosyal Kuluçka Merkezi

Aktif

Koç Üniversitesi

İstanbul

Kuluçka Merkezi

Aktif

Kadir Has Üniversitesi

İstanbul

INEO Kuluçka Merkezi

Aktif

Özyeğin Üniversitesi

İstanbul

Girişim Fabrikası

Aktif

İstanbul Kültür Üniversitesi

İstanbul

FiKÜr Ön Kuluçka Merkezi

Aktif

Atılım Üniversitesi

Ankara

Ön Kuluçka

Aktif

Marmara Üniversitesi

İstanbul

Tekmer/Kuluçka

Aktif

Başkent Üniversitesi

Ankara

Ekin Ön Kuluçka

Aktif

Kahramanmaraş Sütçü İmam
Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi

Kahramanma
raş
Antalya

Koza İnkübasyon Merkezi

Aktif

Var

Faal Değil

Hitit Üniversitesi

Çorum

Var

Faal Değil

Mersin Üniversitesi

Mersin

Var

Faal Değil

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Tokat

Var

Faal Değil

İstanbul Sabahattin Zaim Üni.

İstanbul

Var

Faal Değil

Uluslararası Antalya Üni.

Antalya

Var

Faal Değil

Acıbadem Üniversitesi

İstanbul

Var

Faal Değil

Ostim Teknokent

Ankara

Var

Faal Değil

SONUÇ
Kuluçka merkezleri, özellikle katma değeri yüksek iş fikirlerinin hayata
geçirilebilmesi ve uzun ömürlü olabilmesi için gereken altyapı ve bilgi birikiminin
girişimcilere sağlandığı birer girişim fabrikaları olarak nitelendirilebilir. Üniversiteler,
sahip oldukları akademik bilgi birikimini, teknik ve fiziki imkanlarını ve nitelikli insan
kaynaklarını özel sektörle paylaşmak amacıyla teknokentleri köprü olarak kullanmaktadır.
Teknokentler, teknoloji yoğun işletmelerin bir araya gelerek üniversite ile birlikte yenilik
üretmesi ve gerek lokal gerekse ulusal kalkınmanın hızlandırılmasını sağlamaktadır. Bu
atmosfer içerisinde yer alan kuluçka merkezleri de bu sinerjiden pay alarak girişimcilerine
ve topluma fayda yaratmaktadır. Bu çalışma içerisinde yer verilen literatürden de
anlaşıldığı üzere, üniversite çatısı altında kurulan kuluçka merkezlerinin girişimcilere ve iş
fikirlerine olumlu katkıları bulunmaktadır.
Türkiye’de henüz gelişmekte ve yaygınlaşmakta olan kuluçka merkezlerinin
oluşturulmasında öncü rolü üniversiteler üstlenmektedir. Her ne kadar özel teşebbüslere ait
kuluçka merkezleri bulunsa da ağırlık üniversite destekli kuluçka merkezlerindedir. Bu
merkezlerin sayılarının arttırılması ve ilk etapta teknokente sahip tüm üniversitelerde aktif
biçimde ilgili bölge girişimcilerine ve üniversite öğrencilerine açılması, hem bölgesel hem
de ulusal kalkınma için katma değerli projelerin üretilmesinin yolunu açacaktır.
Henüz gelişme aşamasındaki bu yapılanma sürecinde atılması gereken en önemli
adımlardan bir tanesi de koordinasyonun sağlanması olarak gösterilebilir. Çalışmamızın da
kısıtı olarak değerlendirebileceğimiz bu hususta, Türkiye’de aktif olarak faaliyet gösteren
kaç kuluçka merkezi olduğu, temalarının ne olduğu ve kaç girişimciyi barındırdığı gibi
soruların yanıt bulabileceği bir oluşum veya bir platform bulunmuyor. Oluşturulacak bir
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çatı kuruluş vasıtasıyla kuluçka merkezlerinin birbiriyle irtibatta kalmaları sağlanabilir,
girişimciler veya iş fikri olan kişilerin kendileri için en uygun kuluçka merkezini bu çatı
kuruluş aracılığıyla kolayca bulmaları sağlanabilir. Kuluçka merkezlerinin dışa daha açık
yapılar haline gelebilmesi için uluslararası çapta diğer kuluçka merkezleriyle de etkin
iletişim ve etkileşime olanak verecek entegrasyonu sağlaması gerekmektedir.
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Yönetim Kurulu Yapısının Finansal Performansa Etkisi : Bist Kurumsal
Yönetim Endeksinde Bir Uygulama
Şakir SAKARYA

Melek AKSU

Güllüzar TURHAN

Özet
Finansal skandallar, şirketler ve üçüncü kişiler için kurumsal yönetimin önemini
artırmıştır. Kurumsal yönetime sahip olmak yüksek finansal performansın bir göstergesi
haline gelmiştir. Kurumsal yönetimin kalitesi kurumsal yönetim derecelendirmesi ile
belirlenmektedir. Türkiye’de de kabul edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne göre kurumsal
yönetim derecelendirmesinde en çok önem verilen kurumsal yönetim bileşeni yönetim
kurullarıdır. Bu nedenle şirketler finansal performansa ulaşmada önemli bir rolü olan
kurumsal yönetimi sağlayabilmek için yönetim kurullarını yapılandırmalıdır. Bu
çalışmada, 2014 yılında Kurumsal Yönetim Endeksi’nde yer alan şirketlerin yönetim
kurullarındaki kadın üye ve bağımsız üye oranının hisse başına kar (HBK), aktif karlılığı
(ROA) ve özsermaye karlılığı (ROE) gibi finansal performans oranlarına etkisi iki yönlü
MANOVA analizi ile etkinin yönü ve derecesi de korelasyon analizi ile tespit edilmeye
çalışılmıştır. MANOVA analizinin sonucunda, yönetim kurullarındaki kadın üye oranının
HBK ve ROA üzerinde, bağımsız üye oranının da ROA üzerinde anlamlı etkiye sahip
olduğu tespit edilmiştir. En fazla etkinin yönetim kurullarındaki kadın üye oranının HBK
değişkeni üzerinde olduğu, daha sonra da bağımsız üye oranının ROA üzerinde olduğu
sonucuna varılmıştır. Kadın üye oranının HBK üzerindeki etkisi ROA üzerindeki
etkisinden daha fazladır. Korelasyon analizinin sonucunda kadın üyelerin HBK üzerinde
pozitif, ROA üzerinde negatif etkisi gözlenirken, bağımsız üyelerin ROA üzerinde pozitif
etkisi gözlenmiştir. Çalışmada ayrıca şirketlerin yönetim kurulu notları ile finansal
performans oranları arasındaki ilişki de korelasyon analizi ile test edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kurumsal yönetim, Yönetim kurulu yapısı, Finansal performans

The Effect Of Board Structures On Fınancıal Performance : An Analysıs On
Bist Corporate Governance Index
Abstract
Corporate governance has become more important for corporations and third
related parties after financial scandals. Corporate governance means higher financial
performance. The quality of corporate governance is determined with corporate governance
ratings. The most significant component of corporate governance ratings is the boards
according to the Corporate Governance Principles accepted in Turkey. Because of that,
corporations should compose the board of directors to improve corporate governance that
has a significant role on higher financial performance. In this paper, two-way MANOVA
analysis was used to decide whether there is an effect of women and independent members
ratio in boards on financial performance ratio such as profit per share (HBK), return on
assets (ROA), and return on equity(ROE). Correlation analysis was used to determine the
direction of effect. Data of corporations which are on the Corporate Governance Index in
2014 was analyzed. As a result of this analysis, the effect of women member ratio in boards
on HBK and ROA, and the effect of independent member ratio on ROA are statistically
significant. Another result of this paper is that the effect of women members ratio in boards
on HBK is highest effect while the effect of independent members ratio in boards on ROA
is second powerful effect. According to another result, women members ratio in boards
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effects HBK more than ROA. As a result of correlation analysis, there is a positive relation
between HBK and women, and also ROA and independents. A negative relation between
ROA and women was found. Besides there is a relation between boards ratings and
financial performance indicators.
Keywords: Corporate governance, Board structure, Financial performance
I. GİRİŞ
Enron, Parmalat ve Worldcom gibi başarılı şirketlerin muhasebe skandallarıyla
anılmaları piyasalara olan güveni yerle bir etmiş, bu güvensizlik ortamında, şirketlerin
hazırlamış olduğu finansal tablolardaki bilgilere ve bu tabloların şeffaflığına üçüncü
kişilerin inancı kalmamıştı. Piyasalarda kaybolan güvenin yeniden inşa edilebilmesi için
şirketlerin yönetim anlayışlarının yeniden gözden geçirilmesi gerekmekteydi.
Piyasalarda yeniden güven inşa etmenin bir yolu olarak yeni bir yönetim anlayışı olan
“Kurumsal Yönetim” kavramı önem kazandı. Kurumsal yönetim kavramı finans
sektöründen başlamak üzere, kamudan sivil toplum kuruluşlarına kadar geniş bir yelpazede
yönetim anlayışını yeniden yapılandırmayı, daha kontrollü ve uzun soluklu bir yönetimi
ifade etmektedir (TIKE, 2016). Diğer bir deyişle kurumsal yönetim kavramı; kurumların
şeffaf, adil ve dürüst olarak yönetilmesi anlamına gelmektedir. İyi bir kurumsal yönetimin
şirketlere sağlayacağı faydalar düşük sermaye maliyeti, yüksek özsermaye getirisi, yüksek
verimlilik, mali sorunların kolayca atlatılması, uluslararası sermayenin çekilmesi ve hisse
senetlerinin piyasa fiyatının yükselmesi şeklinde olabilmektedir (KGK 1, 2014).
Şirketlerin büyümesi, finansal piyasaların küreselleşmesi, uluslararası finansal
entegrasyon ile birlikte ticaret ve yatırımların artması şirketlerin kurumsal yönetime
verdikleri önemi artırmıştır (Claessens, 2006: 96). Şirketlerin kurumsal bir yönetim
sağlamaları için kurumsal yönetim ilkelerine uymaları gerekmektedir. Şirketlerin kurumsal
yönetim ilkelerine uyum kabiliyetleri kurumsal yönetim dereceleri ile ölçülmektedir.
Kurumsal yönetim derecelendirmesi; firmaların yönetim yapılarının, yönetilme biçiminin,
pay sahipliği ve menfaat sahipliğini ilgilendiren düzenlemelerin, tam anlamıyla şeffaf ve
doğru bilgilendirmenin günümüz modern kurumsal yönetim ilkelerine uygun yapılıp
yapılmadığını denetleyen ve şirketin kurumsal yönetim ilkelerini uygulama derecesine göre
şirkete not veren bir sistemdir (KOBİRATE, 2016). Şirketlerin kurumsal yönetim
derecelendirmesi yapılırken dört ana başlık incelenmektedir. Bu ana başlıklar şu şekildedir;
pay sahipleri (%25), kamuyu aydınlatma ve şeffaflık (%25), menfaat sahipleri (%15),
yönetim kurulu (%35) (TKYD, 2016). Yönetim kurulu, kurumsal yönetim
derecelendirmesinde en önemli mekanizmadır; çünkü yönetim kurulunun hissedarların
çıkarlarını koruyacağı ve izleyeceği beklenmektedir (Claessens ve Yurtoğlu, 2012: 35,
Kassim vd., 2013: 319).
Kurumsal yönetim anlayışına sahip olmanın sağlayacağı yüksek özsermaye
karlılığı, düşük sermaye maliyeti ve yüksek hisse fiyatı gibi fırsatlardan yararlanabilmek
için şirket yöneticileri kurumsal yönetim derecelendirmesinde önem verilen kriterlere göre
yönetim anlayışlarını yeniden şekillendirmelidir. Görüldüğü üzere kurumsal yönetim
derecelendirmesinde en önemli kriter %35’lik ağırlığıyla yönetim kuruludur.
Bu çalışmanın amacı, yönetim kurulunun kurumsal yönetim anlayışındaki önemini
incelemek ve 2014 yılında Kurumsal Yönetim Endeksi’ nde yer alan şirketlerin yönetim
kurulu yapısının (yönetim kurulundaki kadın üye sayısı oranının ve bağımsız üye sayısı
oranının) finansal performansları (HBK, ROA, ROE) üzerindeki etkisini araştırmaktır.
Ulusal literatürde şirketlerin yönetim kurullarındaki bağımsız üyelerin ve kadın üyelerin
finansal performansa olan etkisini inceleyen sınırlı sayıda çalışma mevcuttur. Ulusal
literatürde derecelendirme kuruluşlarının şirketlere verdiği yönetim kurulu notları ile
şirketlerin finansal performansları arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışma olmaması
nedeniyle bu çalışmanın literatüre katkıda bulunacağı düşünülmektedir.
Çalışma temel olarak altı bölümden oluşmaktadır. Kurumsal yönetimde yönetim kurulunun
öneminden bahsedilen ikinci bölümün ardından üçüncü bölümde literatür özetlenmiş,
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dördüncü bölümde araştırma yöntemine, beşinci bölümde bulgu ve yorumlara yer
verilirken son bölümde sonuçlar değerlendirilmiş ve önerilerde bulunulmuştur.
II. KURUMSAL YÖNETİM VE YÖNETİM KURULU
Yönetim kurullarının gündelik hayattaki öneminin gözlenebilmesi zor olduğu için
insanlar yönetim kurullarının önemli olup olmadığını sorgulamaktadır. Enron, Parmalat ve
Worldcom skandallarında olduğu gibi birşeyler yanlış gittiğinde ise oklar hemen yönetim
kurullarını göstermektedir. Enron, Parmalat ve Worldcom yöneticileri yapılan hilelerden
sorumlu tutulmuş ve milyonlarca dolar cezaya çarptırılmışlardır. Bu skandalların ve
kurumsal yönetim hakkındaki süregelen endişelerin bir sonucu olarak, yönetim kurulları
yönetim reformları ile ilgili politika tartışmalarının merkezinde olmuştur (Adams,
Hermalin ve Weisbach, 2008: 1).
Kurumsal yönetim mekanizmalarının temel amacı yöneticilerin şirket amaçlarına aykırı
davranışlarda bulunmasını engellemektir. Bunlar şirketin etkin ve verimli bir şekilde
çalışmasını sağlamaya yönelik bir takım kontrol mekanizmalarıdır (Karayel, 2006: 11).
Yönetim kurulu, üst yönetim faaliyetlerinin gözetlenmesi amacıyla tasarlanmış olan önemli
bir iç kontrol mekanizmasıdır. Hissedarların çıkarlarının korunması noktasında son derece
önemli bir sorumluluğu olan yönetim kurulu, ortaklar ve yöneticilerin çıkarlarının
uyumlaştırılmasını ve vekalet probleminin çözümünü sağlamak zorundadır (Gonzales ve
Garcia-Meca, 2014: 422). Etkin bir yönetim kurulu oluşturmak önemli bir kurumsal
yönetim mekanizmasıdır (Bonazzi ve Islam, 2007: 8). Dolayısıyla şirketlerin kurumsal
yönetiminden yönetim kurulu sorumludur (Crowther ve Jatana, 2007: 348).
Türkiye’de 2003 yılında Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Kurumsal Yönetim
İlkelerini uygulamaya başlamıştır. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği’ne göre
yönetim kurulunun üç işlevi vardır (SPK, 2016) Bunlar;
• Yönetim kurulu, alacağı stratejik kararlarla, şirketin risk, büyüme ve getiri dengesini en
uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla şirketin öncelikle
uzun vadeli çıkarlarını gözeterek, şirketi idare ve temsil eder.
• Yönetim kurulu şirketin stratejik hedeflerini tanımlar, şirketin ihtiyaç duyacağı insan ve
finansal kaynaklarını belirler, yönetimin performansını denetler.
• Yönetim kurulu, şirket faaliyetlerinin mevzuata, esas sözleşmeye, iç düzenlemelere ve
oluşturulan politikalara uygunluğunu gözetir.
Yönetim kurullarının bu işlevlere ek olarak dış çevreyle iletişim kurma görevleri
de vardır. Bu görevleri dikkate alındığında yönetim kurullarının firma performansını
doğrudan etkileyebileceği görülmektedir ve bu noktada ortaya çıkan sorun ne tür bir
yönetim kurulu yapısının pay sahiplerinin getirisini maksimize edeceğidir (O’Connell ve
Cramer, 2010: 387).
Şirket yönetimlerini iyileştirmeye yönelik kuralların oluşturulması ihtiyacı
şirketlerin yönetim kurullarının oluşturulmasında belli kurallara uyulmasının önemini
artırmıştır. (KGK 2, 2016). Kurumsal yönetim çerçevesi, şirketin stratejik rehberliğini,
yönetim kurulu tarafından yönetimin etkin denetimini ve yönetim kurulunun, şirkete ve
hissedarlara karşı hesap verme yükümlülüğü taşımasını sağlamalıdır (KGK 3, 2016).
Modern şirketlerdeki yönetici ve hissedarların son zamanlarda karşılaştığı en önemli
yönetim sorunu, yönetim kurulu üyelerinin cinsiyet, etnik ve kültürel çeşitliliğidir (Carter,
Simkins ve Simpson, 2003: 34). Modern şirketlerin karşılaştığı diğer bir yönetim sorunu
ise yönetim kurullarının bağımsızlığıdır (Harvard University, 2016 ).
Yönetim kurullarının kontrol ve denetim rolü kurumsal yönetimin önemli bir parçasıdır.
Yönetim kurulu kontrol ve denetim görevini hissedarların adına yürütmektedir, çünkü hisse
senedi sahiplik yapısı çok dağılmış olduğu için hissedarlar kontrol etme gücüne sahip
olamayabilir. Bu nedenle şirketlerin yönetiminde yönetim kurulları önemlidir ve yönetim
kurullarının kontrol ve denetim fonksiyonlarındaki etkinliği yönetim kurullarının
büyüklüğü, bağımsızlığı ve yapısı tarafından belirlenmektedir (John ve Senbet, 1998: 373).
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Yönetici ve müdürler arasındaki bağımsızlık arttıkça yönetim kurulunun kontrol
ve denetim kalitesi yükselmektedir. Bağımsızlık, müdürün CEO baskısı hissetmeden
kontrol ve denetimi yürütebilme yeteneği olarak algılanmaktadır. Bağımsızlık arttıkça,
kontrol ve denetim teşviği de artarken, yönetimin yönetim kuruluyla özel bilgileri paylaşma
isteği azalmaktadır. Bu nedenle yönetim kurulları optimal bağımsızlığa sahip olmalıdır
(Bohren ve Strom, 2007: 5-15).
Yönetim kurullarındaki kadın üyeler, mevcut ve potansiyel çalışanlar için
meşruluğu ifade etmekte ve kariyer olasılıklarını sembolize etmektedir (Hillman,
Shropshire ve Cannella, 2007: 944). Yönetim kurullarındaki kadın üyelerin varlığı takım
çalışmasını artırmaktadır, çünkü cinsiyet çeşitliliği olan takımlar farklı perspektiflerden
bakabilmekte ve daha doğru kararlar verebilmektedir. Daha doğru kararlar da şirketlerin
değerini ve performansını yükseltmektedir (Lückerath-Rovers, 2013: 498).
Yönetim kurullarının etkinliğini ve bağımsızlığını sağlamak için Kurumsal
Yönetim İlkeleri’ nde yönetim kurullarında en az bir kadın üye ve en az iki bağımsız üye
bulundurma zorunluluğu bulunmaktadır (SPK, 2016). Kurumsal yönetim
derecelendirmesinde %35 gibi önemli bir paya sahip olan yönetim kurulu yapısının
incelenmesi şirketlerin kurumsal yönetim imajları hakkında bilgi verebilmektedir.
Kurumsal yönetim endeksine girmeye hak kazanmış şirketlerin yönetim kurullarındaki
kadın üye ve bağımsız üye sayısı Grafik 1’ deki gibidir.
Grafik 1. Kurumsal Yönetim Endeksine Girmeye Hak Kazanmış Şirketlerin Yönetim
Kurullarındaki Kadın Üye Ve Bağımsız Üye Sayısı
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Grafik 1’ de görüldüğü üzere Türkiye’de Kurumsal Yönetim Endeksi’ne girmiş
şirketlerde dahi kadın ve bağımsız üye sayısı çok azdır. Kurumsal Yönetim Endeksi’ ndeki
şirketlerin kurumsal yönetim raporları incelendiğinde yönetim kurulu notunu, yönetim
kurulundaki toplam üye sayısı, kadın üye sayısı, bağımsız üye sayısı, komite sayısı ve
toplantı sayısının pozitif yönde etkilediği görülmektedir (Kobirate ve Saha Kurumsal
Yönetim Raporları, 2016)
Kurumsal yönetimin finansal performansı artırdığı literatürdeki çalışmalarla tespit
edilmiştir (Karamustafa, Varıcı ve Er, 2009; Klapper ve Love, 2004). İyi bir yönetim kurulu
iyi bir kurumsal yönetimin sinyali niteliğindedir. Bu açıdan bakıldığında yönetim kurulu
ile finansal performans arasında da bir ilişkinin varlığından söz edilebilir. Bu çalışmada
yönetim kurulu yapısı ile finansal performans arasındaki ilişki tespit edilmeye çalışılmıştır.
III. LİTERATÜR İNCELEMESİ: YÖNETİM KURULU VE FİNANSAL
PERFORMANS İLİŞKİSİ
Literatürde şirketlerin yönetim kurulu yapıları ile finansal performansları
arasındaki ilişkiyi inceleyen farklı çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmalardan bazıları
aşağıdaki gibidir.
Shrader, Blackburn ve Iles (1997), gerçekleştirmiş oldukları çalışmada, yönetim
kurullarındaki kadın üye oranları ile ROA ve ROE arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Analiz
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sonucunda kadın üye oranları ile finansal performans arasında negatif bir ilişki
bulunmuştur.
Bhagat ve Black (2001), şirketlerin performans ölçümünde kullandıkları Tobin’s
Q, ROA, hisse getirisi ve satışların varlıklara oranları ile yönetim kurullarının bağımsızlığı
arasında bir ilişki tespit etmemiştir.
Bohren ve Strom (2007), 1989-2002 yılları arasında Norveç’ te borsada işlem
gören şirketler arasında yapmış oldukları çalışmada yönetim kurullarındaki kadın üye oranı
ile Tobin's Q arasında negatif bir ilişki tespit etmişlerdir.
Elitaş, Ağca ve Aydemir (2009), Ege Bölgesi’ nde yer alan işletmelerin yönetim
kurulu yapısının performanslarına olan etkisini araştırdıkları çalışmalarında 185 işletmenin
yönetim kurulu üyelerine anket uygulamışlardır. Sonuç olarak bağımsız yönetim kurulu
üye sayısı ile işletmenin performansı arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır.
Chen ve Nowland (2010), 1998-2004 aralığında Asyalı firmaları incelemişlerdir.
Regresyon analizleri sonucunda Asyalı aile şirketlerininin yönetim kurullarının
bağımsızlığı ile firma performansı arasında konkav bir ilişki tespit etmiştir.
Haslam vd. (2010), 2001-2005 yılları arasında Londra Menkul Kıymetler Borsası’
nda (FTSE) işlem gören 126 firmada cinsiyet çeşitliğinin finansal performansa etkisini
incelemişlerdir. Yapılan çalışma sonucunda kadın yönetim kurulu üyelerinin ROA ve ROE
üzerinde etkili olmadığını ortaya koymuşlardır.
Carter vd. (2010), yönetim kurulunda yer alan kadın üyelerin ve farklı etnik kökene
sahip üyelerin finansal performansına olan etkisini araştırdıkları çalışmalarında örneklemi
S&P 500 endeksinde işlem gören işletmeler oluşturmaktadır. 1998 - 2002 yıllarına ait
veriler incelenerek toplamda 2563 gözlem elde edilmiştir. Yönetim kurulunda kadın üye
ve farklı etnik kökene sahip üyelerin yer alması ile finansal performans arasında anlamlı
bir ilişki tespit edilememiştir.
Şengür ve Püskül ( 2011), yatıkları çalışmada 2009 yılında Kurumsal Yönetim
Endeksi’nde yer alan 24 şirketin yönetim kurulu yapısı ve finansal performansları (Varlık
Getiri Oranı, Özkaynak Getiri Oranı, Fiyat Kazanç Oranı, Hisse Başı Kazanç ve Hisse
Senedi Getirisi) arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Çalışmanın sonucunda; yönetim
kurulunda bağımsız üye bulunduran şirketlerin varlık getiri oranı ve özkaynak getiri
oranının, yönetim kurulunda bağımsız üye bulundurmayan şirketlerden daha düşük olduğu
tespit edilmiştir. Ayrıca yönetim kurulu üye sayısının ve yönetim kurulu içerisindeki erkek
üye sayısının işletme performansını etkilediğine dair anlamlı bir sonuç çıkmamıştır.
Mousa, Desoky ve Sanusi (2012), Bahreyn Borsası’na kote olan şirketlerin
yönetim kurullarının yapısının, Tobin’s Q, ROA ve HBK üzerinde güçlü bir etkisinin
olduğunu tespit etmişlerdir. Çalışmalarında En Küçük Kareler metodunu kullanmışlardır.
Lückerath-Rovers (2013), 2005-2007 yılları arasında Hollanda Borsası’nda işlem gören
99 şirketin kadın yönetim kurulu üye oranı ile finansal performans göstergesi olarak ele
aldığı ROE arasında pozitif bir ilişki tespit etmiştir.
Taşkın vd. (2013), çalışmalarında VZA ile BİST’de işlem gören üretim
firmalarının 2005-2011 yılları arasında etkinlik ve verimlilik değerlerini hesaplamış,
ardından yönetim kurulu bağımsızlığı, firma tecrübesi ve sahiplik yapısı bu değerlerin
açıklayıcısı olarak sınırlı regresyon analizleri yapmışlardır. Sonuçlara göre sadece firmanın
yaşının performansa olumlu etki ettiği, yönetici ikiliği, halka açıklık oranı, yabancı ortak
oranı gibi değişkenlerin performansa negatif yönde etki ettiği sonucuna ulaşılmıştır.
Ocak (2013), yapmış olduğu çalışmada yönetim kurulunda ve üst yönetimde yer
alan kadınların şirket performansına olan etkisini incelemiştir. Çalışma, 2008-2012 yılları
arasında BİST' te işlem gören 101 şirkete ait 505 adet gözlemi kapsamaktadır. Analiz
sonucunda, yönetim kurulunda ve üst yönetimde yer alan kadınların oranı artıkça, finansal
performansın göstergesi olan aktif karlılığın arttığını tespit etmiştir.
Kılıç (2014), 2008-2012 yılları arasında BİST 100’de işlem gören şirketlerin
yönetim kurulu yapılarının finansal performansları üzerindeki etkisini panel veri analizi ile
incelemiştir. Çalışmanın sonucunda, finansal performans ile yönetim kurullarındaki
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bağımsız üye oranı arasında negatif bir ilişki gözlenirken, kadın üye oranı ile finansal
performans arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir.
Karayel ve Doğan (2014), 2009-2012 yıllarında BİST 100 endeksinde faaliyet
gösteren şirketlerin kadın yönetim kurulu üyesine sahip olmaları ile finansal performansları
arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Çalışmanın sonucunda yönetim kurullarındaki kadın üye
oranının ROA üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğu ortaya çıkmıştır. ROE ve Tobin's Q
değerleri üzerinde ise kadın yönetim kurulu üyesi oranının bir etkisi görülmemiştir.
IV. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Literatürde kurumsal yönetim endeksine giren firmaların finansal
performanslarının arttığı tespit edilmiştir. Kurumsal yönetim notunu etkileyen en önemli
değişken yönetim kurulu olduğuna göre şirketlerin yönetim kurulları ile finansal
performansları arasında da bir ilişki olması beklenmektedir.
2014 yılında Kurumsal Yönetim Endeksi’nde yer alan 52 şirketin yönetim
kurullarındaki kadın üye oranı ve bağımsız üye oranının şirketlerin finansal performansları
üzerindeki etkisini inceleyen çalışmada, veriler SPSS 20 programında analiz edilmiştir.
Şirketlerin finansal performanslarını belirlemek amacıyla kullanılan hisse başına kar
(HBK), aktif karlılığı (ROA) ve özkaynak karlılığı (ROE) bağımlı değişkenler, yönetim
kurullarındaki kadın üye oranı ve bağımsız üye oranı da bağımsız değişkenler olarak
kullanılmıştır. Finansal performans oranları, şirketlerin Kamuyu Aydınlatma Platformu’
nda bulunan finansal tablolarından yararlanılarak hesaplanmıştır. Bağımlı ve bağımsız
değişkenler Tablo 1’ de gösterilmiştir.
Tablo 1. Bağımlı ve Bağımsız Değişkenler
Bağımlı Değişkenler

Bağımsız Değişkenler

Hisse Başına Kar (HBK)

Kadın Üye Oranı

Aktif Karlılığı (ROA)

Bağımsız Üye Oranı

Özkaynak Karlılığı (ROE)

İki farklı grup arasında karşılaştırma yapıldığında t testi kullanılabilirken, grup
sayısı ikiden fazla olursa varyans analizi kullanılmaktadır (Eymen, 2007: 117). Bağımlı ve
bağımsız değişkenlerin sayısına göre yapılan farklı analiz türleri bulunmaktadır (Kalaycı,
2014: 132). Bu çalışmada, iki bağımsız ve üç bağımlı değişken olması sebebiyle İki Yönlü
MANOVA (Multivariate Analysis of Variance) yöntemi kullanılmıştır.
V. BULGU VE YORUMLAR
Çalışmada iki hipotez α=0,05 anlamlılık düzeyinde test edilmiştir. Çalışmanın
hipotezleri aşağıdaki gibidir.
H0: Kurumsal Yönetim Endeksi’ndeki şirketlerin yönetim kurullarındaki kadın üye
ve bağımsız üye oranları ile finansal performansları arasında anlamlı bir fark yoktur.
H1: Kurumsal Yönetim Endeksi’ndeki şirketlerin yönetim kurullarındaki kadın üye
ve bağımsız üye oranları ile finansal performansları arasında anlamlı bir fark vardır.
Öncelikle verilerin MANOVA analizinin varsayımları test edilmiştir. Varyanskovaryans matrislerinin homojenliği varsayımının sağlanıp sağlanmadığı Box’s M Testi ile
test edilebilmektedir. Varyansların eşitliği varsayımı ise Levene Testi ile test
edilebilmektedir (Pallant, 2010: 294).
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Tablo 2. Varyans-Kovaryans Matrislerinin Homojenliği Varsayımı Test Sonuçları
Box's M

48,702

F

4,649

df1

6

df2

205,052

Sig.

,000

Box’s M Testi’nde kovaryans matrislerinin homojenliği varsayımının sağlanması
için p>0,05 olmalıdır. Bu çalışmada Box’s M’in ihmal edilmesi (p<0,05) bu varsayımın
sağlanamadığını göstermektedir. Örneklem sayısı azaldıkça varyans-kovaryans
matrislerinin homojenliği varsayımı ihmal edilebilmektedir (Tabachnick ve Fidell, 2013:
271).
Tablo 3. Varyansların Eşitliği Varsayımı Test Sonuçları
F

df1

df2

Sig.

hbk

,490

34

17

,962

roa

,891

34

17

,625

roe

,435

34

17

,981

Varyansların eşitliği varsayımının test edildiği Levene Testi’nde sig. değerlerinin
0,05’den büyük olması gerekmektedir (Kalaycı, 2014: 168). Çalışmadaki üç bağımlı
değişkenin sig. değeri de 0,05’den büyüktür ve varyansların eşitliği varsayımı
sağlanmaktadır.
MANOVA sonuçlarının değerlendirilmesinde, Box’s M’in (p<0,05) ihlal
edilmesi nedeniyle, bu ihlale karşı daha dirençli olduğu düşünülen Pillai’s Trace sonuçları
kullanılmıştır (Tabachnick ve Fidell, 2007: 271).
Tablo 4. HBK, ROA, ROE, Kadın Üye Oranı ve Bağımsız Üye Oranı Çoklu Karşılaştırma
Tablosu
Effect

Value

F

Hypothesis df Error df Sig.

Partial Eta
Squared

kadinorani

Pillai's Trace

2,104

2,496

48,000

51,000

,001

,701

bagimsizorani

Pillai's Trace

1,884

2,209

39,000

51,000

,004

,628

,341

,727

9,000

51,000

,682

,114

kadinorani * bagimsizorani Pillai's Trace

Tablo 4, kadın üye oranı, bağımsız üye oranı ve kadın üye oranı-bağımsız üye oranı
etkileşiminin bağımlı değişkenler olan HBK, ROA ve ROE üzerindeki etkilerini
göstermektedir. Tablo 4 incelendiğinde kadın üye oranı ve bağımsız üye oranı değişkenleri
için p<0,05 olduğu görülmektedir. Kadın üye oranı*Bağımsız üye oranı etkileşiminde ise
p>0,05’tir. Sig. kolonundaki değerlere göre bağımlı değişkenler üzerindeki kadın üye
oranının ve bağımsız üye oranının etkisi anlamlıyken, kadın üye oranı*bağımsız üye oranı
etkileşiminin etkisi anlamlı değildir. Diğer bir deyişle, bağımlı değişkenler grubundaki
HBK, ROA ve ROE yönetim kurullarındaki kadın üye oranı ve bağımsız üye oranına göre
farklılaşmaktadır. Bu nedenle sonuçlar H1 hipotezini desteklemektedir. Partial Eta Squared
kolonuna bakıldığında Pillai’s Trace testine göre kadın üye oranının değeri 0,701 ve
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bağımsız üye oranının değeri 0,628’dir. Bu değerler karşılaştırıldığında, kadın üye oranının
bağımsız üye oranına göre bağımlı değişkenler üzerindeki etkisinin daha güçlü olduğu
görülmektedir.
Tablo 5. Varyans Analizi Tablosu
Source
kadinorani

bagimsizorani

kadinorani *
bagimsizorani

Dependent Variable Type III Sum of
Squares
hbk
123,899

df

Mean Square

F

Sig.

Partial Eta Squared

16

7,744

20,353 ,000

,950

roa

,393

16

,025

4,935

,001

,823

roe

,548

16

,034

1,269

,315

,544

hbk

5,605

13

,431

1,133

,397

,464

roa

,413

13

,032

6,383

,000

,830

roe

,340

13

,026

,970

,513

,426

hbk

1,145

3

,382

1,003

,415

,150

roa

,000

3

,000

,025

,994

,004

roe

,017

3

,006

,209

,889

,036

Tablo 5 incelendiğinde, yönetim kurullarındaki kadın üye oranının HBK ve ROA
üzerinde, bağımsız üye oranının da ROA üzerinde anlamlı etkiye (p<0,05) sahip olduğu
görülmektedir. Partial Eta Squared sütununa bakıldığında, en fazla etkinin yönetim
kurullarındaki kadın üye oranının HBK değişkeni üzerinde olduğu, daha sonra da bağımsız
üye oranının ROA üzerinde olduğu görülmektedir. Kadın üye oranının HBK üzerindeki
etkisi ROA üzerindeki etkisinden daha fazladır. Kadın üye oranı*Bağımsız üye oranı
etkileşiminin ise bağımlı değişkenler üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi tespit
edilememiştir.
Kadın üye oranının HBK ve ROA, bağımsız üye oranının da ROA üzerinde etkili
olduğu iki yönlü MANOVA analizi sonucunda tespit edilmiştir. Etki yönünün tespit
edilmesi için korelasyon analizi yapılmıştır. Korelasyon analizi sonuçları aşağıdaki tabloda
özetlenmiştir.
Tablo 6. Kadın Üye ve Bağımsız Üye Oranı ile Finansal Performans Göstergeleri Korelasyon
Analizi Sonuçları
Değişkenler

Pearson Korelasyon Katsayısı

HBK-Kadın üye oranı

0,138

ROA-Kadın üye oranı

-0,099

ROA-Bağımsız üye oranı

0,034

Korelasyon analizinde amaç; bağımsız değişken değiştiğinde, bağımlı değişkenin
ne yönde değişeceğini görmektir. Pearson korelasyon katsayısı 0-0,25 aralığında ise
değişkenler arası ilişki çok zayıftır (Kalaycı, 2014: 115-116). Korelasyon analizi
sonucunda kadın üye oranının HBK üzerinde çok zayıf da olsa pozitif, ROA üzerinde ise
çok zayıf ve negatif bir etkisi bulunmaktadır. Bağımsız üye oranının ROA üzerinde pozitif
ve çok zayıf bir etkisi bulunmaktadır.
Kurumsal Yönetim Endeksi’ndeki şirketlerin yönetim kurulu notları ile finansal
performans göstergeleri arasındaki ilişki korelasyon analizi ile test edilmiştir. Sonuçlar
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
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Tablo 7. Yönetim Kurulu Notları ile Finansal Performans Göstergeleri Korelasyon Analizi
Sonuçları
Değişkenler

Pearson Korelasyon Katsayısı

HBK-Yönetim kurulu notu

0,188

ROA-Yönetim kurulu notu

0,150

ROA-Yönetim kurulu notu

0,133

Yapılan korelasyon analizi sonucunda yönetim kurulu notları ile HBK, ROA ve
ROE arasında çok zayıf da olsa pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. Şirketlerin yönetim kurulu
notları arttığında finansal performanslarının da artması beklenmektedir.
VI. SONUÇ VE ÖNERİLER
Kurumsal yönetime geçiş şirketlere düşük sermaye maliyeti, yüksek piyasa fiyatı
gibi bir çok avantaj sağlamakta olup aynı zamanda şirketlerin finansal performanslarını da
arttırmaktadır. Kurumsal yönetime geçiş ise güçlü yönetim kurulları ile mümkün
olmaktadır. Yönetim kurulları şirketlerin kurumsal yönetim derecelerinin en önemli
parçasıdır. Bu nedenle şirketler kurumsal bir yönetime sahip olabilmek için öncelikle
yönetim kurullarının cinsiyet çeşitliliğini ve bağımsızlığını artıracak biçimde yeniden
yapılandırmalıdır. Yönetim kurullarında kadın üye ve bağımsız üye sayısının artması ile
şirketlerin daha kurumsal bir yönetime sahip olacağı beklenmektedir.
Kurumsal yönetime katkısı olan yönetim kurullarındaki kadın üye ve bağımsız üye
oranının finansal performansa olan etkisinin incelendiği bu çalışmada kadınların HBK
üzerinde pozitif fakat ROA üzerinde negatif bir etkisi olduğu tespit edilmiştir. Bağımsız
üyelerin de ROA üzerinde pozitif etkisi görülmüştür.
Bu çalışma Türkiye’de faaliyet gösteren ve önemli bir endeks olan Kurumsal
Yönetim Endeksi’ndeki şirketlerin yönetim kurullarında dahi kadın üye ve bağımsız üye
oranının ne kadar az olduğunu göstermektedir. Oysa analiz sonuçları hem kadın üye
oranının hem de bağımsız üye oranının finansal performans üzerinde etkisi olduğu ortaya
koymaktadır. Yönetim kurullarındaki kadın üye oranının HBK üzerindeki pozitif etkinin
derecesi (0,138), ROA üzerindeki negatif etkinin derecesinden (-0,099) büyüktür.
Bağımsız üye oranının da ROA üzerinde pozitif etkisi gözlenmiştir. Ayrıca yönetim kurulu
notları ile finansal performans göstergeleri arasında pozitif birer ilişki tespit edilmiştir.
Yönetim kurulu notlarının artmasında kadın üyeler ve bağımsız üyeler büyük bir
öneme sahiptir. Bu nedenle Türkiye nüfusunun %49,8’ lik kısmını oluşturan kadınların ve
bağımsız üyelerin şirketlerin yönetimlerinde daha fazla söz sahibi olması gerekmektedir.
Türkiye’de Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ile Sabancı Üniversitesi’ nin ortak
yürüttüğü kadın yönetim kurulu üye sayısını artırmaya yönelik projeler mevcuttur. Bu tür
ortak çalışmaların sayısı artırılmalı, şirketler yönetim kurullarında kadın ve bağımsız üye
sayısını artırmaya teşvik edilmelidir. Böylece şirketlerin hem finansal performansı
artabilecek hem de şirketlerdeki vekalet probleminin çözümü sağlanabilecektir.
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Muhasebe Bilgileri ve Firma Değeri İlişkisi: Borsa İstanbul Üzerine Bir
Uygulama
Songül KAKİLLİ ACARAVCI*
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Özet
Bu çalışma, Borsa İstanbul’da Tek Düzen Hesap Planı’na (TDHP) ve Uluslararası
Finansal Raporlama Standartları’na (UFRS)’ye uyumlu hazırlanan finansal tablolardan
elde edilen finansal oranların firmanın değeri üzerine etkilerini incelemektedir. UFRS’nin,
finansal bilginin ihtiyaca uygunluğunda bir artış yaratıp yaratmadığını araştırmak için Fiyat
Modeli (Ohlson, 1995) kullanılmıştır. Tek Düzen Hesap Planı’nın (1995-2004) ve
UFRS’nin (2005-2014) uygulandığı dönemler için Borsa İstanbul’da İmalat Sanayi
Sektörü’nde faaliyette bulunan 43 firmaya ait iki ayrı panel veri örneklemi oluşturulmuştur.
Ampirik sonuçlar şu şekilde özetlenebilir: i) UFRS’ye uyumlu hazırlanan finansal
tablolardan elde edilen finansal bilginin ihtiyaca uygunluğu artmıştır. ii) UFRS sonrası,
hisse başına öz sermaye defter değeri ve hisse başına net kar değişkenleri firmaların piyasa
değerlerini açıklamada daha etkindir.
Anahtar Kelimeler: UFRS, Finansal Tablolar, Firma Değeri, Panel Veri Analizi.
JEL Sınıflaması: C23, G32, M41

Accounting Information and Firm Value Nexus: An Application on BIST
Abstract
This study investigates the relationship between firm value and financial ratios
which are obtained from financial statements prepared with uniform chart of accounts and
International Financial Reporting Standards (IFRS) in Borsa Istanbul. Price Model
(Ohlson, 1995) is employed to explore whether IFRS has an increasing impact on the value
relevance of accounting information. Two different panel data samples are conducted for
uniform chart of accounts (1995-2004) and post-IFRS (2005-2014) periods for 43 firms
which were continuously operating for these two periods in BIST manufacturing sector.
Empirical results can be summarized as follows: i) The value relevance of financial
information increased after the adoption of IFRS. ii)The book value of equity per share and
the net income per share obtained from the financial statements prepared in post-IFRS
period have more contribution on describing the firm value.
Keywords: IFRS, Financial Statements, Firm Value, Panel Data Analysis.
Jel Classification: C23, G32, M41
GİRİŞ
Finansal tablolar, firmaların performanslarını, karlılıklarını, varlıklarını etkin
kullanıp kullanmadıklarını, borçlarını karşılayabilme güçlerini, amaçlarına ve hedeflerine
ulaşıp ulaşmadıklarını, ulaşmamışlarsa nedenlerini tespit edebilmeyi sağlayan, nakit
akışları hakkında bilgi veren ve firmanın mali durumunu gösteren tablolardır. Finansal
tablolardan elde edilen muhasebe bilgilerine sahip olmak isteyen firma içinde ve dışında
yer alan farklı kullanıcılar bulunmaktadır.
Muhasebe bilgi sisteminin amacı, kullanıcıların karar verme sürecinde yardımcı olacak
kaliteli bilgilerin sağlanmasıdır. Muhasebe bilgilerinin kalitesinin arttırılması amacıyla
uluslararası finansal raporlama standartları birçok ülke tarafından kabul edilerek
kullanılmaktadır
(Karğın
ve
Arıcı,
2015:
2).
Uluslararası
Muhasebe
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Standartları/Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UMS/UFRS) çerçevesinde
finansal tablolardaki bilgilerin faydalı olabilmesi için ihtiyaca ve gerçeğe uygun,
zamanında sunulmuş, doğrulanabilir, karşılaştırılabilir ve anlaşılabilir olması
gerekmektedir (Kaygusuz vd., 2012: 28). Finansal tablolarda açıklanan bilgiler çeşitli
tahminlere yardımcı olduğunda ve/veya daha önceki tahminlerin doğrulanmasına veya
düzeltilmesine imkân verdiğinde, finansal bilginin tahmin ve teyit etme gücünün
varlığından, dolayısıyla finansal bilgilerin ihtiyaca uygunluğundan söz edilmektedir
(Özdemir vd., 2012: 23).
Etkin sermaye piyasalarında, finansal tablo bilgilerinin firmaların piyasa
değerlerine yansıdığı teorik bir beklentidir. Literatürde muhasebe bilgilerinin firmaların
piyasa değerleri ile ilişkisini ortaya koyan, dolayısıyla teorik beklentiyi destekleyen
ampirik çalışmalar bulunmaktadır. Hisse senedi yatırımcısı için finansal tablo bilgileri, yeni
kararlarında kullanabileceği, mevcut kararlarını yeniden yapılandırabileceği, piyasaya
ilişkin cari ve gelecekteki durumları analiz edebileceği unsurlar içermelidir. Yatırımcı için
menkul kıymetin gelecekte sağlayacağı olası nakit akımlarının bugünkü değeri, firmanın
teorik piyasa değerini ifade etmektedir. Teorik değer ile cari piyasa değerinin
karşılaştırılması, yatırım stratejisinin belirlenmesini sağlamaktadır. Menkul kıymet
değerleme modellerinde ihtiyaç duyulan bilgiler (nakit akımları, temettüler, toplam
aktifler, yabancı kaynaklar ile karlılık gibi oranlar) finansal tablolardan elde
edilmektedir(Kayalıdere, 2013: 131).
Ulusal (yerel) muhasebe standartlarına göre düzenlenen finansal tablolar, özellikle
uluslararası piyasalara ve yabancı yatırımcılara istenen finansal bilgiyi sunmada yetersiz
kalmaktadır (Atmaca ve Çelenk, 2011: 114).UFRS, birçok ülke için muhasebe yapısında
önemli değişiklere neden olmuştur. Bu değişikler beraberinde bir karşılaştırmayı getirmiş,
yerel düzenlemeler ile UFRS farklı açılardan literatürde karşılaştırmaya tabi tutulmuştur
(Zor ve Karakuş, 2014: 5872).Yapılan bu karşılaştırmalardan birisi de sermeye piyasasında
işlem görmekte olan firmalara ait finansal tablo bilgilerinin, firmaların piyasa değerleri
üzerindeki etkisini tespit etmektir.
Muhasebe bilgi sisteminin ürettiği bilgilerin değer ilişkisini ölçmeye yönelik farklı
yaklaşımlar bulunmaktadır. Bilanço modeli olarak bilinen ilk yaklaşım, muhasebe bilgileri
ile hisse senedi değerinin ilişkilendirilmesinde açıklayıcı değişkenler olarak bilanço
kalemlerinden varlıklar ile yabancı kaynakları kullanmaktadır. İkinci yaklaşım, bağımlı
değişkenin hisse senedi değeri yerine getiri modeli şeklinde de ifade edilen gelir tablosu
modeli ikinci yaklaşımı oluşturmaktadır. Bu yaklaşımda açıklayıcı değişkenler, karlar ve
karlardaki değişimdir. Firma değerini, açıklanan muhasebe bilgilerinin doğrusal
fonksiyonu şeklinde modelleyen Ohlson yaklaşımı ise bilanço ve gelir tablosu modellerinin
bileşiminden oluşan karma model veya fiyat modeli olarak bilinmektedir. Bu modeldeki
açıklayıcı değişkenler ise bilanço bilgisi olarak defter değeri ve gelir tablosu bilgisi olarak
net kardır. Modellerdeki açıklayıcı değişkenlere ait katsayı tahminlerinin pozitif ve
istatistiksel açıdan anlamlı olması, muhasebe bilgilerinin önem ve değer ilişkisini
tanımlamaktadır (Kayalıdere, 2013: 131).
Bu çalışmada, Borsa İstanbul’da İmalat Sanayi Sektöründe faaliyet gösteren
firmaların Tek Düzen Hesap Planı’na (1995-2004 dönemleri arası) ve Uluslararası Finansal
Raporlama Standartları’na (UFRS)’ye (2005-2014 dönemleri arası) uyumlu hazırlanan
finansal tablolardan elde edilen finansal oranların firma değerleri üzerine etkileri panel veri
analizi ile test edilmiştir. UFRS’nin, finansal bilginin ihtiyaca uygunluğunda bir artış
yaratıp yaratmadığını araştırmak için Ohlson’ın (1995) Fiyat Modeli kullanılmıştır.
Çalışmada konuyla ilgili literatüre yer verilmiştir. Literatürü araştırmanın yöntemi,
analizde kullanılan veriler ve test sonuçları takip etmektedir. Son olarak, çalışmanın sonucu
ve öneriler ile çalışma tamamlanmaktadır.
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LİTERATÜR
Literatürde yer alan çalışmalar incelendiğinde, finansal tablolardan edinilen
muhasebe bilgilerinin yerel muhasebe standartları ve UFRS arasında önemli farklılıkları
olup olmadığının ve ihtiyaca uygunluğunun tespiti üzerine yoğunlaştığı görülmektedir. Bu
çalışmalarda farklı muhasebedüzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolardan elde
edilen finansal oranlar ile firma hisse senedi getirileri ve piyasa değerleri arasındaki ilişkiler
incelenmiş, bu ilişkilerin farklılık gösterip göstermediği tespit edilmeye çalışılmıştır.
Yapılan araştırmaların birçoğunda finansal tablolardan elde edilen finansal
oranların firma değerini açıkladığı yönünde bulgulara ulaşılmıştır. Farklı ülkeler üzerinde
çalışan birçok araştırmacı, Ball ve Brown (1968), Collins vd. (1997), Francis ve Schipper
(1999), Begley vd.(2006), Liu ve Liu (2007), Horton (2007), Dehuan ve Jin (2008), Cooke
vd.(2009), Hevas vd.(2009), Martani ve Khairurizka (2009), Perera ve Thrikawala (2010),
Manganaris vd. (2011) ve Kohansal vd. (2013), yatırımcıların yatırım kararı alırken karlılık
göstergelerini dikkate aldıklarını, yatırım kararları üzerinde etkili olduklarını, bu bilginin
hisse senedi fiyatlarına yansıdığı ve değer ilişkisinin arttığı sonucuna
ulaşmışlardır.Muhasebe bilgilerinin firma piyasa değerinin oluşumunda belirleyici
faktörlerden biri olduğu yönündeki benzer sonuçlar, Özer (1996),Düzer (2008), Aktaş
(2009), Demir (2001), Karaca ve Başcı (2011), Kayalıdere (2013), Ayrıçay ve Türk
(2014)ve Kaya ve Öztürk (2015) tarafından Türkiye için de tespit edilmiştir. Birgili ve
Düzer (2010), İMKB’de işlem gören firmaların likidite durumunun, mali yapısının ve borsa
performansının firma değeri üzerinde etkisinin oldukça fazla olduğunu, buna karşılık
faaliyet oranları ve kârlılık oranlarının bir kısmı ile firma değeri arasında anlamlı bir
ilişkiye rastlanmadığını tespit etmiştir. Ancak sonuç olarak oran analizi verilerinin büyük
bir kısmı ile firma değeri arasında bir ilişkinin var olduğunu gözlemlemiştir. Aydemir vd.
(2012), İMKB’de işlem gören ve imalat sektöründe faaliyet gösteren 73 şirkete ait 19902009 yılları arasındaki analizlerinde, kârlılık, likidite ve kaldıraç oranlarının hisse senedi
getirilerini pozitif etkilediğini, faaliyet oranlarının ise etkilemediğini, sonuç olarak ise
finansal oranların hisse senedi getirisini belirlemedeki rolünün düşük olduğunu tespit
etmişlerdir. Uluyol ve Türk (2013) ise, hisse senetleri BİST’te işlem gören 56 üretim
işletmesinin 2004-2010 yılları arasındaki analiz sonucunda, cari oran ve nakit oranın firma
değeri üzerinde etkili olduğunu ancak, stok devir hızı, özsermaye oranı, net kâr marjı oranı
ve hisse başına kâr oranları ile firma değeri arasında anlamlı bir ilişki olmadığını
belirlemişlerdir.
UFRS’nin finansal tablolardan edinilen muhasebe bilgilerinin kalitesini arttırdığını
ve UFRS’ye göre hazırlanan finansal tablolardan elde edilen finansal oranların firma
değerini açıklamada yerel muhasebe standartlarına göre daha üstün olduğunu tespit eden
çalışmalarda; Aksu ve Kösedağ (2006), UMS/UFRS’nin finansal tabloların şeffaflığı ve
kamuyu aydınlatmada etkili olduğu, Türel (2009), Atmaca ve Çelenk (2011), Bilgiç ve İbiş
(2013), Akgün (2013) ve Karğın ve Arıcı (2015) da Türkiye için UFRS’nin muhasebe
bilgilerinin değer ilişkisini arttırdığı ve sunulan muhasebe bilgilerinin genel olarak kaliteli
olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Atmaca (2010), UMS/UFRS’lerin işletmelerin finansal
analiz sürecinde etkili olduğunu, işletme ilgililerinin finansal tabloları analiz etmede ve
yorumlamada bu standartları özenle ve dikkatle göz önüne almaları gerektiğini belirtmiştir.
Çalışkan (2012), UFRS’ye göre hesaplanan finansal oranların, işletmeler açısından daha
gerçekçi ve olumlu olduğunu tespit etmiştir. Benzer sonuçlar farklı ülkeler için çalışma
yapanKasznik (1999), Ashbaugh ve Pincus (2001),Leuz (2003), Christian (2003), Morris
vd. (2006), Daske (2006), Hung ve Subramanyam (2007) veIatridis (2010)tarafından da
tespit edilmiştir. Yapılan bu çalışmalarda, yatırımcıların UFRS’ye göre hazırlanan finansal
tablolardan daha fazla bilgi edindikleri ve karar alma süreçlerinde kullandıkları sonucuna
ulaşılmıştır.
Yerel muhasebe standartlarına göre hazırlanan finansal tablolardan elde edilen
finansal oranların firma değerini açıklamada UFRS’ye göre daha üstün olduğunu tespit
eden çalışmalarda: Dan (2003), Çin standartlarına göre düzenlenen finansal tabloların,
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UMS’ye göre oluşturulan finansal tablolara göre hisse senedi fiyatlarıyla daha fazla ilişkili
olduğunu tespit etmiştir. Devalle vd. (2010), 2002-2007 dönemleri arası için yaptığı
çalışmada, UFRS’den sonra, Almanya, İspanya ve İtalya’da finansal bilginin ihtiyaca
uygunluğunun azaldığını, Fransa ve İngiltere’de ise arttığını, net kârın fiyat üzerindeki
etkisinin Almanya, Fransa ve İngiltere’de arttığını, İspanya ve İtalya’da ise azaldığını,
özkaynak değerinin fiyat üzerindeki etkisinin ise İngiltere dışında tüm ülkelerde azaldığını
tespit etmiştir. Khanagha (2011), Birleşik Arap Emirliklerinde UFRS sonrası dönemde
muhasebe bilgilerinin değer ilişkisi düzeylerinin azaldığı sonucuna varmıştır. Agostino vd.
(2011), UFRS sonrası hisse başına defter değerinin hisse senedi değeri üzerindeki etkisi
azalırken hisse başına kar etkisinin ise arttığını tespit etmiştir.Büyükşalvarcı ve Uyar
(2012), UFRS’ye göre hazırlanmamış finansal tablolardan elde edilen finansal oranların,
UFRS’ye göre hazırlanmış finansal tablolardan elde edilen finansal oranlara göre
firmaların hisse senedi getirilerini ve piyasa değerlerini açıklamada daha üstün olduğu ve
araştırma kapsamındaki firma yatırımcılarının 2004 yılına ilişkin yatırım kararlarını alırken
UFRS’ye göre hazırlanmış finansal tablolar yerine, UFRS’ye göre hazırlanmamış finansal
tablolardan elde edilen finansal oranları kullandıkları sonucuna ulaşmışlardır. Sultanoğlu
(2014), BİST’de UFRS Öncesi (2000-2004) ve UFRS Sonrası (2005-2010) dönemler arası
imalat sanayi sektöründe devamlı olarak işlem gören 26 işletme için yaptığı çalışmasında,
UFRS’den sonra, finansal bilginin ihtiyaca uygunluğunda anlamlı bir artış olduğunu,
özkaynak defter değerinin işletmelerin piyasa değerlerini açıklamada etkin olduğunu ve
UFRS’ye göre hazırlanmamış finansal tablolardan elde edilen finansal oranların, UFRS’ye
göre hazırlanmış finansal tablolardan elde edilen finansal oranlara göre işletmelerin hisse
senedi getirilerini açıklamada daha çok katkı sağladığını tespit etmiştir.
ARAŞTIRMANIN HİPOTEZİ
Çalışmanın amacı, firmalarda muhasebe bilgileri ile firma piyasa değeri arasındaki
ilişki düzeyini araştırmaktır. Ayrıca çalışmada, farklı muhasebe düzenlemelerine göre,
UFRS’ye göre hazırlanmamış ve UFRS’ye göre hazırlanmış finansal tablolardan elde
edilen finansal oranlar ile firma değeri arasındaki ilişkilerin belirlenmesi ve bu ilişkilerin
farklılık gösterip göstermediğinin tespiti amacıyla aşağıdaki temel hipotezler kurulmuştur:
Hipotez H0: Firmaların finansal oranlarının piyasa değerlerini açıklama
düzeylerinde UFRS’ye geçişten sonra bir değişim olmamıştır.
Hipotez H1: Firmaların finansal oranlarının piyasa değerlerini açıklama
düzeylerinde UFRS’ye geçişten sonra anlamlı bir artış olmuştur.
MODEL, VERİ VE YÖNTEM
Barth (2000)’ın da belirttiği gibi etkin bir piyasada fiyatların elde edilebilir bütün
bilgileri tam olarak yansıtması beklenir. Bu bilgiler, hem muhasebe rakamlarını hem de
yatırımcıların firma değerini belirlemeye ilişkin ihtiyacına uygun diğer tüm bilgileri
içermelidir. Bütün bilginin fiyata yansımadığı yarı güçlü formda etkin bir piyasada bile,
fiyat, yatırımcıların ortak görüşlerinin bir göstergesidir. Ball ve Brown (1968) ve Beaver
(1968), yatırımcıların ortak görüşünü temsil ettiği için hisse senedi fiyatını çalışmalarında
ilk kullananlardandır. Dolayısıyla, firma değerini yansıtmak için kullanılan en yaygın
bağımlı değişken “fiyat”tır (Sultanoğlu, 2014: 63).
Literatürde muhasebe bilgileri ile firma değeri ilişkisini açıklamaya yönelik
modeller üç grup altında toplanmıştır. Francis ve Schipper (1999)’in ileri sürdüğü bilanço
yaklaşımı hisse başına varlık ve hisse başına yabancı kaynak oranlarının hisse senedi değeri
ile ilişkisini test etmektedir. Easton ve Harris (1991)’in geliştirdiği gelir tablosu veya getiri
modelinde kar düzeyi ve kardaki değişimin birlikte, hisse senedi getirisini açıkladığı
modeldir. Ohlson (1995) modeli veya fiyat modeli ise bilanço modeli ile getiri modelinin
bileşiminden oluşmaktadır. Bu model, muhasebe bilgilerinin hisse senedi değer ilişkisini
açıklayan son modeldir. Ohlson (1995), firmanın özkaynak maliyetinin üzerinde kar elde
etmesi durumunda piyasa değerini yükseltebileceğini ileri sürmüştür. Ohlson (1995), hisse
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senedinin piyasa değerini gelecekte beklenilen artık karların bugünkü değerleri toplamıyla
elde ettiği artık kar modelini matematiksel dönüşümler ile fiyat modeline dönüştürmüştür.
Fiyat modelinde firmanın piyasa değeri, kar, defter değeri ve diğer ilgili bilgilerin bir
fonksiyonu olarak ifade edilmektedir (Kayalıdere, 2013:137-138).
Bu çalışmada, TDHP’ye göre hazırlanan ve UFRS’ye göre hazırlanan finansal
tablolardan elde edilen muhasebe bilgileri ile firma değeri arasındaki ilişkinin test
edilmesine yönelik Ohlson (1995)’ınFiyat Modeli kullanılarak panel regresyon analizi
yapılmıştır. Açıklanan firma değeri ile muhasebe bilgileri arasındaki ilişkinin incelenmesi
için kullanılan modelde; firma değeri bağımlı değişken, muhasebe bilgileri ise bağımsız
değişkenler olarak aşağıdaki gibi tanımlanabilir:
HBPDit 1  i  1 HBKit  2 HBDDit   it (1)
HBPDit+1 = t+1 zamandaki hisse başına piyasa değeri (fiyatı),
HBKit = Firmanın yılsonu finansal tablolarındaki hisse başına net karı (dönem net
kâr değeri/piyasada firmaya ait yılsonu toplam hisse senedi sayısı),
HBDDit = Firmanın yılsonu finansal tablolarındaki özkaynak defter değeri
(özsermaye defter değeri/piyasada firmaya ait yılsonu toplam hisse senedi sayısı),
 it = Panel regresyon modelinin hata terimidir.
Bu konuda yapılan çalışmalar incelendiğinde, modelde yer alan bağımlı ve
bağımsız değişkenlerin hisse başına değerlerinin alınmış olduğu görülmektedir. Bunun
nedeni, Barth vd. (1992) ve Kothari ve Zimmerman (1995) tarafından Fiyat Modeli’nin
değişen varyans riski taşıması olarak ifade edilmiştir (Kayalıdere, 2013: 138). Bu
çalışmada da hisse başına değerler modelde yer almıştır. Ayrıca firmaların net kar ve
özsermaye defter değerleri 31 Aralık tarihi itibariyle, hisse başına piyasa değerleri ise
finansal tablo açıklama tarihleri dikkate alınarak, 31 Aralığı takip eden dönemin Nisan ayı
kapanış fiyatları itibariyle modele dahil edilmiştir.
Çalışmada Borsa İstanbul’da faaliyet gösteren imalat sanayi sektöründeki eksiksiz
verilere sahip 43 firmanın TDHP (1995-2004) ve UFRS (2005-2014) dönemleri için yıllık
gözlemlerinden oluşan iki ayrı panel veri seti hazırlanmıştır. Bu denklemde yer alan
değişkenlere ait veriler, Borsa İstanbul’un, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun (KAP) ve
İş Yatırım’ın resmi ağ sayfalarından elde edilmiştir. Veri setine finansal tablolarının
farklılığı sebebiyle, bankalar, sigorta şirketleri ve diğer finans sektöründe faaliyet gösteren
firmalar analize dahil edilmemiştir. Ayrıca, konsolidasyonun etkileri çalışma dahilinde
olmadığı için konsolide finansal tablo düzenleyen firmalar analiz kapsamı dışında
tutulmuştur.
Bu çalışmada ilk olarak modeldeki değişkenlerin yatay-kesit bağımlılık
özelliklerini belirlemeye yönelik olarak Pesaran (2004)’ın geliştirmiş olduğu, CD-testi
kullanılmıştır. Modeldeki değişkenlerin tamamı durağan olduğundan, (1) no’lu denkleme
ait katsayıların tahmini için, 43 firmaya ait finansal oranları temsilen kullanılan verilerin
bir arada kullanılmasının uygunluğu ve dört farklı panel veri modelinden en etkin olanın
2
seçimine yönelik olarak  dağılımlı LR (olabilirlik oran testi, likelihood ratio test)
kullanılmıştır. Çalışmada, paneli oluşturan birimler arasında yatay-kesit bağımlılık
bulunduğundan ve sabit etkiler modelinin en uygun model olması nedeniyle bu çalışmada,
düzeltilmiş Driscoll-Kraay standart sapmalı sabit etkiler panel veri (Fixed-effects
regression with Driscoll-Kraay standard errors) tahmincisi kullanılmıştır. Bu tahminci,
değişen varyans, otokorelasyon ve yatay kesit bağımlılık koşullarında güvenilir standart
sapmalı tahmin sonuçları sağlayabilmektedir (Driscoll ve Kraay: 1998).
Panel veri analizinde son gelişmeler, tahmin yöntemlerinin paneli oluşturan
birimler arasında yatay-kesit bağımlılık özelliklerine duyarlı olduğunu ortaya koymuştur.
Bu çalışmada örnek hata terimlerinin ikili korelasyon katsayılarının ortalamasını dikkate
alarak değişkenlerin yatay-kesit bağımlılık özelliklerini belirlemeye yönelik olarak Pesaran
(2004) tarafından geliştirilen yatay kesit bağımlılık testi kullanılmıştır.
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AMPİRİK SONUÇLAR
43 firmaya ait finansal oranları temsilen kullanılan verilerin bir arada
kullanılmasının uygunluğu ve dört farklı panel veri modelinden en etkin olanın seçimine
2
yönelik olarak  dağılımlı LR (olabilirlik oran testi, likelihood ratio test) kullanılmış; her
iki örneklem için, Model (4)’ün daha etkin olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Tablo 1). Bu
sonuç, 43 firmanın hisse senedi getirisinin açıklanmasında, sabit etkiler modelinin
kullanılmasının uygun olacağını ifade etmektedir.
Tahmin yöntemlerinin paneli oluşturan birimler arasında yatay-kesit bağımlılık
özelliklerine duyarlı olduğundan, yatay kesit bağımsızlık testi yapılmıştır. Tablo 2’ye göre
tüm değişkenlerin düzey değerleri için yatay kesit bağımsızlık vardır hipotezi %1 hata payı
düzeyinde kuvvetli olarak reddedilmektedir. Modeldeki değişkenlerin, yatay-kesitler
(firmalar arasında) etkileşim içerisinde olduğu anlamına gelmektedir.
Bu nedenle, yatay kesit bağımlılık koşullarında da etkin tahmin sonuçları elde
etmeye yönelik olarak düzeltilmiş Driscoll-Kraay standart sapmalı sabit etkiler panel veri
tahmincisi kullanılmıştır. Tablo 3’de F testi, “sabit etkilerin anlamsızdır” olduğunu ileri
süren yokluk hipotezini ve Hausman testi ise “tesadüfi etkiler tahmincisi doğrudur”
olduğunu ileri süren yokluk hipotezini sınamaya yöneliktir. Her iki test sonuçlarına göre
sabit etkiler modeli, uygun ve etkin tahmin yöntemi olarak kullanılabilir.
Tablo 1: Panel Veri Modeli Seçimi
TDHP Dönemi
Hipotezler

LR-testi [sd]

(pd)

UFRS Dönemi
LR-testi [sd]

(pd)

Model (2), Model (1)’den üstün değildir.

356,4 [42] (0,000)

309,9 [42] (0,000)

Model (3), Model (1)’den üstün değildir.

333,8

784,0

Model (4), Model (1)’den üstün değildir.

450,0 [44] (0,000)

Model (4), Model (2)’den üstün değildir.

93,6

Model (4), Model (3)’den üstün değildir.

[2] (0,000)
[2] (0,000)

112,2 [42] (0,000)

[2] (0,000)

986,0 [44] (0,000)
676,1

[2] (0,000)

202,0 [42] (0,000)

Açıklamalar:Model (1): Sadece sabitten oluşan model; Model (2): Firma etkilerinden
oluşan model; Model (3) Değişkenlerden oluşan model; Model (4): Firma etkilerinden
2
ve değişkenlerden oluşan modeldir. LR-testi,  dağılımlı olabilirlik oran testi
(likelihood ratio test); [sd]: serbestlik derecesi ve (pd): olasılık değeridir. Hesaplamalar,
NLOGIT 4 ekonometri yazılımıyla yapılmıştır.
Tablo 2: Yatay-Kesit Bağımlılık Analizi Sonuçları
HBPD

HBK

HBDD

TDHP Dönemi için CD-testi

27,06 (0,000)

11,80 (0,000)

0,37 (0,712)

UFRS Dönemi için CD-testi

17,99 (0,000)

8,01 (0,000)

1,66 (0,098)

Açıklamalar: CD-testi, Pesaran (2004)’ın yatay-kesit bağımlılık (CD) testidir.
Parantez içindeki değerler, olasılık değerleridir. Hesaplamalar, Stata 14 ekonometri
yazılımıyla yapılmıştır.
Tablo 3: Panel Veri Analiz Sonuçları
TDHP Dönemi
Bağımsız Değişkenler:
HBK
HBDD
Sabit
R2
F-Testi

Katsayı
1,591

UFRS Dönemi

(pd)

Katsayı

(pd)

(0,652)

7,971

(0,000)

1,737 (0,017)
17,391 (0,276)

0,549 (0,002)
10,470

(0,000)

0,196

0,792

3,91 (0,028)

55,57 (0,000)
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Hausman Testi

95,62 (0,000)

19,24 (0,000)

Açıklamalar: pd, olasılık değeridir. Hesaplamalar, Stata 14 ekonometri yazılımıyla
yapılmıştır.
(1) no’lu denkleme ait katsayıların tahmin sonuçları, Tablo 3’de yer almaktadır. TDHP
(1996-2004) dönemi için modelin anlamlılığını gösteren belirlilik katsayısı değeri (R2) %
19,6; UFRS (2005-2014) dönemi için % 79,2 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuca göre,
modelde yer alan değişkenler, TDHP döneminde hisse başına piyasa değerindeki
değişmelerin % 19,6’sını açıklarken, UFRS döneminde ise % 79,2’sini açıklamaktadır.
Dolayısıyla, UFRS’ye uyumlu finansal tablolardan elde edilen finansal oranların hisse
başına piyasa değerindeki değişmeleri açıklama gücü TDHP dönemine göredört kat
artmıştır. Tablo 3’de yer alan her bir değişkenin katsayısı, hisse başınapiyasa değerindeki
değişmeler üzerine etkisini; olasılık (pd) değerleri ise bu katsayıların istatistiksel olarak
güvenilirliğini göstermektedir. 0,10’un üzerinde olan olasılık (pd) değerleri, ilgili
katsayının sıfırdan farksız olduğunu yani ilgili değişkenin, hisse başınapiyasa değeri
üzerine etkisinin olmadığını göstermektedir. TDHP döneminde sadece özkaynak defter
değeri (HBDD) değişkeni ile hisse başına piyasa değeri (HBPD) arasında pozitif ve
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. TDHP döneminde, hisse başına net kar
(HBK) değişkeni ile hisse başına piyasa değeri (HBPD) arasında ise istatistiksel olarak
anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. UFRS döneminde ise, hem özkaynak defter değeri
(HBDD) hem de hisse başına net kar (HBK) değişkenleri ile hisse başına piyasa değeri
(HBPD) arasında pozitif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur.
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Dünyada sermaye hareketlerinin serbestleşmesi ve küreselleşme sonucunda
uluslararası ticaretin gelişmesi, işletmelerin farklı ülkelerde farklı muhasebe
düzenlemelerine göre finansal tablolar hazırlamalarını bereberinde getirmiştir. Bu durum
muhasebe bilgi kullanıcılarının farklı finansal tabloları yorumlamalarını,
karşılaştırmalarını ve analiz etmelerini güçleştirmiştir. Farklı muhasebe uygulamalarının
uyumlaştırılması sorunu, UMS/UFRS ile ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır. Böylece, yerel
ve UMS/UFRS’ye göre hazırlanan finansal tablolardan elde edilen finansal oranların firma
değerlerini açıklamada farklılık gösterip göstermediğini belirlemek önem kazanmıştır.
Bu çalışmada,Borsa İstanbul’da faaliyet gösteren 43 imalat sanayi firmasının
muhasebe bilgileri ile firma değeri arasındaki ilişkisinin TDHP ve UFRS’ye göre farklılık
gösterip göstermediği incelenmiştir. UFRS’nin, finansal bilginin ihtiyaca uygunluğunda bir
artış yaratıp yaratmadığını araştırmak için Fiyat Modeli (Ohlson, 1995) kullanılmıştır.
Ampirik sonuçlar, aşağıda özetlenmiştir:
Modelde yer alan finansal oranların, TDHP döneminde hisse başına piyasa
değerindeki değişmelerin % 19,6’sını açıklarken, UFRS döneminde ise % 79,2’sini
açıklamaktadır.
UFRS’ye uyumlu finansal tablolardan elde edilen finansal oranların hisse başına
piyasa değerindeki değişmeleri açıklama gücünün TDHP dönemine göre dört kat arttığı
görülmektedir.
TDHP döneminde sadece özkaynak defter değeri (HBDD) değişkeni ile hisse
başına piyasa değeri (HBPD) arasında pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki
olduğu, hisse başına net kar (HBK) değişkeni ile hisse başına piyasa değeri (HBPD)
arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır.
UFRS döneminde ise, hem özkaynak defter değeri (HBDD) hem de hisse başına
net kar (HBK) değişkenleri ile hisse başına piyasa değeri (HBPD) arasında pozitif yönlü
ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki mevcuttur.
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Genel bir değerlendirme olarak, UFRS’ye uyumlu hazırlanan finansal tablolardan
elde edilen finansal bilginin ihtiyaca uygunluğunun arttığı ve etkin piyasa oluşumuna
olumlu katkı sağladığı sonucuna ulaşılmıştır.
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İç Denetimin Etkinliği Konusunda Türkiye’de Yapılmış Çalışmalar:
Literatür Taraması
Batuhan F. MOLLAOĞULLARI*

Anıl GACAR**

Özet
İç denetim, organizasyonun varlıklarını, kaynaklarını, faaliyetlerini incelemek ve
değerlendirmek amacıyla organizasyonun içinde kurulan inceleme, danışmanlık ve
rehberlik faaliyetidir. Bu faaliyetlerin düzgün bir şekilde yürütülmesi, işletmelerde
muhtemel risklerin belirlenmesi ve bunlara karşı önlemlerin alınması ancak iç denetimin
etkin çalışması ile mümkündür. Bu anlamda iç denetçilerin bağımsızlığı, mesleki
yeterlilikleri, şirket içi bölümlerle olan iletişimi, üst yönetimden aldıkları destek, bağımsız
denetçilerle olan ilişkisi iç denetimin etkinliği için önem arz etmektedir.
Bu çalışmada ulusal ve uluslararası boyutta iç denetimin etkinliğini etkileyen
faktörler konusunda yapılan çalışmalar gözden geçirilerek edebiyat incelemesi yapılmıştır.
Yapılan edebiyat çalışması sonucunda iç denetçilerin üst yönetimden aldıkları desteğinin
ve bağımsızlıklarının etkin bir iç denetim için ön şart olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İç denetim, Etkinlik
Jel Kod: M41,M42
Abstract
Internal Audit is an examination, guidance and consulting activities to assets,
resources, and activities of the organization, on the purpose of examine and evaluate within
the organization that established.The proper execution of activities, identifying potential
risks in business and taking measures against them is only possible with the effectiveness
of the internal audit.In this sense, the independence of the internal auditor, professional
qualifications, communication with other departments, professional competence, top
management the support, the relationship with the independent auditor is important to the
effectiveness of internal audit.
In this study, the factors that influence on the effectiveness of internal audit at the
area of national and International studies were examined. As a result of study, for effective
internal audit has been concluded that a prerequisite, the independence of Internal Auditors
and the support they receive from senior management.
Key Word Internal Audit, Effectiveness
Jel Classification: M41,M42

GİRİŞ
Hemen hemen insanlık tarihi kadar eski bir kavram olan denetim, modern anlamda
organizasyon süreçlerinin belirlenen standartlara uygunluğunun incelenmesi, mali
bilgilerin değerlendirilmesi amacıyla uzman kişilerce kanıt toplama ve bu toplanan verileri
değerlendirme süreci olarak tanımlanmaktadır. Bu anlamda işletme içi denetim faaliyetleri;
organizasyon fonksiyonlarının daha iyi çalışması, uluslararası standartlara uygunluğunun
sağlanması ile mali bilgilerin şeffaflığı ve güvenirliliği açısından çok büyük öneme
sahiptir.
Son yıllarda gelişen ve değişen iç denetim faaliyetleri, sanayi devriminden
günümüze kadar daha da karmaşık hale gelen işletme fonksiyonlarının ve işletmelerin iş
süreçlerinin kontrolüne, etkinliğine katkı sağlayarak bu süreçlerin sağlıklı bir şekilde
Arş. Gör., Celal Bayar Üniversitesi, İ.İ.B.F, Muhasebe-Finansman Anabilim Dalı,
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yürütülmesine yardımcı olmaktadır. İşletme faaliyetlerinden gereksiz süreçlerin atılması,
yanıltıcı ve yanlış bilgilerin sistem dışına itilmesi, bu anlamda işletme yönetiminin rekabet
konusunda üstünlük kazanmasına yardımcı olmaktadır. Dolayısıyla iç denetimin
etkinliğine önem veren işletmeler, faaliyetlerinin verimli şekilde devamı açısından önemli
kazanım elde etmektedirler.
Bu çalışmada iç denetimin etkinliğine etki eden faktörlerin neler olduğu
araştırılmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda çalışmada öncelikle iç denetim ile ilgili temel
bilgiler kısaca verilmiş ardından etkinlik kavramına değinilmiştir. Son olarak iç denetim
faaliyetinin etkinliği konusundaki gerekli faktörlerin ele alındığı çalışmalar 2010-2015
dönemi itibariyle incelenmiştir.
I. İÇ DENETİM İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER
Aşağıda, iç denetim ile ilgili temel bilgilere yer verilmektedir:
A. İç Denetimin Tanımı ve Önemi
Dış denetimin tarihi çok eski olmasına rağmen iç denetim 20. Yüzyılın ikinci
yarısında sonra dünyada önem kazanmıştır. İşletmelerin büyümesi, kontrolün güçlenmesi
ve işletme sahiplerinin yönetimi profesyonellere devretmesi nedeniyle iç denetim hızlı bir
yol katetmiş ve 1941 ABD’de IIA (İç Denetim Enstitüsü) kurulmasıyla kurumsal kimlik
kazanmıştır ( Alptürk, 2008:29 ). Uluslararası anlamda iç denetim alanında ilk kuruluş olan
IIA iç denetimi; bir kuruluşun faaliyetlerini geliştirmek ve faaliyetlerine katkıda bulunmak
üzere tasarlanmış bağımsız, güvence ve danışmanlık faaliyetidir (IIA).
IIA’ nın iç denetim tanımı kapsamında iç denetim daha ayrıntılı bir şekilde
değerlendirilebilir. İç denetim risk yönetimi, kontrol ve yönetim hakkında şirket üst
yönetimine bağımsız ve tarafsız görüş sunarak değerlendirmeler yapar. Ayrıca iç denetim
finansal ve operasyonel bilgilerin, güvenirliliği ve bütünlüğü, operasyonların etkinliğini ve
verimliliğini, varlıkların korunmasını, kanun, yürütmelik, standartlara uyum faaliyetlerini
kapsar ( Pickett, K.H :111,112 ). Dolayısıyla bu ayrıntılı değerlendirmeyle beraber iç
denetim risk yönetim ve kurumsal yönetim faaliyetlerini kendi görev alanına dahil etmiş
ve daha kapsamlı faaliyetler bütünü haline gelmiştir.
Gelişen ve değişen dünya, işletmeleri hızlı değişime mecbur tutmaktadır. Artan
rekabet, iş yapma süreçlerinin aynılaşması, çevre sorunları, ekonomik faaliyetlerdeki
azalış, yönetimleri son derece zorlamaktadır. Bütün bu yaşananlar iç denetimi işletmeler
açısından daha da önemli hale getirmektedir. Bu anlamda işletmeler sorumluluk ve hesap
verebilme, işletmedeki hata ve hilelerin ortaya çıkarılmasının yanında, yapılan hatalarla
tekrardan karşılaşılmaması için iç denetime ihtiyaç duyulmaktadır ( TIDE ).
İç denetimin en önemli özelliği, işletmeyi “geliştiren ve ona değer katan faaliyetler
bütünü” olmasıdır ( Uzun, 2014:61 ). İşletmelerde, iç denetim işletme faaliyetlerini
geliştirici etkisi, geçmişin denetim ve hata odaklı iç denetim yaklaşımı yerine bugünün
süreç odaklı, katma değer oluşturmaya yönelik yaklaşımı sayesinde mümkün olmaktadır (
Uzun, 2014:61 ). Tablo 1’de iç denetim konusunda değişen kavramlar ile ilgili olarak bilgi
sunulmaktadır:
Tablo 1: İç Denetimde Değişen Kavramlar
Geleneksel Yaklaşım

Modern Yaklaşım

Denetim Odaklı

Katma Değer Odaklı

İşlem Denetimi

Süreç Denetimi

Finansal Kayıp Denetimi

Verimlilik Denetimi
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Uygunluk Denetimi

Risk Tanımlama

Sistem Koruyucu Olmak

Değişimin Öncüsü Olmak

Deneyim Ağırlıklı Denetim

Yoğun Teknoloji Kullanımı

Mevzuat Kökenli

Risk Yönetimi Kökenli

Kaynak: Özkök, 2003:19
B. İç Denetimin Tarihsel Gelişimi
Tarihsel araştırmalar denetimin köklerinin muhasebeye göre daha eskilere, M.Ö.
4000 yıllarına kadar uzadığını ortaya çıkarmıştır. Araştırmalar resmi olarak ilk kayıt
saklama sisteminin yakın doğuda vergiler ve gelirlerin doğru toplanması, masrafların
belirlenmesi için kullanıldığını belgelendirmiştir. Görüldüğü üzere denetime ait geçmiş çok
eski olmasına rağmen iç denetim geçmişi çok da gerilere gitmemektedir. Çok uluslu
şirketlerin ortaya çıktığı ve organizasyonların daha karmaşık hale geldiği 20. Yüzyılın
ortalarından sonra iç denetim önem kazanmaya başlamıştır. 1941 yılında ABD’ de İç
Denetim Enstitüsü’nün kurulmasıyla beraber iç denetim ilk defa kurumsal kimlik
kazanmıştır (Ramamurti, 2003:3 ).
II. Dünya Savaşı sonrası işletmelerin iş yapış süreçlerinin karmaşıklaşması iç
denetim faaliyetlerinin çehresini değiştirmiş, bununla birlikte eş zamanlı olarak iç denetim
alanında kapsamlı gelişmelere yol açmıştır. Meydana gelen gelişmeleri kronolojik olarak
aşağıdaki şekilde sıralanması mümkündür:
Tablo 2. İç Denetimin Tarihsel Gelişimi
Tarih
1933

İç denetim Faaliyetleri
Amerika'da SEC(Security Exchange Commission)'in kurulması

1941
1985

Uluslararası İç Denetim Enstitüsü (Institute of Internal Auditors - IIA)'nün kurulması.
The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Committee (COSO)'nin kurulması.

1989
1991

IIA tarafından "İç Denetim Standartları"nın yayınlanması
SAS (Statement of Auditing Standards) no: 65 "The Auditors Consideration of the Internal Audit
Function in an Audit of Financial Statement"ın yayınlanması.
COSO tarafından "İç Kontrol Çerçevesi"nin yayınlanması
İngiltere'de Cadburry Komisyonu tarafından "Cadburry Raporu"nun yayınlanması.

1992
1992
1995
1999
1999
1999

IIA'in Türkiye şubesi olarak Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE)'nin kurulması
İngiltere'de "The Financial Reporting Council" tarafından "Internal Control: Guidanace for
Directors on the Combined Code" (Turnbull Raporu)'nin yayınlanması
IIA tarafından "İç Denetim Mesleki Uygulama Çerçevesi"nin kabul edilmesi.
"Blue Ribbon Committee Raporu"nun yayınlanması

2006

Amerika'da "Public Accounting Reform and Investor Protection Act. (Sarbanes-Oxley) Yasası"nın
kabul edilmesi.
COSO tarafından "Kurumsal Risk Yönetimi Çerçevesi"nin yayınlanması

2007

IIA tarafından "Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Çerçevesi"nin Kabul Edilmesi.

2002

C.İç Denetimin Temel Unsurları
İşletme bünyesinde sürdürülen iç denetim faaliyetlerinin temel unsurlarını 3 ana başlık
altında toplamak mümkündür. Bunlar;
Güvence Sağlamak
Danışmanlık Fonksiyonu
Değer Katmak

148

1. Güvence Sağlama
Kurum içerisinde etkin bir iç denetim sisteminin var olduğuna, işletmelerin risk
yönetimi, iç kontrol sistemlerinin etkin bir şekilde çalıştığına, ortaya koyulan bilgilerin tam
ve tartışmasız olmasına, varlıkların korunduğuna, işletmelerin faaliyetlerini etkin ve
mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirileceğine dair işletme içine ve dışına yeterli
güvencenin verilmesi olarak tanımlanabilmektedir ( MB, 2014 ).
Güvence sağlama fonksiyonu uluslararası iç denetim standartlarında ise işletmenin
içyapısı ve kontrol süreçlerine ilişkin bağımsız değerlendirme sağlamak amacıyla toplanan
delillerin tarafsız bir şekilde incelenmesi olarak ifade edilmektedir. Bu ifadeden de
anlaşılacağı üzere iç denetimde güven kurmanın anlamı kurum içinde ortaya koyulan
yönetim süreçlerinin, sistemlerin etkinliğinin değerlendirilmesi, bu bilgiyi ihtiyaç duyulan
üst yönetime gerekli kanıtlarla sunulmasıdır.
İç denetimin güvence sağlama fonksiyonu çerçevesinde bağımsız ve etkin bir
şekilde değerlendirilen bulgular yoluyla işletmenin ilerde karşılaşabileceği, işletmeye
büyük zararlar vermesini önlemek veyahut riskin erken tespiti yoluyla bunları tamamen
engellemesi mümkün olacaktır.
2. Danışmanlık Fonksiyonu
İç denetim, işletmeye güvence, işletmenin belirlenen hedeflere ulaşabilmesi için
gerekli faaliyetlerin ve süreçlerin düzenli bir şekilde değerlendirilmesi ve gelişmesine
yönelik önerilerde de bulunmaktadır ( Aslan, 2010 ). Başka bir ifadeyle iç denetim
faaliyetlerinin amacı her türlü riski bulmak ve ortadan kaldırmaktır ( Kelecioğlu, 2014:3 ).
İç denetim danışmanlık fonksiyonu ile herhangi bir idari sorumluluk üstlenmeden
işletmenin farklı bölümlerinde denetim yapma yetkisi olan iç denetçilerden,
organizasyonda ortaya çıkan problemlere çözüm bulma, yeni iş süreçlerinin tasarımı gibi
konularda öneriler almakta ve bu yolla ortaya çıkabilecek olası sorunların önüne
geçmektedir. Belirtildiği üzere danışmanlık hizmetinde herhangi bir idari sorumluluk
üstlenilmemesi son derece önemlidir. Danışmanlık fonksiyonu olmayan ve sadece güvence
sağlamaya yönelik bir iç denetim, nitelik itibariyle fonksiyon olarak zayıflayacak ve
etkinliğini yitirecektir ( Kelecioğlu, 2014:3 ).
3. Değer Katma
Güvence ve danışmanlık faaliyetleri yoluyla işletmenin amaçlarını gerçekleştirme,
fırsatlarını artırma ve faaliyetlerini geliştirerek, risklere karşı daha dayanıklılığını artırmak,
işletmeye değer katma olarak iç denetim enstitüsü tarafından tanımlanmaktadır.
İç denetimde değer yaratan bir denetim faaliyetinden söz etmek ancak yönetimin
bu yönde bir beklentisinin olması ile mümkün olabilir. Bu konuda görev iç denetçilere
düşmektedir. İç denetçilerin, yönetimi bu yönde bilgilendirmesi, mesleki yetkinlikleri,
özgüveni ile doğrudan bağlantılı olacaktır. Bu sebeple iç denetçilerin yeteneklerinin
fazlalığı değer yaratan bir iç denetim birimi için çok önemlidir ( Uzun, 2006 ).
İç denetimin fonksiyonel olarak IIA tarafından da önemle vurgulanan özelliği
kuruma değer katılmasını amaçlamasıdır. Dolayısıyla işletmenin daha etkin olması, verilen
hizmetin kalitesinin artırılmasının yanında bir iç denetim kültürü oluşturulması ve bu yönde
işletme gelişiminin sağlanması önem arz etmektedir.
D. İç Denetimin Amacı
İç denetimin temel amacı, işletme fonksiyonlarının düzgün bir şekilde çalışmasını
temin etmek için denetim faaliyetlerini düzenli olarak gerçekleştirmek ve işletme
çalışanlarının sorumluluklarını en iyi şekilde yapmalarına yardımcı olmaktır. Bu çerçevede
iç denetim faaliyetlerinin amaçlarını 3 ana başlıkta özetlemek mümkündür.
İşletme varlıklarını ve kaynaklarını korumak, bunların ekonomik ve etkin
kullanılmasını sağlamak
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Yönetim tarafından belirlenen amaç ve hedeflerine, işletme tarafından ortaya
koyulan performans karşılaştırılması yaparak bu yönde önlemler almak ve üst yönetimi
bilgilendirmek
İşletmenin yasa ve düzenlemelere uygunluğunun denetimini yapmak ( Kayalı ve
Yüksel, 2014: 20 ).
İç denetimin belirtilen amaçları tam anlamıyla ve etkin bir şekilde
gerçekleştirebilmesi için ön koşul denetim biriminin yani denetçilerinin bağımsızlığıdır.
Bağımsızlıktan kasıt iç denetçilerin denetim faaliyetlerini yürütürken işletme içi herhangi
bir makamın ve kişinin etkisi altında kalmaması olarak tanımlanabilir (Arcagök vd., 2006:
192). Dolayısıyla denetim sonuçların ve değerlendirmelerin inandırıcı, güvenilir ve saygın
olabilmesi denetçilerin bağımsızlık dereceleri ile doğrudan ilişkilidir.
İç denetim işletme içinden elde ettiği bilgileri, işletme sisteminin daha iyi çalışması
için üst yönetimin hizmetine sunmaktadır. Böylelikle elde edilen bilgiler neticesinde
muhtemel risk durumlarını doğru tahmin edilebilir ve bundan doğabilecek fırsatlardan
yararlanmak daha mümkün olacaktır.
II. ETKİNLİK KAVRAMI
Etkinlik bir amacın gerçekleştirilmesinde kullanılan girdilerin doğrudan o amaçla
ilgili olması ya da ulaşılan hedef ile kullanılan girdiler arasındaki ilişki şeklinde ifade
edilmektedir (Gegin, 2011:4). Diğer bir ifadeyle ‘yapılan iş’ ile ‘yapılacak iş’ arasında bağ
kurmaktır( Suiçmez, 2002:178 ). Bu noktada aslında etkinlik sonuca ulaşmada gösterilen
başarı olarak da tanımlanabilmektedir.
Çağlar ( 2003 ) ise eldeki kaynakların çıktıkları ortaya koymada optimal kullanılma
seviyesini belirlemek olmak ‘etkinliği’ tanımlamaktadır. Tanımlar dikkate alındığında ve
etkinlik ile ilgili literatür incelendiğinde çıktılar üzerinde yapılan değerlendirmeler bütünü
olduğu görülmektedir.
Etkinlik, işletmeler açısından bir yönetim kontrolüdür. Bu bağlamda etkinlik tek
bir durumdan kaynaklı olmayıp bir dizi eylemler bütünüdür ve bu eylemler sistemin
parçaları olup birbiriyle bağlantılıdırlar. Bu da işletmelerin sürekliliği açısından hayati
öneme sahiptir.
A. İç Denetimde Etkinlik
İç denetim, işletme faaliyetlerinin tasarlanması aşamasında emek veren ve bu
faaliyetlerin etkin olarak yürütülmesini sağlayan uygulamalardır. Bütün olarak bu
faaliyetlerin etkinliği işletme açısından sürdürülebilirliğin temel kaynağıdır. İşte bu
faaliyetlerin etkinliğini belirleyen faktörler uyulması zorunlu uluslararası iç denetim ile
ilgili uygulamalardır ( Uzun, 2009:59 ). Bu anlamda iç denetim faaliyetlerinin kurum içi
konumu, her türlü belge, kişi, alana erişim yetkisi, bağımsızlığı ve tarafsızlığı, iç
denetçilerin mesleki yetkinlikleri, yönetimi, standartlara uygunluğu işletmelerde iç denetim
etkinliğini belirleyen faktörler olarak sayılmaktadır ( Uzun, 2009:59 ).
Genel anlamıyla etkinlik; girdilerin ve çıktıkların cari değerlerinin optimal
değerlerine oranı şeklinde tanımlanırken işletme açısından işçilik, hammadde, malzeme ve
diğer girdilerin işletme içinde belirlenen hedefler doğrultusunda ne denli yeterli ve gerekli
kullanıldığının gösteren bir değerlendirme kriteri olarak ifade edilebilir. ( Ekodialog )
Dolayısıyla etkinlik amaçlara yönelik bir kavram olup hedeflerle bu hedeflerin
gerçekleşme düzeyleri arasında ilişki kurmaktadır (Bakırcı,2006:87).
Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü, iç denetimi tanımlarken orijinal metinde
‘effectiveness’ olarak ifade edilen kavram, enstitünün Türkiye şubesi olarak faaliyet
gösteren TIDE tarafından ‘etkili’ olarak çevrilmiş ve literatürde yer almıştır.
Bu kapsamda iç denetim boyutunda etkinlik işletme bünyesindeki herhangi bir
süreçte, bu süreçte istenilen hedefe ulaşılmasına imkan verecek girdilerin kullanılıp
kullanılmadığını, gereksiz, amaçtan saptırarak girdilere bu süreçte yer verilip
verilmediğinin değerlendirilmesi şeklinde tanımlanabilir. Elde edilen bu veriler ışığında
işletme fonksiyonlarının etkinlik dereceleri ile ilgili yorum yapılmaktadır(Gegin, 2011:4 ).
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İç denetim biriminin ( sisteminin ) yeterli ve etkin çalışması işletmenin
fonksiyonlarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, sistemin hatalarının bulunması ve
risklerin önlenmesi açısından gerekli güvenceyi yönetime sağlar. Bu sebeple etkin bir iç
denetim sisteminin oluşturulması üst yönetimin en temel görevidir. Yönetimin iç denetim
fonksiyonu etkinliğini düzenli şekilde kontrol etmesi ve izlemesi işletmede oluşabilecek
gelir kayıplarını önlemede ve işletme faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması açısından
önem arz etmektedir.
İşletmeler hızlı değişen çevre faktörlerinden en fazla etkilenen ve bu kapsamda
kendi iç ve dış süreçlerini ve sunduğu hizmetleri değiştiren aktif ve dinamik kurumlardır.
Bu da işletmeleri risklere açık bir duruma getirmektedir. Bu riskler altında işletmelerin
faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde yürütmeleri ve süreklilik sağlamaları için etkin ve modern
iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi çok önemlidir ( İbiş, Çatıkkaş, 201:117 ).
B.İç Denetimin Etkinliğine Etki Eden Unsurlara İlişkin Türkiye’de Yapılmış
Çalışmalar
İç denetimle ilgili Türkiye’de yapılmış çalışmalara ilişkin literatür özeti Tablo 3’te
yer almaktadır:
Tablo 3: İç Denetim Etkinliği ve Türkiye’de Yapılmış Çalışmalar
Yıl

Yazarlar ve Başlık
Süleyman SERTEL

Araştırmanın türü

2001

“İç Denetim ve Türkiye
Tarım
Kredi
Kooperatifleri’nde
Uygulaması

Yüksek
Tezi

Doç.Dr.
Yılancı
2003

2006

Lisans

Münevver

Denetim komitesinin iç
denetim
etkinliğini
sağlamadaki ve hileleri
önlemedeki rolü

Makale

A. Altuğ BİÇER

Yüksek
Tezi

İç Kontrol Sisteminin
Etkinliğini Sağlamada İç
Denetimin Rolü

Lisans

Bulgular
Denetim ve iç denetim uygulamasının
gelişimini ve etkilerini araştırmak, varsa
aksaklıkları tespit etmek ve aksaklıkların
giderilmesi için öneriler getirmek amacıyla
TKKMBGM birimlerinde ve Ankara Bölge
Birliği’ne bağlı 20 kooperatifte anket
uygulaması yapmıştır. Çalışmanın sonucunda
kooperatif ortaklarının eğitim seviyelerinin
düşük olması nedeniyle ortaklar arasından
seçilen yönetim kurulu ve denetçilerin
fonksiyonlarını yerine getiremedikleri tespit
edilmiştir
İşletmelerde Denetim komitelerinin etkinliği,
tamamen iç denetimle olan ilişkilerine bağlı
olduğu. eğer komite iç denetime sağlıklı
iletişim kurabiliyor, iç denetim de kendisine
yeterl,, etkin bilgi ve önerileri iletebiliyor ise
sonuç olumlu olacaktır. Dolayısıyla bu
sistemin de doğru işleyebilmesi için denetim
komite üyelerinin yeterli bilgi birikime sahip
olmaları gerekmektedir sonucuna ulaşılmıştır.
İç kontrol sisteminin etkinliğini sağlamada iç
denetimin rolünü belirlemek amacıyla,
hisseleri borsada işlem gören bir şirketler
topluluğuna bağlı halka açık olmayan bir
şirkette iç denetim uygulaması yapmış ve
örnek bir iç denetim raporu hazırlamıştır.
Yaptığı çalışmada işletme ihtiyaçlarına yanıt
verecek iyi bir iç kontrol sistemi kurulması
gerekliliği ve iç denetim faaliyetleri ile
uygulanan
kontrol
yöntemlerinin
standartlaştırılması sonucuna varmıştır. Biçer
ayrıca, iç kontrol sisteminin hedefleri
doğrultusunda, genel ve arızi ek iç denetim
planlarının
hazırlanması
gerekliliğini
vurgulamıştır.
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Şerafettin SEVİM,
ve Ayşenur ELİUZ;
Makale
2007

Denetim Komitelerinin
İç
Denetimin
Etkinliği
Üzerindeki Rolleri ve
İMKB’de Bir Araştırma”
Hasan ABDİOĞLU

2008

İşletmelerde Kurumsal
Yönetim
Anlayışı
Kapsamında
İç Denetimin Rolü:
İMKB-100
Şirketleri
Üzerine Ampirik Bir
Araştırma”

Makale

Engin DİNÇ ve Bilal
GEREKAN
2008

2008

İç
Denetim
Hizmetlerinin
Dışarıdan Satın Alınması
Kararını
Etkileyen
Faktörler
ve
Bazı
Nitelikler Açısından
Farklılıkların Analizi

Arş. Gör. Dr. Mehmet
Ünsal MEMİŞ

Makale

610 nolu Uluslararası
Denetim
Standardı
Hükümleri ile Türkiye
Uygulamaları
Çerçevesinde İç Denetim
ve
İç
Denetim
Çalışmaları

İMKB-100 endekste faaliyet gösteren
şirketlerde kurumsal yönetimde iç denetimin
rolünü araştırmak amacıyla anket uygulaması
yapmıştır. Regresyon yöntemi ile analiz ettiği
veriler, kurumsal
yönetim anlayışının
uygulanmasında, iç denetimin olumlu ve
önemli rol oynadığını ortaya koymuştur.

İç denetim faaliyetlerinin dış kaynak kullanımı
kararını etkileyen faktörleri belirlemek amacı
ile üç önemli bulguya ulaşmışlardır. Birinci
bulgu, Türkiye genelinde iç denetimde dış
kaynak kullanımının olmadığı; ikinci bulgu
ortak ve yöneticilerin büyük çoğunluğunun
gelecekte iç denetimde dış kaynak kullanımını
tercih etmeye eğimli olduğudur.

Makale

Çalışmada, iç denetimin kapsamı ve zaman
içinde değişen rolü tarihsel süreç içerisinde
incelenmiş, Ardından, iç denetimde etkinlik
şartları ve iç denetçilerin başarı koşulları teorik
bir çerçevede incelenmiştir. Bu doğrultuda
Öncelikle yönetimin iç denetimi çok iyi
sahiplenmesi ve iç denetime destek olması,
İkinci olarak iç denetim rolünün çok iyi
anlatılması ve algılanması, üçüncü olarak da
kuruma katma değer yaratacak bir süreç olarak
planlanması birer ön şart olarak gerekmektedir
fikirlerinin üzerinde önemle durulmuştur.

Makale

610 nolu Uluslararası Denetim Standartlarının
getirdiği hükümler çerçevesinde iç denetim ve
iç denetim çalışmalarını Türkiye uygulamaları
açısından incelemiştir. Çalışmada Türkiye’de
iç denetim konusu farklı yönetmelik, kanun ve
tebliğlerle belirlendiği ifade edilmiştir.

Yakup AKPINAR

2010

Dört yıldır kurulan İşletilen denetim
komitelerinin iç denetimin etkinliği üzerindeki
rolleri araştırılmıştır. İMKB’de yaptıkları
araştırmada
komitelerin
iç
denetimin
etkinliğini kısmen sağladığı gözlemlenmiştir.
Şirketlerin faaliyet süresi ve halka açıklık oranı
ile komitelerin iç denetimin etkinliğini
sağlama
düzeyi
arasında
bir
ilişki
bulunamamıştır.
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Fikret
ÇANKAYA,
Engin DİNÇ, Mümine
KARA
Makale (Tezden
Üretilmiş)

2012
İç denetimin başarısını
etkileyen denetim türleri:
Türkiye tarım kredi
kooperatifleri üzerinde
bir
Uygulama
Serkan AKÇAY

2012

Kamu Sektörü’nde iç
denetim’in Etkinliğinin
ölçülmesi ve belediyeler
Üzerine bir uygulama

2013

İç denetim ve Türkiye’de
büyükşehir
belediyelerinin
iç
denetim
uygulamaları
üzerine bir araştırma

Doktora Tezi

Doktora Tezi

Bakır GÖKALP
2013
Kamu Yönetiminde İç
Denetim
Etkinliğinin
Ölçülmesi

Yüksek
Tezi

Dr. Serkan AKÇAY

2013

Türkiye’de İç denetim
sürecinin
Kamu
kurumlarının
Faaliyet
sonuçları
üzerindeki
etkinliği: Belediyeler
Üzerine bir uygulama

Makale

Lisans

İç denetimin başarısında, uygulanan denetim
türlerinin etkisi incelenmiştir. Anket yöntemi
kullanılmıştır. Anket sonuçları, AMOS adlı
paket program ile “Yapısal Eşitlik Yöntemi”
kullanılarak
analiz
edilmiştir.
Analiz
sonucunda, denetçi görüşlerine göre iç
denetimin başarısında, uygunluk, bilgi ve
sistem denetimlerinden ziyade, mali denetim
ve performans denetimlerinin daha etkili
olduğu sonucuna varılmıştır.
Kamu sektöründe iç denetimin etkinliğinin
ölçülmesi amaçlanmıştır. Bunun için, kamuda
görevli 110 adet iç denetçiye 50 soruluk anket
yapılmıştır. Ayrıca, 18 adet belediyenin
faaliyetlerine ait girdi ve çıktılar veri zarflama
analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Bulgular;
-Standartların eksiksiz olarak uygulanması
durumunda
iç
denetimin
etkinliğinin
artacağına,
- Kurumlarda çalışan diğer personelin iç
denetimi ve iç kontrolü yeterince bilmediği ve
yeterince sahiplenmediğine
- İç denetimin bağımsızlığı anlamında önemli
olduğuna ve iç denetimin etkinliğini
artıracağına dair tespitler yapılmıştır
Bu çalışmada iç denetim sistemi; 2012 yılı
sonu itibariyle Türkiye’de faaliyette bulunan
16
büyükşehir
belediyesi
ölçeğinde
anlaşılmaya çalışılmıştır. İç denetçilerine
uygulanan bir anket ile iç denetçilerin, iç
denetim konusundaki algısı, büyükşehir
belediyelerinde yürütülen iç denetim işlevi ve
iç denetçilerin iç denetimin geleceğine ilişkin
beklentileri anlaşılmaya çalışılmıştır.
İç denetçilere yöneltilen sorular ile iç denetim
sistemindeki önemli sorunlar tespit edilmeye
ve söz konusu sorunlara çözüm önerileri
geliştirilmeye çalışılmıştır. Yapılan araştırma
sonucunda, Türk kamu yönetimi sisteminde iç
denetimin etkin olduğu görüşü ortaya
çıkmıştır. İç denetimin etkinliğini ölçmeye
yönelik geliştirilen 12 hipotezin 2 tanesi kabul
edilmiş, 10 tanesi reddedilmiştir.
Çalışmada iç denetim sürecinin Kamu
kurumlarının faaliyet sonuçları üzerindeki
etkisi araştırılmıştır. Buna ek olarak, iç
denetimin etkinliğini etkileyen faktörler
incelenmiştir. Bu amaçla, belediyelerde görev
yapan iç denetçilere 30 sorudan oluşan bir
anket yapılmıştır. Anket, iç denetim süreci
dikkate alınarak üç bölümden oluşmuştur. İç
denetim sürecinin kamu kurumlarının faaliyet
sonuçlarını nasıl etkilediği belirgin bir biçimde
tespit edilmiştir.
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2014

ESİN NESRİN CAN

Doktora Tezi

Hastane İşletmeciliğinde
İç Kontrol Sisteminin
Etkinliği

MERVE ÖZ
Yüksek lisans
2015

Üniversitelerde
İç
Denetimin Etkinliğinin
Arttırılmasına Yönelik
Bir Alan Araştırması

İstanbul İli sınırları içinde faaliyet gösteren 54
özel hastanede bir anket uygulaması
gerçekleştirilerek,
elde
edilen
veriler,
istatistiksel değerlendirmelere tabi tutulmuş ve
bulgular tartışılmıştır. “Denetim Komitesinin
mevcudiyeti” ile “Üst Düzey Yönetimin etik
yönden beklentilerini Personelin bildiği”
kabulü arasında anlamlı bir ilişki de tespit
edilmiştir. Araştırmada değişik parametrelere
göre ulaşılan bulgular, İç kontrol sisteminin
etkinliğinde denetim süreçlerinin tasarım ve
kapsamının ne kadar önemli olduğunu ortaya
koymuştur. Ayrıca Özel hastane işletmelerinde
İç Denetim Biriminin fonksiyonel yapısında
sadece iç denetçilik kariyerine sahip olanların
ağırlıklı olmasının, iç kontrol sisteminin
etkinliğinde önemli rol oynadığı şeklinde
değerlendirilmesi yapılmıştır.

Üniversitelerde İç Denetim Faaliyetini
Etkileyecek unsurlardan; Kurumsal Alt Yapı,
Üst Yönetimin Tutumu, İç Kontrol İşleyişi, İç
Denetim Olgusunu Kavrama” değişkenleri ile
İç Denetim Faaliyetinin İşleyişi değişkeni
arasında anlamlı bir ilişkinin varlığı ortaya
koyulmuştur. Araştırmada anket yöntemi
kullanılmıştır ve regresyon analizi ile
değişkenler arası ilişki değerlendirilmiştir. BU
doğrultuda çalışmada Kurumsal alt yapının üst
yönetim desteği olmaksızın tam anlamıyla
işlemesinin söz konusu olamayacağı sonucuna
varılmıştır.
Ayrıca Eğer üst yönetim iç
denetim faaliyete yeterince önem vermekte ise
öngörülen sayıda iç denetçi istihdam etmekte
ve iç denetim faaliyetinin işleyişi pozitif yönde
gelişmekte olduğu sonucuna varılmıştır.

SONUÇ
İç denetim işlemeye değer katan rehberlik ve danışmanlık faaliyetlerinin
bütünüdür. İşletme amaçlarının gerçekleştirilebilmesi, varlıkların kaynakların optimal
şekilde kullanılması için iç denetim sisteminin etkili ve bağımsız şekilde faaliyetlerini
sürdürmesi ve denetim fonksiyonunu yerine getirilmesi ve engellerin ortadan kaldırılması
için gerekli çabayı göstermek durumundalar. Yönetim katında gösterilen bu çabalar ve
destekler iç denetim birimi çalışanlarının kendilerini daha bağımsız hissetmelerini
beraberinde getirecek bu da denetimin sağlığı ve kalitesine doğrudan katkı yapacaktır.
Bununla birlikte iç denetim faaliyetlerini yürüten denetçilerin mesleki anlamda
yetkinlikleri, sahip oldukları bilgi ve becerileri aldıkları sertifikalar iç denetimin etkinliğine
doğrudan katkı yapan unsurlar olarak ortaya koyulmaktadır.
Bildiri kapsamında incelenen Türk literatüründe tam anlamıyla iç denetimin
etkinliğin etki eden unsurları konu alan çalışma mevcut değildir. Bu konuda Türk
literatüründe ciddi anlamda boşluk söz konusudur. Yapılan, yayınlanan makale ve tezlerin
büyük çoğunluğu iç denetimin etkinliğinin ölçülmesini konu alan akademik çalışmalar
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu anlamda tam anlamıyla iç denetimin etkinliğine etki eden
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unsurların tanımlanması ve etkinliğe ne derece katkı sunduklarının araştırılması bu
konudaki literatür boşluğunu dolduracaktır. Fakat işletmelerden bu anlamda bilgi almanın
zorluğu da dikkate alındığında iç denetimin etkinliğine etki eden unsurları ortaya
koyabilmenin çok da kolay olmayacağını anlamak zor olmayacaktır.
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Girişim Sermayesi ve Melek Yatırımcılara Yönelik Vergi Düzenlemeleri
Mustafa MIYNAT*

Pelin Mastar ÖZCAN**

Özet
Ülkelerin refah seviyelerinin yükselmesinde iyi çalışan bir girişimcilik
ekosisteminin varlığı çok önemli bir rol üstlenmektedir. Araştırmalar girişimcilerin
faaliyetlerini sürdürürken karşılaştıkları problemlerden en önemlisinin finansmana erişim
olduğunu göstermektedir. Söz konusu finansman ihtiyacı, ürünlerin ar-ge aşamasından,
pazarlama aşamasına kadar olan tüm süreçlerde söz konusu olabilmektedir. Dolaysıyla
girişimcilerin faaliyetlerini sürdürülebilmeleriiçin melek yatırımcılara ve girişim
sermayesine duydukları ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Bu çalışmada, ülkemizde
faaliyette bulunan girişim sermayesi finansman modeli uygulaması ve melek yatırımcıların
mevcut durumu açıklanmıştır. Bu kapsamda Türkiye’de iç kaynakların ve tasarrufların
yetersizliği sebebi ile finansalpiyasalardan uygun koşullarda fon bulamayan riskli ama
getirisi yüksek ve ekonomik gelişmeye destek olabilecek projelere fon sağlayan melek
yatırımcılar ve girişim sermayesi fonlarına ilişkin vergi mevzuatımızda yer alan teşvik
hükümleri değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Melek yatırımcı, girişim sermayesi, vergi teşvikleri.
Jel Kodları:L26, G24, H39.
Abstract
In this study are explained venture capital financing model application that
operating in Turkey and current status quo of angel investor. Within this framework are
evaluated the regulations of our tax legislation to encourage funding to projects that which
are risky but has high return and could support economic development but unable to find
funds under appropriate conditions from the financial markets due to lack of domestic funds
and saving. The existence of a well-running entrepreneurial ecosystem play a cruical role
for rising level of prosperity of countries. Studies reveal that the most important problem
encountered by entrepreneurs while conducting their activity is access to resource problem.
This financing need can be a matter of from the r&d stage to the marketing stage of
products. On account of this, the need for angel investors and venture capital to sustain the
activities of entrepreneurs will increase day by day.
Key Words: Angel investor, Venture capital, Tax İncentive
I. GİRİŞ
Günümüz bilgi ekonomilerinde, ekonomik büyüme ve istihdam artışı ticari bir
değere dönüşebilen yenilikçi fikirlerin varlığına bağlıdır. Bu kapsamda yenilikçi fikirlere
sahip girişimcilerin varlığı ve bu girişimlerin faaliyetleri ülkeler açısından önemli bir role
sahiptir. Bu kapsamda ülkelerin temel amacı girişimcilik faaliyetlerinin desteklenerek
sürdürülebilir büyümenin sağlanmasıdır Girişimcilerin yeni yatırımlara girişebilmesi için
çözülmesi gereken konuların başında özellikle başlangıç aşamasında ve diğer süreçlerde
ortaya çıkan finansman ihtiyacının karşılanmasıdır. Girişimciler gereksinim duydukları
fonları kurumsal veya kurumsal olmayan kaynaklardan karşılayabilmektedirler. Kurumsal
kaynaklar; bankalar, kredi kuruluşları vb. iken kurumsal olmayan kaynaklar bireysel
tasarruflar, aile ve arkadaşlar ile melek yatırımcılardır. Girişimciler özellikle işletmelerin
erken döneminde başka bir ifade ile kuruluş aşamasında riskleri yüksek olduğu için
kurumsal kaynaklardan yararlanma konusunda çeşitli güçlüklerle karşı karşıya
kalabilmektedirler. Bu kapsamda şirketlerin ihtiyaç duydukları başlangıç sermayelerinin
karşılanmasında melek yatırımcıların ve girişim sermayesi fonlarının önemi giderek
artmaktadır. Türkiye’de son yıllarda getirilen yeni düzenlemeler ve teşvikler ile iş fikri
olan ancak yeterli sermayesi bulunmayan Türk girişimcilerinin yerli ve yabancı finansman
kaynaklarına rahatlıkla ulaşması ve kendilerine finansman kaynağı ve ortağı bulmalarının
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önü önemli ölçüde açılmış bulunmaktadır. Bu kapsamda çalışmamızda girişim
sermayesive melek yatırımcılar hakkında bilgi verildikten sonra vergi mevzuatımızda yer
alan teşvik hükümleri değerlendirilecektir.
II. GİRİŞİM SERMAYESİ
Girişim sermayesi kavramı ile risk sermayesi kavramı birbiri yerine
kullanılabilmektedir. Ancak her ikisinin yatırım süreci birbirinden farklı olup girişim
sermayesi risk sermayesi kavramı genellikle bir şirkete erken aşamada yatırım yapılması
olarak ifade edilmektedir (Gümüş, 2014:126). Girişim sermayesi isebağımsız profesyonel
bir yöneticinin aracılığı ile yüksek büyüme potansiyeli olan firmalara yatırım yaparak getiri
elde etmeyi amaçlayan yatırımcıların kullandığı kolektif bir yatırım aracıdır (T.C Ekonomi
Bakanlığı, 2012:6). Başka bir ifade ile girişim sermayesi; gerekli girişimcilik yeteneğine
sahip olan fakat yatırım yapmak için yeterli miktarda sermayesi olmayan girişimcilere öz
sermaye yaklaşımı ile hisse ve/veya hisse senedine dönüştürülebilir borç verme şeklinde,
uzun vadeli ancak belirli bir süre sonra yatırımdan çıkma beklentisiyle yatırım yapan
fonlardır. Bu fonların hedefinde yeni girişimler veya ölçeği küçük olan ancak büyüme
potansiyeline sahip olan girişimler vardır(Er ve diğerleri, 2015:37).Büyüme stratejisinin
bir parçası olarak girişim sermayesi kapsamındayatırım yapılan firmaya verilen sermaye
desteğinin yanında şirket yakın izlemeye alınarak; yönetim ve danışmanlık hizmeti de
verilmektedir (Kelly & Kim,2013:1).
Girişim sermayesi fonları, bankalardan sağlanabilecek uygun finansmanın
olmadığı, halka arz, tahvil ve bono ihracı gibi sermaye piyasası araçlarından kaynak temini
edilemediği durumlarda gelecek vaat eden şirketlere ve marjinal faydası yüksek projelere
kaynak aktarılmasında önemli rol oynamaktadır(Daloğlu, 2012:35). Başka bir ifade ile
girişim sermayesi henüz borsaya kote olmayan genç şirketlere sağlanan destektir. Bu
kapsamda girişim sermayesi; özel sermaye yatırımları (“private equity”, PE), erken aşama
ve büyüme sermayesi yatırımları, çoğunluk hissesinin devrolması, ara finansman gibi
yatırım aktivitelerinin tümünü kapsamaktadır. (T.C Ekonomi Bakanlığı, 2012:10).
Konuyla ilgili literatür incelendiğinde, girişim sermayesi uygulamalarının ülke
ekonomilerine üç temel alanda olumlu katkıda bulunduğu görülmektedir:
Özellikle hızlı büyüme potansiyeli olan küçük firmaların hızlı büyüme için
ihtiyaç duyduğu kaliteli finansmana erişiminin sağlanması,
Firmalarda görev alacak yetkin profesyoneller aracılığı ile dünya pazarlarında
rekabet yetkinliği sağlayacak uluslararası standartlarda iyi yönetişim uygulamalarının
yaygınlaşması,
Firmalardaki kaliteli istihdamın arttırılması
Modern girişim sermayesinin ilk örnekleri 1946 yılında İkinci Dünya Savaşı’ndan
dönen askerlerin kuracakları yeni girişimlere finansman sağlamak için ABD’de kurulan
American Research and Development Corporation (ARDC) ve J.H. Whitney &
Company’dir.Profesyonel bir şekilde yönetilen girişim sermayesi fonlarını tetikleyen
gelişme ise ABD’de 1958 yılında yasalaşan “Small Business Investment Act” isimli
kanundur. Bu yasa ile “Small Business Investment Corporation” (SBIC) lisansları verilerek
oluşturulan yatırımcı yapılar ile yeni girişimlere kurumsal finansman sağlanmıştır. 1959’da
kurulan Fairchild firması girişim sermayesi ile kurulan ilk erken aşama firma olarak kabul
edilir. Firmayı kuran sekiz girişimci daha sonra farklı görevlerde Silikon Vadisi’nin
gelişmesinde önemli roller üstlenmiştir (T.C Ekonomi Bakanlığı, 2012:12).
Girişim sermayesi uygulamaları ABD’ de hızlı bir gelişim göstermiştir. ABD’de
yıllık ortalama 25 milyar ABD Doları tutarında girişim sermayesi yatırımı yapılmakta olup
ülkede girişim sermayesi yatırımlarının 2008-2013 yılları arasındaki toplamı 160,7 milyar
ABD Doları civarındadır. Avrupa ülkelerinde ise girişim sermayesi faaliyetleri daha sınırlı
ölçekte gerçekleşmektedir. Avrupa ülkeleri içerinde girişim sermayesi en çok İngiltere ve
Hollanda’ da görülmektedir. Son dönemde Avrupa ülkeleri dışında da girişim sermayesi
uygulamalarının yaygınlaştığı görülmektedir. Bu kapsamda Kore ve Japonya incelenmesi
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gereken ülkelerin başında gelmektedir (OECD,1996:6). Ülkelerin 2014 yılı itibariyle
girişim sermayesi yatırım tutarları Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1: Girişim Sermayesi Yatırımları (Milyon ABD Doları)
Yunanistan

0,26 Avusturya

81,76 Avustralya

265,92

Slovenya

3,32 Danimarka

87,51 İsveç

376,2

Estonya

5,84 İrlanda

119,41 Fransa

835,84

Lüksemburg

5,86 İspanya

132,42 Kore

865,51

Slovak Cumhuriyeti

6,24 Belçika

151,17 Almanya

880,69

Çek Cumhuriyeti

12,03 Norveç

157,18 İngiltere

1,112.62

Polonya

29,21 Finlandiya

163,73 İsrail

Macaristan

42,65 Güney Afrika (2013)

199,38 Kanada

1,464.82

Italya

44,77 İsviçre

224,11 Japonya (2013)

1,862.79

Yeni Zelanda

46,29 Hollanda

224,56 Avrupa Toplamı

4,793.95

1,165

Portekiz
65,91 Rusya
250,71 ABD
49,532.43
Kaynak: OECD, 2015:103
*Tabloda 2014 yılı verileri incelenmiş olup 2014 yılı verileri olmayan ülkelerde ise erişilebilir en
son yılın verisi esas alınmıştır.

Girişim sermayesi yatırımlarının sektörler itibariyle dağılımı da ABD’de ve diğer
Avrupa ülkelerinde farklılık göstermektedir. ABD’de girişim sermayesi yatırımlarının
sektörel dağılımı incelendiğinde ilk sırayı bilgisayar ve tüketici elektroniği sektörü ( sesgörüntü sistemleri, oyun konsolları) gelmektedir. Bu sektörü sırasıyla haberleşme, sağlık
sektörü ve enerji sektörü izlemektedir. Avrupa’da ise sağlık sektörü yatırım yapılan
sektörlerin başında gelmektedir. Ve sırasıyla haberleşme, bilgisayar ve tüketici elektroniği
ve enerji sektörü gelmektedir.
Şekil 1: Amerika’da ve Avrupa’da Girişim Sermayesi Yatırımlarının Sektörel
Dağılımı

Kaynak: OECD,2015:107.
Girişim sermayesinin istihdam olanağı yaratma ve sürdürülebilir kalkınma hedefini
gerçekleştirmede önemli katkıları mevcut olup girişim sermayesi modelinin desteklenmesi
gerekmektedir.

158

II. GİRİŞİMCİLERİN FİNANSMANINDA MELEK YATIRIMCILAR
Melek yatırımcı ismi ilk kez 1981’de New Hampshire Üniversitesi’nden finans
profesörü William E. Wetzel tarafından telaffuz edilmiş olup melek yatırımcı; risk ve
büyüme potansiyeli içeren projelere sahip ancak finansman ihtiyacı olan girişimcilere,
sermaye sağlayan, yatırım yapan, tecrübelerini aktaran özel bir yatırımcı tipidir (Alptekin,
2013:3).
Melek yatırımcılar hakkında literatürde farklı tanımlar mevcuttur. Bu tanımların
tümünü çalışmada göstermek mümkün olmamakla birlikte bir kısmı aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir.
Tablo 2: Melek Yatırımcılara İlişkin Literatür Taraması
Yazar
Tanım
Mayfield
Yeni kurulmuş firmalara sermaye yatırımı yapan ve biçimsel olmayan
(2000)
risk sermayedarlarıdır.
Osnabrugge
Birçoğu kendi işini kurmuş, servetlerini ve tecrübelerini yeni kurulan
(2000)
küçük girişimlere yatırmak isteyen bireysel yatırımcılardır.
Hindle ve Lee Yatırım yapılan firmanın yönetim takımında yer almayan ve bu
(2002)
yöneticilerin herhangi biriyle ilişkisi olmayan kurumsallaşmamış öz
kaynak yatırımcılarıdır.
Vance (2005) Kendi paralarını başkasının işine yatıran bireylerdir. Melek yatırımcı
denmesinin sebebi ise yatırım yaptıkları şirketlerin diğer yatırımcılar
tarafından yeterli görülmemesidir.
Shane (2009) Yeni kurulan şirketlerin ihtiyaç duydukları sermayeyi borç verme
veya ortaklık hakkı karşılığında temin eden ve şirketin esas
ortaklarıyla tanışıklığı veya akrabalık bağı olmayan kişilerdir.
Kaynak:(Sabarinathson, 2014:2 ve Karabayır ve diğerleri, 2012:72)
Literatürde yapılan ve Tablo 1’de göstermiş olduğumuz farklı tanımlardan
hareketle melek yatırımcı; şirketlerin kuruluş dönemlerinde gerekli olan sermaye desteğini
veren, bunun yanısıra bu şirketlere danışmanlık hizmeti de veren kişilerdir. Başka bir ifade
ile melek yatırımcılar, henüz fikir aşamasında olan bir iş fırsatına yatırım yapması ve
böylece küçük ve orta ölçekli girişimcilerin büyümesini öngören bir yapı olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bu yönleri ile melek yatırımcılar, bir nevi yeni girişimlerin koçu gibi
davranmakta ve başarılı şirketlerin arkasında yer alan kahramanlar olarak kabul
edilmektedirler (Mckaskil, 2009: 2). Melek yatırımcı tek bir birey olabileceği gibi, bir
grubu da temsil edebilirler Son zamanlardagörülen ve “melek ağları” adı verilen ikinci
duruma örnek olarak gösterilebilir (Shane, 2008:12).
“Melek Yatırım” ilk kez 1970’li yıllarda ABD’de özellikle Broadway
müzikallerine yapılan yatırımlar şeklinde ortaya çıkmıştır. Günümüzde ise sadece ABD’de
yıllık işlem hacmi 50 milyar Amerikan Doları olan ve iki yüz elli bini aşkın yatırımcının
uyguladığı bir iş modeli haline gelmiştir. Melek yatırımcılar, Avrupa’da 2012 yılına kıyasla
2013 yılında yatırımlarını %8,7 arttırarak 5, 5 milyar Euro tutarında yatırım yapmışlardır.
Avrupa’ da girişimlerin erken aşama finansman ihtiyaçlarının %73’ü melek yatırımcılar
tarafından karşılanmaktadır(EBAN, 2014: 1-2). Dünya üzerindeki örnekler incelendiğinde
çeşitli sektörlerde üst düzey görevlerde bulunan profesyonel yöneticilerin veya varlıklı
kişilerin melek yatırımcılık sektöründe yer aldıkları görülmektedir. Hatta günümüzde
özellikle bilgi ve iletişim teknolojileri alanında faaliyet gösteren Facebook, Yahoo ve Apple
gibi birçok dev şirketin başlangıçta melek yatırımcılar sayesinde hayat bulduğu da dikkat
çekmektedir. Tablo 3’de 2013 yılı verileri dikkate alınarak elek yatırımcıların yaptıkları
yatırım miktarları ve finanse edilen kuruluşlar gösterilmiştir.
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Tablo 3: Melek Yatırımcıların Yatırım Miktarları ve Finanse Edilen Kuruluşlar
Milyon £

Şirket Sayısı

Milyon £

Şirket Sayısı

İngiltere

84,4

535

Belçika

10,0

67

İspanya

57,6

245

İtalya

9,9

43

Rusya

41,8

165

Hollanda

9,8

58

Fransa

41,1

376

Polonya

6,6

38

Almanya

35,1

185

Estonya

4,7

83

Finlandiya

26,4

208

Norveç

4,2

19

İsveç

19,4

110

Avusturya

2,9

24

Türkiye

14,7

61

Bulgaristan

2,9

37

Portekiz

13,8

73

Yunanistan

2,1

18

İsviçre

13,3

44

Litvanya

2,0

18

İrlanda

13,2

59

Lüksemburg

1,6

17

Danimarka

11,8

102

Kıbrıs

0,6

2

Kaynak: (EBAN, 2014: 5)
Tablo 3’de belirtilen ülkelerde de görüldüğü üzere melek yatırımcıların
girişimcilere verdiği finansal destek genelde “çekirdek fon” (seed funding), başlangıç
sermayesi (start-up capital) veya köprü sermayesi (bridge capital) olarak anılmakta olup,
melek yatırımcılar verdikleri destek karşılığında ya ilgili girişimde (şirkette) başlangıçta
ortak olmakta ya da kendilerine belirli koşullarda ve ileride girişime ortak olma imkanı
tanıyan borçlanma senedi ihraç edilmektedir (Dayıoğlu, 2013:2). Melek yatırımcıların
desteklediği sektörlerin başında bilgi ve iletişim teknolojileri ile bioteknoloji ve sağlık
gelmektedir. Bunu mobil uygulamalar, imalat sanayii, medikal teknoloji ürünleri ve enerji
sektörü izlemektedir.
Şekil 2: Melek Yatırımcıların Yatırım Tercihleri (2013)
Diğer
8%

Ulaşım, Lojistik,
Finans
17%

Bilgi ve İletişim
Teknolojileri
32%

Enerji
6%
Medikal Ürünler
8%
İmalat
9%

Mobil ürünler
10%

Bioteknoloji ve
sağlık
10%

Kaynak: (EBAN, 2014: 8)
Melek yatırımcıların, girişim sermayesi yatırım ortaklığı (private equity) modeline
benzer bir yapıya sahip olduğu düşünülebilir. Ancak iki model arasında temel farklılıklar
bulunmaktadır. Girişim sermayesi bir tür yatırım ortaklığıdır. Girişim sermayesinin amacı
tıpkı melek yatırımlarında olduğu gibi büyüme ve para kazanma potansiyeli olan işlere
sermaye koyulması suretiyle yatırım yapılmasıdır. Öte yandan girişim sermayesi ile melek
yatırımcılık arasındaki fark, girişim sermayesi ile yapılan yatırımların üçüncü kişilerden
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elde edilen finansmanların çağrılması esasına dayanması iken melek yatırımcıların bu
anlamda kendi kaynaklarını yatırım aracı olarak kullanmalarıdır. İki yatırım modeli
arasındaki bir diğer önemli fark ise girişim sermayelerinin tüzel kişilik olarak faaliyette
bulunması iken melek yatırımcıların gerçek kişiler olmasıdır. Bu sebeple yurtdışında
olduğu gibi ülkemizde de melek yatırımcılar genellikle gruplar ve forumlar (melek
yatırımcı ağları) oluşturmakta ve bu yapılar altında bir araya gelmektedirler(Dayıoğlu,
2013:3).
Melek ağlarının en önemli fonksiyonu gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında
diğer melek ağları ile ortak yatırım yapılmasını sağlamasıdır. Melek ağlarının bu rolü 2008
krizinden sonra daha da önem kazanmıştır. 2008 krizi sonrasında melek yatırımcıların yeni
yatırımları desteklememesi ya da yatırımlarını daha çok başlangıç ve erken evreden geç
evre yönlendirmesi neticesinde birçok yenilikçi fikre sahip olan girişimci fon bulmada
sorunla karşılaşmıştır. Bu kapsamda Avrupa Birliği tarafından yürütülen COSME ve
HORIZON 2020 projelerinde KOBİ’ lerin sınırötesi faaliyetlerinin desteklenmesi ve
finansman ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik projelerin geliştirilmesi hedeflenmektedir
(Çerçi, 2014:59).
III. TÜRKİYE’DE GİRİŞİM SERMAYESİ FONU UYGULAMASI VE
MELEK YATIRIMCILAR
Türkiye’de ise girişim sermayesi uygulamasının ilk adımı 1984 yılında kurulan
Geliştirme ve Destekleme Fonu ile atılmıştır. Bu fon Ar-Ge projelerinin finansmanının
Halk Bankası aracılığı ile desteklenmesi amacına yönelik olarak çalışmalarda
bulunmuş,ilerleyen dönemde özellikle ölçek bakımından küçük girişimciye teknik ve
yönetim açısından destek sağlanması amacıyla çeşitli vakıf, dernek ve Türkiye Kalkınma
Bankası’nın ortaklığı ile 1988 yılında “Teşebbüs Destek Ajansı” kurulmuştur(Aytaç,
2015:66).
Girişim sermayesi ile ilgili 1980’li yıllarda yapılan çalışmaların ardından en önemli
düzenleme Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 1993 yılında Girişim Sermayesi Yatırım
Ortaklığına İlişkin Tebliğin yayınlanmasıdır.Söz konusu tebliğe göre girişim sermayesi
şirketinin kuruluş şartları (SPK Seri:VI No:15):
Kayıtlı sermayeli anonim şirket gibi kurulması,
Başlangıç sermayesinin 5 trilyon Türk Lirasından az olmaması,
Hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkarılmış olması,
Ticaret unvanında “Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı” ibaresinin bulunması,
Esas sözleşmesinin TTK, Kanun ve bu tebliğ hükümlerine göre düzenlenmesi,
Ortaklıkta % 10’ dan fazla paya sahip tüzel kişi ortakların yönetim kurulu
üyelerinin 5 inci maddede sayılan şartları taşıması,
Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen portföy
işletmeciliği faaliyetinde bulunmak üzere Kurula başvurması,
Kurucu ortaklardan en az birisinin lider sermayedar olması şeklinde
düzenlenmiştir.
1990’lı yıllara gelindiğinde Türkiye Cumhuriyeti ile Dünya Bankası arasında
imzalanmış olan bir uluslararası borç anlaşması gereğince, çeşitli kamu kurumları, özel
sektör teşebbüsleri, çeşitli şemsiye gruplar ve şahıslar tarafından “Türk Teknoloji
Geliştirme Vakfı (TTGV)” kurulmuştur. Kuruluşundan itibaren TTGV, sağladığı yüksek
miktarda fon ve sunduğu proje destekleriyle önemli bir yatırım hacmi oluşmasına katkı
sağlamıştır. TTGV, sektörün başarılı örneklerini teşkil eden İş Girişim Sermayesi Yatırım
Ortaklığı A.Ş. ve TURKVEN’ ın kurucuları arasında da yer almıştır (Kılkodum, 2012:34). 2007 yılında Avrupa Yatırım Fonu öncülüğünde ve yerel kamu kurumlarının önemli
ölçüde katılım desteği sağladığı, uluslararası mevzuata dayalı bir özel sermaye ve risk
sermayesi “üst fonu”u (fund of funds-FoF) olan İstanbul Risk Sermayesi Girişimi-İstanbul
Venture Capital Inıtıatıve (iVCi) kurulmuştur(Kılkodum, 2012:7).
161

Ekonomi Bakanlığı’nın verilerine göre ülkemizde girişim sermayesi ile
desteklenen yüz elliye yakın firma bulunmaktadır. Bu firmaların %85’i İstanbul’da
bulunmaktadır. Girişim sermayeli imalatçı firmaların yaklaşık üçte ikilik kısmı doğal
kaynağa dayalı ve düşük teknolojili sektörlerde faaliyet gösterirken geri kalan kısım orta
ve yüksek teknolojili sektörlerde faaliyette bulunmaktadır.
Şekil 3: Türkiye’de Girişim Sermayesi İle Desteklenen Firmaların Sektörel Dağılımı
ticaret
8%

inşaat
3%

lojistik
12%

imalat
41%

hizmet
36%

Kaynak: (Ekonomi Bakanlığı,2012:71)
Amerika’da melek yatırımcı, Avrupa’da iş melekleri olarak adlandırılan bu
finansman türü Türkiye’de mevzuatımızda Bireysel Katılım Yatırımcısı olarak yer
almaktadır.Türkiye’de melek yatırımcılığının yasal zemininin oluşturulmasına yönelik ilk
çalışma ise 2011 yılının Temmuz ayında Hazine Müsteşarlığı tarafından bir yönetmelik
taslağının yayınlanması ile başlanmıştır. Anılan taslağın yayınlandığı tarihten yaklaşık bir
buçuk yıl sonra, 15 Şubat 2013 tarihinde "Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında
Yönetmelik" 31 Aralık 2017 tarihine kadar geçerli olacak şekilde Resmi Gazete’ de
yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik’in yürürlük süresinin 2022 yılına kadar
Bakanlar Kurulu tarafından uzatılabileceği de hüküm altına alınmıştır. (Dayıoğlu, 2013:3).
Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik’in birinci maddesinde
Yönetmelik’in çıkarılma amacının yüksek risk içermesi nedeniyle finansmana erişimde
sıkıntı yaşayan başlangıç veya büyüme aşamasındaki girişimler için finansal bir araç olan
bireysel katılım sermayesinin desteklenmesi olduğu açıkça ifade edilmektedir.
Yönetmelik’in amacı ve kapsamına ilişkin oluşturulan bu hüküm küresel düzende melek
yatırımcılığın iş piyasalarındaki kullanım amacı ile paralellik göstermektedir.
Tablo4: Hazine Tarafından Verilen Melek Yatırımcı Lisansları
Verilen Lisans Sayısı
2013

155

2014

120

2015

69

2016 (Şubat)

13
357

Süreci Devam Eden

12

TOPLAM

369

162

Kaynak: (Hazine Müsteşarlığı:4)
Türkiye de faaliyete geçen ilk ticari melek yatırımcı ağı 2006 yılında faaliyete
başlayan Lab X Melek Yatırımcı Ağı’ dır. 2009 yılında Mersin Ticaret ve Sanayi Odası,
Türkiye'nin Odalar bünyesinde kurulan ilk ve bölgesel kalkınmayı amaçlayan iş meleği ağı
olan MersinBAN’ ı kurmuştur. Bu gelişmeleri takiben 2010 yılında Galata İş Melekleri, 16
yatırımcı tarafından kurulmuştur. Galata İş Melekleri kâr amacı gütmeyen bir dernek olarak
faaliyet göstermekte olup melek yatırımcılar ile arzulu girişimcileri bir araya getirerek
yatırım olanakları ile ilgili fikir alışverişi yapmalarını sağlayan bir melek yatırımcı ağıdır
(Bayar, 2012:142). Ülkemizde melek yatırımcıların yatırım yaptıkları sektörlerin başında
yazılım-uygulama geliştirme, e-ticaret faaliyetleri gelmektedir.
IV. GİRİŞİM SERMAYESİ FONU VE MELEK YATIRIMCILARA
TANINAN VERGİ TEŞVİKLERİ
Girişimciliği desteklemek amacıyla KOSGEB, TÜBİTAK ve Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı tarafından son beş yılda çok önemli destek programları yürürlüğe
konmuştur. Bu dönem içerisinde Hazine Müsteşarlığı Türkiye’de ilk defa uygulanan
Bireysel Katılım Sermayesi Sistemi (Melek Yatırımcılık Programı) ile Üst Fon (fonların
fonu) programlarını geliştirerek girişim sermayesi alanında bugüne kadarki en önemli
değişimi gerçekleştirmiştir (Ertürk ve Sayılgan, 2014:295).Girişim sermayesi, özellikle
yeni bilgi ve teknoloji üretimine yönelik yatırımların finansmanında kullanılmaktadır. Bu
nedenle girişim sermayesi finansman modelini benimseyen bütün ülkeler girişim
sermayesine yatırım yapan işletmeleri çeşitli şekillerde teşvik etmektedir. Bu kapsamda
tercih edilen yöntemlerden birisi de vergi teşvikleri yoluyla girişim sermayesi
yatırımlarının arttırılmasıdır (Çelikkaya, 2007:247).
6322 sayılı kanunun 15. maddesiyle eklenen ve 15.06.2012 tarihinde yürürlüğe
giren “GirişimSermayesi Fonu” başlıklı VUK 325/A maddesine göre, Sermaye Piyasası
Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi olarak Türkiye’de kurulmuş veya kurulacak olan
girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına sermaye olarak konulması veya girişim sermayesi
yatırım fonu paylarının satın alınması amacıyla, ilgili dönem kazancından veya beyan
edilen gelirden girişim sermayesi fonu ayrılabilir. Bu fon, kurum kazancının veya beyan
edilen gelirin %10’unu ve öz sermayenin %20’sini aşamazdüzenlemesi yapılmıştır. (Yüce,
2013:2).
Bu kapsamda öncelikli olarak Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları (GSYO)’nın
mükellefiyet durumlarının değerlendirilmesi gerekmektedir. Kurumlar Vergisi Kanunu
(KVK)’ nun istisnaları düzenleyen 5 inci maddesinde GSYO’larına ismen atıfta
bulunularak, GSYO’ larının kurumlar vergisinden muaf oldukları açıkça hüküm altına
alınmıştır (KVK., m., 5/d-3). 6322 sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi Kanununun 10.
maddesine eklenen (g) bendi ile de Vergi Usul Kanununun 325/A maddesine göre girişim
sermayesi fonu olarak ayrılan tutarlar kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca
gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirim konusu yapılabilir. Girişim sermayesi
fonunun indirim konusu yapılabilmesi için (KVK. Gen. Teb. No:7);
İlgili yılda ayrılan fon tutarının beyan edilen gelirin %10’unu, toplam fon
tutarının ise öz sermayenin%20’sini aşmaması (İki şartın birlikte gerçekleşmesi
gerekmektedir,
Fonun ayrıldığı yılın sonuna kadar Türkiye’de kurulmuş veya kurulacak olan ve
Sermaye PiyasasıKurulunun düzenleme ve denetimine tabi girişim sermayesi yatırım
ortaklıklarına veya fonlarına yatırım yapılması,
Ayrılan fon tutarının ilgili yılın kurumlar vergisi beyannamesinde ayrıca
gösterilmesigerekmektedir.
Öte yandan burada dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da KVK’nun anılan 5/d
bendinde menkul kıymet yatırım fon ve ortaklıkları için sadece portföy isletmeciligi
kazançları kurumlar vergisinden istisna tutulurken, GSYO’ları için böyle bir sınırlamanın
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öngörülmemiş olmasıdır. Ayrıca Gelir Vergisi Kanununun 94 maddesinin 6a/i’ bendi
uyarınca GSYO’larından elde edilen kazanç üzerinden dağıtılsın ya da dağıtılmasın gelir
vergisi stopajı da yapılmayacaktır(Çelikkaya, 2007:247).
Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik’in 15. Maddesinde belirtildiği
üzere melek yatırımcıların (BKY’ler), yaptıkları yatırımlar için Devlet desteğinden
faydalanmaları için ilgili yatırımı yapmadan önce Hazine Müsteşarlığı’na başvuruda
bulunmaları gerekmektedir. Bu başvurular ilgili BKY’nin üyesi olduğu BKY ağı tarafından
yapılır. BKY’ler tarafından yapılan başvuruların Yönetmelik’te belirtilen hüküm ve
şartlara uygun olduğunun tespit edilmesi ve Yönetmelik’in 23. Maddesinde belirtilen
formalitelerin yerine getirilmesi üzerine Hazine Müsteşarlığı tarafından ilgili BKY’nin
vergi desteğinden yararlanması için ilgili vergi dairesine bildirimde bulunulur. BKY’lerin
Yönetmelik kapsamında vergi desteğinden yararlanabilmeleri için iktisap ettikleri tam
mükellef girişim şirketlerine ait iştirak hisselerini en az 2 tam yıl ellerinde tutmaları ve
taahhüt ettikleri tutarı nakit olarak ortaklık banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. Eğer
hisseleri 2 yıl tutma şartı yerine getirilmez ise BKY aleyhine vergi indirimi dolayısıyla
zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler yönünden vergi ziyaı doğmuş sayılmakta ve
zamanında alınamayan vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımı, verginin tarihini veya
cezanın kesilmesini gerektiren durumun doğduğu tarihi takip eden yılın başından itibaren
başlamaktadır. Yönetmelik’in 4/2. Maddesinde de belirtildiği üzere BKY'lerin söz konusu
girişim şirketlerindeki hisselerinin tutarlarının %75'i, bu hisselerin iktisap edildiği
dönemde, yıllık beyannamelerinde belirttikleri gelirden düşülmektedir. Eğer yapılan
yatırım, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ile KOSGEB tarafından
belirlenen araştırma, geliştirme ve yenilikçilik programları kapsamında ise; vergi desteği
için Hazine Müsteşarlığına başvurulan tarihten itibaren projesi son 5 yıl içinde
desteklenmiş girişim şirketlerine iştirak sağlayan BKY'ler için bu oran %100 olarak
uygulanmaktadır. Ancak yıllık indirim tutarı hiçbir koşulda 1.000.000 TL'yi aşamamakta
ve yıllık indirim tutarının bu miktarı aşması durumunda ilgili yıl kazancından
indirilemeyen kısım izleyen yıllarda 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bu
yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınmaktadır.
V. SONUÇ
Girişimcilerin yenilikçi proje yatırımlarındakitemel problemi kaynak yetersizliği
olarak ortaya çıkmaktadır. Girişimciler karşı karşıya kaldıkları kaynak yetersizliği
problemini kurumsal ve kurumsal olmayan kaynaklardan karşılama yoluna gitmektedirler.
Ancak henüz başlangıç aşamasında olan girişimlerin riskleri yüksek olduğu için bankalar
gibi kurumsal kaynaklardan kaynak temininde güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Dolayısıyla
melek yatırımcılar ve girişim sermayesi ortaklıkları özellikle innovatif fikirlerin finansman
ihtiyacını karşılamada önemli bir aktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünyadaki
gelişmelere benzer şekilde ülkemizde de yeterli kaynağa sahipolmayan girişimciler,
fikirlerini finanse etmek üzere ülkemizde TÜBİTAK, KOSGEB, Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı gibi kurumlar tarafında açılan destek programlarına müracaat etmektedirler. Son
dönemde özellikle e-ticaret alanında girişim sermayesi ortaklıklarının ve melek
yatırımcıların destek olduğu girişimci sayısının arttığını gözlemlemek mümkündür.
Orta gelir tuzağından çıkabilmek ve sürdürülebilir kalkınma hedefinin
gerçekleştirilebilmesi için ülkemizdeki girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi
gerekmektedir. Bu kapsamda çözülmesi gereken sorunların başında da ticari bir ürün veya
hizmete dönüşebilecek fikirleri olan girişimcilerin karşı karşıya kaldığı sermaye
yetersizliği gelmektedir. Söz konusu problemin çözülebilmesi için gerek girişim sermayesi
ortaklıkları gerekse de melek yatırımcıların faaliyetleri desteklenmektedir.
6322 sayılı Kanun ile girişim sermayesi fonuna ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.
Girişim sermayesi ortaklıkları Kurumlar Vergisinden muaf tutulmuşlardır. Ayrıca
kurumların girişim sermayesi fonuna aktardıkları kazançlar belli şartlar dahilinde kurumlar
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vergisi matrahından indirilebilecektir. Yapılan düzenlemeler ile girişim sermayesi yatırım
ortaklıklarına fon akışının hızlanması beklenmektedir.
Melek Yatırımcılık Programı kapsamında Hazine’den lisans almış melek
yatırımcılara yatırım yaptıkları tutarın %75’inden %100’üne kadar ki kısmını gelir vergisi
matrahlarından indirebilme olanağı sağlanmıştır. Bu oranlar şu an dünyada uygulanan
destek programları arasında en yüksek indirim oranlarından birisidir. Ayrıca Sermaye
Piyasası Kanununda yapılan değişiklikle girişim sermayesi fonlarının yaşadığı sıkıntılar
giderilmeye çalışılmıştır.
Sağlıklı bir finansman yapısının kurulması için sistemin bütün olarak görülmesi,
en aşağıdan en yukarıya tüm aşamaların dikkatli tasarlanması gerekmektedir. En alt
basamak olan melek yatırımcısı ağlarından en üst basamak olan halka arza kadar finansal
ekosistemin etkin işlemesi temel hedef olmalıdır. Bu çerçevede, girişim sermayesi ve
melek yatırımcılara sağlanan destekler kadar ülkemizde KOBİ’lerin ve girişimcilik
ekosistemini gelişmesi için gerekli düzenlemelerin bir bütün olarak düşünülmesi
gerekmektedir.
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Üniversiteler, geleneksel eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yanında
ekonomik ve sosyal kalkınma sürecinin bir parçası olan girişimci üniversite
modelini ortaya çıkarmıştır. Girişimci üniversiteler, üniversitelerin toplumdaki
“geleneksel” rollerini, temel ve uygulamalı araştırmalar aracılığıyla bilgi yaratıcısı,
bilgi transferi sağlayıcısı, yenilikçi ve ekonomik gelişmenin destekleyici aktörleri
olarak yeniden tanımlamaktadır.
Günümüzde akademik araştırma sonuçlarının küresel alanda yayın haline
getirilmesinin yaygınlaşmasıyla birlikte, yayın standartları ile bilimsel kalitenin
ulusal ve uluslararası kıyaslanmasına yönelik artan bir ilgi söz konusu olmuştur.
Araştırma kalitesini ölçmede Web of Science verilerine dayanılarak oluşturulan
bilimsel yayınlardaki performansı esas alan InCites, önemli bir veri tabanıdır.
InCites’dan elde edilen verilerin analiz edildiği bu çalışmada amaç, dünyadaki
yenilikçi üniversitelerin Web of Science kapsamında OECD Frascati Klavuzu’nda
yer alan bilim alanları sınıflandırmasıyla ilgili yayınlarının incelenmesidir.
Anahtar Kelimeler: WOS, InCites, Bibliyometri, OECD Frascati ,
Yenilikçi Üniversite
Innovative University and Scientific Production
Abstract
Besides the traditional education and research activities, universities have
revealed the entrepreneurial university model that is a part of economic and social
development process. As information creators, knowledge transfer providers,
innovators, and supporting actors in economic development via basic and applied
researches, entrepreneurial universities redefine “traditional” roles of universities
in the society.
Nowadays, national and international comparison of publication standards
and scientific quality has attracted a growing interest with the widespread
publication of academic research results globally. InCites is an important database
in measuring the quality of research, which is generated based on Web of Science
data and takes the scientific publication performances into consideration. Analyzing
the data taken from InCites, the aim of this study is to investigate the publications
of Innovative universities worldwide, published in Web of Science under the field
of science classification of OECD Frascati Manual.
Key Words: WOS, InCites, Bibliometrics, OECD Frascati Manual, Innovative
University.
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I. GİRİŞ

Günümüzde bilgi üretimi, büyüme ve zenginlik kaynağı olarak sermaye
varlıklarının ve işgücü üretkenliğinin yerini almıştır. Klasik salt bilgi üretme,
öğrenci yetiştirme ve araştırma misyonlarının giderek değişmesiyle birlikte “bilgi
kaynağı” olarak merkezi bir öneme sahip olan Üniversiteler, yeni bilgi üreten,
mevcut bilgiyi üretken ve bu bilgiden toplumun yararlanmasını sağlayıp bilginin
transferini kolaylaştırarak bilgi temelli, rekabetçi ve yenilikçi, girişimci, katma
değer üreten, ekonomik özellikle bölgesel
gelişmenin temel kaynağı
durumundadırlar. Bu bağlamda, bilimin teknolojiyle iç içe girmesi, bilimin kaynağı
olan üniversitelerin yeniden yapılandırılmasını gerektirmiştir.
Tarihsel süreç içinde üniversitelerin yapısı değişikliklere uğramıştır.
“Bilim” odaklı birinci kuşak üniversitelerden (Ortaçağ Üniversitesi) “eğitim ve
araştırma” odaklı ikinci kuşak üniversitelere (Humboldt tipi Üniversite),
günümüzde de girişimci, toplumla bütünleşen, ürettikleri bilginin değerini
topluma aktarma işlevi üstlenen
üçüncü kuşak üniversitelere doğru dönüşüm
yaşanmaktadır (Wissema, 2009. 31-54).
Uluslararası rekabet üstünlüğünün kaynağı olarak bilgi-teknolojiinovasyonun öneminin artmasının bir sonucu olarak ortaya çıkan girişimci
üniversite, 1980 sonrası Amerikan üniversite modelinin öncelik ettiği bir süreç
sonunda ortaya çıkmıştır. Ekonomik gelişme için strateji üretebilen, sanayide
etkinliği olan ve ürettiği patentlerinden kazançlar elde edebilen hale dönüşen
(bilginin ekonomiye dönüştürüldüğü)
girişimci üniversiteler, bilgiyi fikri
mülkiyete ve inovasyona dönüştürerek akademik görünümü yeniden
şekillendirmektedir.
Kültür, teknoloji ve topluma katkı sağlayan girişimci üniversiteler artık
bilgi temelli ekonomilerin gelişmesinde önemli rol oynamakta, yenilikçi ve bir
girişimci kültür gelişmesine yönelik olup (Bknz.; Kirby, Urbano, 2011: 302, 304;
Altbach, 2011:9-26) 21. yüzyıl bilgi ekonomisinin merkezi kurumları arasında
sayılmaktadır.
Ekonomik gelişmede teknolojinin işlevi arttıkça üniversite ve iş sektörü
giderek gelişen ilişkiler ilgi odağı haline gelmektedir. Dünyanın her yerinde kamu
görevlileri ve üniversiteler- Standford, MIT ve San Diego Kaliforniya Üniversitesi
örneğinden derin etkilenmişler ve özellikle Çin, Malezya, Singapur ve Tayvan
(Çin), sanayileşmiş ülkeler üniversiteleri, kendilerini orta gelirli ülkelerdeki
rakiplerin önünde yer almalarını sağlayacak teknolojik ilerlemenin araçları olarak
görmektedirler (Yusuf, 2011:20). Artık üniversitenin kendisi de bir girişimci
olmakta, bilim ve sanayi arasındaki geleneksel bölünme yıkılmaktadır.
Üniversiteler akademik misyonlarını sürdürürken bütünleşmiş bir dünyaya entegre
olmaktadırlar (Garnsey, 2011:213,214).
Bu çalışmada, yenilikçi üniversite niteliğinin bilimsel bilginin gelişmesine
ket vurmadığı, dünyanın en innovatif üniversitelerinin akademik yayın üretiminde
de önde oldukları incelenmiştir.
II. ANALİZ
Bu bölümde, Web of Science kapsamında yer alan Türkiye adresli OECD
Frascati Kılavuzu’naki bilimler sınıflandırılmasında tanımlanan temel alanlarla
ilgili yayınlar çeşitli açılardan incelenmiştir.
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OECD Frascati Kılavuzu’nda bilim dalları 6 ana grupta
sınıflandırılmaktadır. Bu alanlar: (i) Doğa Bilimleri, (ii) Mühendislik ve Teknolojik
Bilimler, (iii) Tıp ve Sağlık Bilimleri, (iv) Tarım Bilimi, (v) Beşeri Bilimler, (vi)
Sosyal Bilimler
Thomson Rauters’in 2015 yılında yaptığı dünyanın en yenilikçi (innovatif)
25 Üniversitesi aşağıdaki gibi sıralanmıştır (http://www.reuters.com).
Dünyanın Yenilikçi 25 Üniversitesi Listesi
Sıra

Üniversite Adı

1-Stanford University
2-Massachusetts Institute of Technology (MIT)
3-Harvard University
4-University of Washington
5-University of Michigan System
6-Northwestern University
7-University of Texas System
8-University of Wisconsin System
9-University of Pennsylvania
10-Korea Advanced Institute of Science & Technology

Skor

1,562

1,548

Ülke
1,685
1,671
1,609
1,576
USA
1,558
1,557
USA
1,519
1,515

USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
SOUTH

KOREA
11-Imperial College London
1,478
ENGLAND
12-Pohang University of Science & Technology
1,470 SOUTH
KOREA
13-University of California System
1,469 USA
14-University of Southern California
1,462 USA
15-University of North Carolina Chapel Hill
1,460 USA
16-KU Leuven
1,453 BELGIUM
17-Duke University
1,441 USA
18-Osaka University
1,429 JAPAN
19-Johns Hopkins University
1,424 USA
20-California Institute of Technology
1,420 USA
21-University of Illinois System
1,415 USA
22-Kyoto University
1,411 JAPAN
23-Georgia Institute of Technology
1,409 USA
24-University of Tokyo
1,402 JAPAN
25-University of Cambridge
1,398
ENGLAND
Kaynak:http://stateofinnovation.thomsonreuters.com/the-worlds-most-innovative-universities.

Yenilikçi Üniversite sıralamasında kullanılan sıralama metodu temel olarak
üniversitelerin patent almalarını ön plana çıkmaktadır. Patent Hacmi (Sayısı),
Patent Başarısı, Patent Citation Index, Patent Citation Impact, Refere Edilen Patent
Yüzdesi, Endüstriyel Impact, Endüstriden ortak yazarlı olma, Üniversitenin
Toplam Yayımlanmış Makale Sayısı gibi faktörler dikkate alınmaktadır.
İlk sırada Silikon Vadisi’nde kurulu Stanford Üniversitesi bulunmaktadır.
Stanford teknolojik yenilikleri ve girişimciliği odağına almış bir üniversite olup
yeni girişimciler ve yeni şirketler ortaya çıkarmış, bir “milyarder fabrikası”
niteliğindedir. Mezunlarının birçoğunun dünyaca meşhur olduğu bu üniversiteden
mezun olan Hewlett-Packard, Yahoo ve Google gibi şirketleri kurmuşlardır. 2012
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verilerine göre, tahmini olarak, Üniversitenin kurduğu işletmelerin dünyada yılda
2,7 trilyon dolar gelir elde ettiği belirtilmektedir.
Ülkelere Göre Yenilikçi Üniversite Sayısı
SIRA
ÜLKE
1
2
3
3
4
5
6
7
7
7
7
8
8
8

SAYI

2015 Küresel
İnnovasyon Endeksi
Sıralaması
5
19
14
21
12
2
1
25
16
22
4
29
7
10
58

A.B.D.
50
JAPONYA
9
GÜNEY KORE
8
FRANSA
8
ALMANYA
6
İNGİLTERE
5
İSVİÇRE
3
BELÇİKA
2
KANADA
2
İSRAİL
2
HOLLANDA
2
ÇİN
1
SİNGAPUR
1
DANİMARKA
1
TÜRKİYE
TOPLAM
100
Kaynak:http://stateofinnovation.thomsonreuters.com/the-worlds-most-innovative-universities.

Liste incelendiğinde 100 üniversitenin içinde Amerikan üniversitelerinin
sayısı 50’dir. İlk 20’nin 15’i Amerikan üniversitesidir. İlk 100’de ikinci sırada
Japonya 9 üniversite ile yer almaktadır. Listede Güney Kore ve Fransa 8’er
üniversite ile üçüncü, Almanya 6 üniversite ile dördüncü, İngiltere 5 üniversite
beşinci sırada yer almaktadır. Çin devasa ekonomisine rağmen Singapur ve
Danimarka ile 1 üniversite ile son sıralarda yer almaktadır. Amerikan
üniversitelerinin yenilikçi kimlikleri ile dünyada birinci sırada oldukları çok net bir
şekilde görülmektedir.
Yukarıdaki tabloda üçüncü sütunda ülkelerin Küresel İnnovasyon Endeksi
(KİE) ülke sıralaması yer almaktadır. KİE hesaplamasında ülkelerin bazı verileri
dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Bu hesaplamada beş girdi ve iki çıktı veri olarak
kullanılmaktadır. Girdiler; kurumların politik, yasal ve iş iklimi, beşeri sermaye ve
araştırma, alt yapı, pazarın gelişmişliği, iş yapabilme gelişmişlik düzeyidir. Çıktılar
ise temel alınan girdilerle elde edilen bilgi ve teknoloji çıktılar ve yaratıcı çıktılar
şeklindedir (www.globalinnovationindex.org).
Tablo incelendiğinde yenilikçi 100 üniversite arasında yer alan ülkelerin Kİ
Endeksinde ilk 29’da olduğu görülmektedir. Yenilikçi üniversiteleri olan ülkelerin
Kİ Endeksleri yüksektir. Bu veriler dikkate alındığında, üniversitelerin yenilikçi
olma özelliklerinin, bulundukları ülkelerin innovasyon alanındaki başarılarına katkı
sağlayan önemli unsurlardan biri olduğu söylenebilir. Küresel anlamda innovasyon
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yeteneğinin geliştirilmesi için üniversitelerin yenilikçi özelliklerinin olması son
derece önemli hale gelmektedir.
Dünya girişimci üniversite
sıralamalarında ilk sıralarda yer alan
üniversitelerin geliştirmiş oldukları vizyon, misyon ve değerlerin onları en
girişimci ve yenilikçi olmaya ittiğini, vizyonun paylaşılan vizyon haline geldiği
için üniversite paydaşlarının vizyonu gerçekleştirmek için çaba sarfettikleri ve
hedeflerine ulaştıkları söylenebilir (Çicek, Töremen, 2013: 367-368).
DÜNYADA İLK 25 ÜNVERSİTEDE GÖRE WEB OF SCIENCE’DE İNDEKSLENEN
YAYINLAR (2010-2015)

Name
Global Baseline
Harvard University
University of Toronto
University College London
Johns Hopkins University
Stanford University
University of Oxford
Institut National de la Sante
et de la Recherche Medicale
(Inserm)
Massachusetts Institute of
Technology (MIT)
University of California
Berkeley
University of Washington
University of Washington
Seattle
University of Cambridge
University of Michigan
University of California Los
Angeles
University of Pennsylvania
University of California San
Francisco
Columbia University
University of California San
Diego
Imperial College London
Duke University
PRES University Sorbonne
Paris Cite
Yale University
University of Chicago
Cornell University
University of Tokyo

Web of Science
Documents
13443550
172898
94550
90990
73296
65174
73044

Times Cited
60466579
2152620
854054
817904
794465
792145
785401

% Docs Cited
49.9
63.66
60.81
60.72
63.0
64.04
61.15

75368

776690

66.36

45520

769334

70.96

53572
63614

734894
720260

68.79
65.0

62520
63668
73126

715141
704029
689939

65.25
62.98
62.21

64800
65968

685766
670686

62.7
60.8

49443
58742

620267
612739

62.6
61.8

51053
57121
50997

595697
591310
551284

65.6
64.55
62.7

53055
50350
46187
49848
58802

543312
541154
539613
510036
507149

66.82
62.65
64.39
63.17
67.49
171

University of Copenhagen

49849

501542

66.75

KAYNAK: Thomson Reuters Web of Science-Incites
Dünyada İlk 25 Ünversitede Göre Doğal Bilimler Alanında Web Of Scıence’de İndekslenen
Yayınlar (2010-2015)

Name
Global Baseline
Harvard University
University of California Berkeley
Massachusetts Institute of Technology (MIT)
University of Cambridge
University of Oxford
Stanford University
University of Tokyo
University of Washington
University of Washington Seattle
California Institute of Technology
University of Chicago
University of Toronto
University of Michigan
University College London
Pierre & Marie Curie University - Paris 6
University of California Los Angeles
University of California San Diego
Imperial College London
PRES University Sorbonne Paris Cite
Johns Hopkins University
Swiss Federal Institute of Technology Zurich
Cornell University
University of Wisconsin Madison
Institut National de la Sante et de la Recherche Medicale
(Inserm)
Columbia University

Web of
Science
Documents
5492613
48014
35485
30574
30217
29781
26658
37273
24253
23869
20286
23008
25211
25869
25828
27357
22440
23016
23337
24076
20695
24210
21562
22031

Times
Cited
33216214
915554
586155
575380
470512
449563
448375
378141
372502
370272
357184
355704
339741
336406
327029
323645
321183
317833
314772
307641
307174
305198
293406
286526

% Docs
Cited
60.99
75.78
73.9
74.67
77.33
76.48
72.85
73.82
73.35
73.56
77.84
73.93
72.1
71.49
72.22
77.12
72.17
71.04
74.48
75.78
71.48
77.58
71.38
72.72

22337
18262

279407
277621

74.35
74.1

KAYNAK: Thomson Reuters Web of Science-Incites
Dünyada İlk 25 Ünversitede Göre Mühendislik Ve Teknoloji Alanında Web Of Scıence’de
İndekslenen Yayınlar (2010-2015)

Name
Global Baseline
Massachusetts Institute of Technology (MIT)
Tsinghua University

Web of
Science
Documents
3168442
13212
25795

Times
Cited
13131882
166182
152008

% Docs
Cited
50.67
66.73
57.51
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Nanyang Technological University
Nanyang Technological University & National Institute of
Education (NIE) Singapore
Harvard University
University of California Berkeley
National University of Singapore
Stanford University
Indian Institute of Technology (IIT)
Zhejiang University
Georgia Institute of Technology
Shanghai Jiao Tong University
Seoul National University
Council of Scientific & Industrial Research (CSIR) - India
Imperial College London
Harbin Institute of Technology
University of Texas Austin
Ecole Polytechnique Federale de Lausanne
Peking University
Swiss Federal Institute of Technology Zurich
University of Cambridge
University of Illinois Urbana-Champaign
University of Michigan
University of California Los Angeles
Korea Advanced Institute of Science & Technology
(KAIST)
KU Leuven
University of Toronto

15058

143197

65.87

15058
9107
11459
12980
9264
26252
19778
13073
18235
13376
12666
10299
18727
8464
8509
10357
9970
8560
9895
10350
6935

143197
134438
131872
126329
115740
115461
112468
102732
93911
88653
84817
83661
81988
81726
79539
78622
77891
76899
75012
73414
73040

65.87
71.14
69.59
69.68
67.81
59.34
60.58
61.69
57.92
66.95
72.99
67.86
52.13
63.02
66.39
62.59
68.75
69.18
64.38
62.74
65.16

10646
9638
8695

72347
69786
68711

63.31
68.48
63.81

KAYNAK: Thomson Reuters Web of Science-Incites
DÜNYADA İLK 25 ÜNVERSİTEDE GÖRE TIP ALANINDA WEB OF SCIENCE’DE
İNDEKSLENEN YAYINLAR (2010-2015)

Name
Global Baseline
Harvard University
Institut National de la Sante et de la Recherche Medicale
(Inserm)
Johns Hopkins University
University of Toronto
University College London
University of California San Francisco
University of Pennsylvania
University of California Los Angeles

Web of
Science
Documents
4705557
118794

Times
Cited
22088463
1255622

% Docs
Cited
49.74
61.15

59066
51995
59886
58172
41152
42511
36077

560945
514928
495536
493023
450550
408826
346810

63.71
61.7
59.39
59.03
60.89
59.7
60.42
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University of Washington
University of Washington Seattle
University of Michigan
Duke University
Columbia University
University of Pittsburgh
University of Oxford
Stanford University
Karolinska Institutet
University of California San Diego
Yale University
Washington University (WUSTL)
Imperial College London
University of North Carolina Chapel Hill
PRES University Sorbonne Paris Cite
University of Copenhagen
Kings College London

35371
35057
36305
31795
32493
35834
27607
30619
30857
24719
27891
23667
30629
27171
27269
29086
28447

344782
342536
322887
322623
321756
321455
315327
300698
276142
273281
263598
263155
262391
256078
254910
250093
246328

62.24
62.34
61.05
61.4
61.14
59.15
63.27
59.68
64.11
63.91
61.38
60.57
56.8
61.52
64.44
62.84
58.83

KAYNAK: Thomson Reuters Web of Science-Incites
DÜNYADA İLK 25 ÜNVERSİTEDE GÖRE TARIM ALANINDA WEB OF SCIENCE’DE
İNDEKSLENEN YAYINLAR (2010-2015)

Name
Global Baseline
Wageningen University & Research Center
University of California Davis
Ghent University
Universidade de Sao Paulo
Cornell University
China Agricultural University
University of Florida
Swedish University of Agricultural Sciences
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC)
University of Guelph
North Carolina State University
University of Copenhagen
Aarhus University
Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Tecnicas
(CONICET)
Iowa State University
University of Minnesota Twin Cities
University of Georgia
Zhejiang University
Ohio State University

Web of
Science
Documents
503642
4509
5027
3350
5151
3138
3710
3929
3322
2350
3313
3398
2716
2516

Times
Cited
1898985
29342
23855
19049
18244
18105
17571
17459
17189
15958
15800
15233
15041
14110

% Docs
Cited
58.26
75.54
65.82
71.67
59.93
64.82
67.28
62.18
72.07
78.94
67.61
65.66
74.37
72.26

2686
2660
2534
3151
2084
2612

13899
13728
13397
13095
12671
12544

71.97
68.8
67.32
61.25
72.94
66.96
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University of Wisconsin Madison
Michigan State University
University of Illinois Urbana-Champaign
Oregon State University
Council of Scientific & Industrial Research (CSIR) - India
Texas A&M University College Station

2402
2717
2305
2154
2037
2763

12518
12469
11931
11728
11711
11496

KAYNAK: Thomson Reuters Web of Science-Incites
DÜNYADA İLK 25 ÜNVERSİTEDE GÖRE SOSYAL BİLİMLER ALANINDA WEB OF
SCIENCE’DE İNDEKSLENEN YAYINLAR (2010-2015)

Name
Global Baseline
Harvard University
University College London
Stanford University
University of Michigan
University of Toronto
Columbia University
University of Oxford
University of California Berkeley
University of Pennsylvania
University of California Los Angeles
Yale University
University of Minnesota Twin Cities
New York University
University of British Columbia
Arizona State University
Penn State University
University of Amsterdam
Duke University
Northwestern University
University of Cambridge
University of Texas Austin
University of Wisconsin Madison
University of North Carolina Chapel
Hill
University of Chicago
University of Washington

Web of
Science
Documents
1510163
14871
10247
7506
10046
10241
9050
10438
7156
7537
7081
6889
7547
7536
6649
7192
7808
6475
5684
5901
7975
6571
6243

Times
Cited
3684593
89771
50257
49749
48843
48703
45999
44378
42222
42115
42041
41689
37735
37415
36035
35052
34924
34525
34208
32523
31854
31842
30996

% Docs
Cited
38.56
56.38
55.37
59.98
54.02
57.16
55.67
50.66
58.16
57.05
60.23
57.8
57.4
54.56
55.8
55.85
56.52
60.39
59.2
58.72
49.62
55.94
58.5

6032
5461
6446

30910
30888
30813

57.99
57.43
56.67

KAYNAK: Thomson Reuters Web of Science-Incites
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67.11
64.41
67.77
66.43
71.58
64.02

DÜNYADA İLK 25 ÜNVERSİTEDE GÖRE İNSANİ BİLİMLER ALANINDA WEB OF
SCIENCE’DE İNDEKSLENEN YAYINLAR (2010-2015)

Name
Global Baseline
University of Oxford
University College London
Harvard University
University of Toronto
University of Cambridge
University of Pennsylvania
Stanford University
University of Wisconsin Madison
Ghent University
University of Sydney
University of Manchester
New York University
Penn State University
University of Michigan
University of California San Diego
University of California Los Angeles
Yale University
University of Texas Austin
University of Edinburgh
Australian National University
KU Leuven
McGill University
Radboud University Nijmegen
University of Chicago
University of British Columbia

Web of
Science
Documents
901292
9635
4210
3986
4009
7020
2311
2102
2052
2014
2544
2818
2999
2154
2682
1091
2456
3258
2163
3856
1671
2523
1590
1233
2287
1869

Times
Cited
350682
6070
4785
4491
4080
3676
3148
2602
2565
2541
2476
2453
2435
2358
2349
2348
2312
2284
2272
2249
2240
2059
2054
2006
1997
1982

% Docs
Cited
11.92
16.77
24.63
25.06
22.25
17.18
26.57
25.83
25.54
34.11
27.28
23.28
20.61
24.88
22.06
31.44
22.39
20.38
21.54
16.36
31.66
24.61
25.35
32.77
23.48
23.06

KAYNAK: Thomson Reuters Web of Science-Incites

III. SONUÇ
Dünyadaki girişimci
üniversitelerin çoğunun gelişmiş ülkelerde
toplandığından hareketle bilginin ortaya konulması için iş çevrelerinin ve devletin
bilgi temelli ekonomilere fon desteğini arttırarak daha fazla önem vermesi,
ortaklararası ilişkileri geliştirmesi, altyapıyı ve akademik girişimciliği desteklemesi
öngörülmektedir.
Yenilikçi
üniversite modelinin akademisyenlerin araştırma faaliyetlerini
engellemediği aksine bu üniversitelerde SCI, SSCI ve AHCI’daki akademik çalışmaların
ön planda diğer bir ifadeyle bilimin merkezi olan kurumlar olduklarını da görülmektedir.

176

Kaynakça
Altbach, Philip G. (2011), “Araştırma Üniversitelerinin Geçmişi, Buğünü ve Geleceği”, Akademik
Mükemmmeliyete Giden Yol, (Ed.:Philip G. Altbach, Jamil Salmi), (Çev.: Kadri Yamaç),
NY: Dünya Bankası Yayını, Ankara: Efil Yayınları, ss.9-26.
Çicek, Volkan ve Fatih Töremen (2013), “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Olmanın Sırrı:
Üniversitelerin Misyon, Vizyon ve Değerleri Girişimcilik Özelliklerini Ne Kadar
Tetiklemektedir?”, ICQH 2013, Sakarya Üniversitesi Yayını, ss.357-371.
Kirby, David A. Ve David Urbano (2011), “Making Universities More Entrepreneurial:
Development of a Model”, Canadian Journal of Administrative Sciences, 28, 302-316.
Garnsey, Elizabeth (2011), “Girişimci Üniversite”, Üniversiteler Ekonomik Büyümeye Nasıl
Katkıda Bulunur, (Ed.:Shahid Yusuf, Kaoru Nabeshima), (Çev.: Kadri Yamaç), NW:
Dünya Bankası Yayını, Ankara: Efil Yayıncılık, ss.213-223.
Thomson
Rauters
(2015),
TOP
100
UNIVERSITIES
|
2015
RANKINGS
http://www.reuters.com/article/idUSL1N11K16Q20150915?uid=5
Wissema, J. G. (2009), Üçüncü Kuşak Üniversitelere Doğru, İstanbul: Özyeğin Üniversitesi Yayını.
Yusuf, Shabid (2011), “Üniversite-Endüstri İlişkileri”, Üniversiteler Ekonomik Büyümeye Nasıl
Katkıda Bulunur, (Ed.:Shahid Yusuf, Kaoru Nabeshima), (Çev.: Kadri Yamaç), NW:
Dünya Bankası Yayını, Ankara: Efil Yayıncılık, ss.1-24.

EKLER:
Thomson Rauters Dünyanın Yenilikçi 100 Üniversitesi Listesi (2015 Yılı)
Sıra

Üniversite Adı

1-Stanford University
2-Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Skor

Ülke
1,685

USA

1,671

USA

177

3-Harvard University
4-University of Washington
5-University of Michigan System
6-Northwestern University
7-University of Texas System
8-University of Wisconsin System
9-University of Pennsylvania
10-Korea Advanced Institute of Science & Technology

1,562

1,548

KOREA
11-Imperial College London
ENGLAND
12-Pohang University of Science & Technology
KOREA
13-University of California System

14-University of Southern California
15-University of North Carolina Chapel Hill
16-KU Leuven
17-Duke University
18-Osaka University
19-Johns Hopkins University
20-California Institute of Technology
21-University of Illinois System
22-Kyoto University
23-Georgia Institute of Technology
24-University of Tokyo
25-University of Cambridge

1,609

USA

1,576

USA

USA
1,558

USA

1,557

USA

USA
1,519

USA

1,515

SOUTH

1,478

1,453

1,415

1,402

1,470

SOUTH

1,469

USA

1,462

USA

1,460

USA

BELGIUM
1,441

USA

1,429

JAPAN

1,424

USA

1,420

USA

USA
1,411

JAPAN

1,409

USA

JAPAN
1,398

ENGLAND

26-Princeton University
27-Ecole Polytechnique Federale de Lausanne
SWITZERLAND
28-University of Colorado System

29-Ohio State University
30-University of Pittsburgh
31-Seoul National University

1,389

1,378
1,373

USA

1,369

USA

KOREA
32-Purdue University System

33-Cornell University
34-Tufts University
35-Vanderbilt University
36-Yonsei University
37-Swiss Federal Institute of Technology Zurich
38-University of Toronto
39-Tohoku University
40-University of Oxford
41-University of Utah

USA

1,324

1,355

USA

1,335

SOUTH

1,332

USA

USA
1,320

USA

1,320

USA

1,315

SOUTH KOREA

1,294

SWITZERLAND

1,284

CANADA

1,284

JAPAN

1,272

ENGLAND

1,261

USA

178

42-University of Minnesota System
43-Technical University of Denmark

1,258

DENMARK
44-Yale University

45-Columbia University
46-Oregon Health & Science University
47-Baylor College of Medicine
48-Emory University
49-Indiana University System
50-Technical University of Munich

USA

1,256
1,255
1,246

USA

1,241

USA

1,241

USA

1,237

USA

1,221

USA

USA

1,216

GERMANY

51-Tokyo Institute of Technology
52-University of Erlangen Nuremberg
GERMANY
53-University of Zurich

54-University System of Maryland
55-University of Arizona
56-Carnegie Mellon University
57-University of Massachusetts System
58-Keio University
59-Boston University
60-University of Rochester
61-University of Munich
62-Hanyang University
63-State University System of Florida
64-Pierre & Marie Curie University - Paris 6
65-Ghent University
BELGIUM
66-Sungkyunkwan University

67-University of British Columbia
68-North Carolina State University
69-University of London
70-Penn State University
71-University of Chicago
72-Tsinghua University
73-Delft University of Technology
74-University of Virginia
75-Tel Aviv University
76-Technion Israel Institute of Technology
77-University of Freiburg
78-Wake Forest University
79-University of Paris Sud - Paris XI
80-University of Paris Descartes - Paris V
81-Kyushu University
82-Case Western Reserve University

1,213

JAPAN
1,210

1,204

SWITZERLAND

1,197

USA

1,185

USA

1,184

USA

1,182

USA
1,181

1,177

JAPAN

USA
1,175

USA

1,172

GERMANY

1,170

SOUTH KOREA
1,170

USA

1,169

FRANCE

1,167
1,153

SOUTH KOREA

1,150

CANADA
1,150

USA

1,143

ENGLAND

1,142

USA

1,140

USA

1,130

CHINA

1,130

NETHERLANDS

1,128

USA

1,122

ISRAEL

1,120

ISRAEL

1,116

GERMANY
1,112

USA

1,106

FRANCE

1,104

FRANCE

1,090

JAPAN
1,087

USA

179

83-University of Alabama System
84-Joseph Fourier University
85-Korea University

1,082

KOREA
86-Arizona State University

87-Gwangju Institute of Science & Technology
88-University of Strasbourg
89-Nagoya University
90-University of Claude Bernard - Lyon 1
91-Rutgers State University
92-Erasmus University Rotterdam
93-State University of New York (SUNY) System
94-National University of Singapore

1,072

USA
1,073

FRANCE

1,073

SOUTH

1,072

USA

SOUTH KOREA
1,071

FRANCE

1,066

JAPAN

1,057

FRANCE
1,048

USA

1,042

NETHERLANDS

1,041

USA
1,037

SINGAPORE
95-University of Manchester
ENGLAND
96-Free University of Berlin
GERMANY
97-University of Aix-Marseille

1,035
1,034

98-Hokkaido University
99-University of Montpellier
100-Karlsruhe Institute of Technology

1,022

FRANCE

1,021

JAPAN
1,020

1,008

FRANCE

GERMANY

Kaynak: http://www.reuters.com
DÜNYADA ÜNVERSİTELERE GÖRE WEB OF SCIENCE’DE İNDEKSLENEN YAYINLAR
(2010-2015)

Name
Global Baseline
Harvard University
University of Toronto
University College London
Johns Hopkins University
Stanford University
University of Oxford
Institut National de la Sante
et de la Recherche Medicale
(Inserm)
Massachusetts Institute of
Technology (MIT)
University of California
Berkeley
University of Washington
University of Washington
Seattle
University of Cambridge
University of Michigan

Web of Science
Documents
13443550
172898
94550
90990
73296
65174
73044

Times Cited
60466579
2152620
854054
817904
794465
792145
785401

% Docs Cited
49.9
63.66
60.81
60.72
63.0
64.04
61.15

75368

776690

66.36

45520

769334

70.96

53572
63614

734894
720260

68.79
65.0

62520
63668
73126

715141
704029
689939

65.25
62.98
62.21
180

University of California Los
Angeles
University of Pennsylvania
University of California San
Francisco
Columbia University
University of California San
Diego
Imperial College London
Duke University
PRES University Sorbonne
Paris Cite
Yale University
University of Chicago
Cornell University
University of Tokyo
University of Copenhagen
University of British
Columbia
University of Pittsburgh
University of Minnesota
Twin Cities
University of Wisconsin
Madison
Pierre & Marie Curie
University - Paris 6
University of Colorado
Boulder
Northwestern University
Washington University
(WUSTL)
University of North Carolina
Chapel Hill
KU Leuven
Ohio State University
University of Melbourne
University of California
Davis
University of Utrecht
McGill University
Seoul National University
University of Sydney
California Institute of
Technology
University of Edinburgh
University of Barcelona
National University of
Singapore

64800
65968

685766
670686

62.7
60.8

49443
58742

620267
612739

62.6
61.8

51053
57121
50997

595697
591310
551284

65.6
64.55
62.7

53055
50350
46187
49848
58802
49849

543312
541154
539613
510036
507149
501542

66.82
62.65
64.39
63.17
67.49
66.75

51784
51452

485806
472456

64.02
59.86

52224

465422

62.64

47278

459591

64.76

41492

448608

72.77

42269
42751

448430
447589

63.81
61.98

35916

440897

62.35

44050
49189
48720
46662

439773
431274
413926
411123

61.22
65.35
60.55
64.75

43223
40384
44788
63709
52350

404303
403943
403717
395267
394957

65.1
68.25
63.25
63.13
61.19

23626
37402
41955

394691
387209
380492

75.2
61.47
65.29

42946

379165

65.68
181

Swiss Federal Institute of
Technology Zurich
Ruprecht Karl University
Heidelberg
University of Manchester
University of Munich
Karolinska Institutet
Penn State University
Kings College London
University of Groningen
University of Queensland
New York University
University of Amsterdam
University of Florida
Vanderbilt University
Boston University
Emory University
Peking University
Humboldt University of
Berlin
University of Zurich
Free University of Berlin
University of Texas Austin
Kyoto University
University of Helsinki
Leiden University
University of Paris Sud Paris XI
VU University Amsterdam
Erasmus University
Rotterdam
Tsinghua University
University of Illinois
Urbana-Champaign
University of Paris Diderot Paris VII
University of Southern
California
Ghent University
Radboud University
Nijmegen
Universidade de Sao Paulo
University of Maryland
College Park
Zhejiang University
Monash University

33841

376424
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Swot Analizi İle Soma Lojistik Merkezinin Potansiyelinin Değerlendirilmesi,.
Çiğdem SOFYALIOĞLU*22 Burak KARTAL** Ebru SÜRÜCÜ***
23
24

Özet
Türkiye’nin 10. Beş Yıllık Kalkınma Planında “Türkiye’nin lojistikte bölgesel bir
üs olması” ve bu sayede lojistik maliyetlerinin düşürülmesi, ticaretin geliştirilmesi ve
rekabet gücünün arttırılması temel amaç olarak belirtilmiştir. Bu amaçla hazırlanan
ulaştırma politikalarında, AB'ne uyum çerçevesinde kombine taşımacılığın
yaygınlaştırılması için demiryolu ve liman altyapılarının iyileştirilmesi, limanlara ve
organize sanayi bölgelerine demiryolu bağlantılarının sağlanması ve lojistik kümelenmeler
için kamu-özel ortaklığına dayalı lojistik merkezlerin kurulması gerektiği görüşü
benimsenmiştir. Bu doğrultuda Bakanlıklar tarafından desteklenen çeşitli projeler
hazırlanmış olup; hâlihazırda bir kısmı hala yapım aşamasında olup, bir kısmı ise faaliyete
geçmiştir. Bu projelerin önemli bir kısmının lojistik merkezlerin kurulması ile ilgili olduğu
görülmektedir. Soma’da yaşanan maden faciasından sonra, Soma yatırıma öncelikli alan
seçilmiş ve Soma’nın madene bağımlığını azaltmanın yolları aranmıştır. Bu bağlamda
Soma’da bir lojistik merkez kurulması ve kurulan bu merkezle eş zamanlı olarak bir OSB
ve/veya serbest bölgenin kurulmasının da madenlere olan bağlılığı azaltacağı
düşünülmektedir. Bu sebeple çalışmanın amacı Manisa’nın Soma ilçesinin lojistik merkez
kurulması için uygun bir potansiyelinin varlığını araştırmaktır. Bu amaçla konuyla ilgili
uzmanlar ve konunun paydaşlarıyla odak grup çalışması ve derinlemesine görüşmeler
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler değerlendirildikten sonra SWOT analizi yapılmış
ve Soma ilçesinin lojistik merkezi olma potansiyeli değerlendirilmiştir. Çalışma Soma’da
kurulması planlanan lojistik merkeze yönelik öneriler ile tamamlanmıştır.
Anahtar Sözcükler: Lojistik Merkez, SWOT, Soma
JEL Kodlar: R40, R42, R49
Evaluating The Potential Of Soma Logistics Center Via Swot Analysis
Abstract
Turkey’s 10th five-year development plan aims to “make Turkey a regional logistics
base”, while aiming to decreasing the costs, improving the trade and competitiveness. To
this end, transportation policies introduced for the combined transport to become
widespread in parallel with EU harmonization process require that railway and port
infrastructure should be improved, railway connections between ports and organized
industrial zones be provided, and logistics clusters based on private–public partnerships be
established. For this purpose, several projects supported by different ministries have been
prepared, though some of them are still incomplete. Most of these projects are related with
establishing logistics centers. After the mine disaster in Soma, the town was chosen as a
priority area for investment. Besides, different ways of decreasing dependency on mining
has been searched for in the region. In this context, it is believed that establishing a logistics
center and supporting this logistics center with organized industrial zone and/or free trade
Bu çalışma Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “Soma Merkezli Lojistik Merkez
Kurulması ve Çandarlı Limanı ile İstanbul Otoyolunun İl Ekonomisi Üzerine Etkilerinin
Araştırılması” projesinden üretilmiştir.
22*
Doç. Dr., Celal Bayar Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü Üretim Yönetim ve Pazarlama ABD,
cigdem.sofyalioglu@cbu.edu.tr.
23**
Doç. Dr., Celal Bayar Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü Üretim Yönetim ve Pazarlama ABD,
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Araş. Gör., Dokuz Eylül Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
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zone will decrease the dependency of Soma to mining. The aim of the study is to evaluate
the potential of Soma as a logistics center. For this purpose, focus group discussions and
in-depth interviews are held with experts and stakeholders. After the evaluation of gathered
data, SWOT analysis is made and the potential of Soma to become a logistics center is
evaluated. The study ends up with suggestions of establishing a thriving logistics center in
Soma.
Keywords: Logistics Centers, SWOT, Soma
JEL Codes: R40, R42, R49

I. GİRİŞ
Etkin bir taşımacılık sistemi güçlü ve rekabetçi bir ekonominin belkemiğini
oluşturur. Yüklerin hızlı, güvenli, ekonomik ve etkin bir biçimde taşınabilmesi yeteneği,
günümüzde hızla küreselleşen bir ekonomide rekabet edebilmek üzere, ülkelerin refah ve
kapasitesi için giderek daha fazla hayati bir öneme sahip olmaya başlamıştır. Küreselleşme
sürecinde rekabet avantajı sağlamak için havayolu, denizyolu ve demiryolu aktarma
istasyonlarının büyük kapasiteli taşıtlara, yüksek hızla, güvenli ve en verimli şekilde hizmet
verdiği ve özel lojistik şirketleri ile gümrük gibi kamu kurumlarının içinde çalışabileceği
şekilde lojistik merkezleri düzenlenmelidir (UBAK, 2010).
Soma’da yaşanan maden faciasından sonra, Soma yatırıma öncelikli alan seçilmiş
ve Soma’nın madene bağımlığını azaltmanın yolları aranmıştır. Bu bağlamda Soma’da bir
lojistik merkez kurulmasının ve kurulan bu merkezle eş zamanlı olarak bir OSB ve/veya
serbest bölgenin de kurulmasıyla madenlere olan bağlılığın azalacağı düşünülmektedir. Bu
sebeple çalışmanın amacı Manisa’nın Soma ilçesinin lojistik merkez kurulması için yeterli
potansiyeline sahip olup olmadığını araştırmaktır.
Çalışmanın ikinci kısmında lojistik merkez tanımı ve genel literatür taramasına yer
verilecektir. Üçüncü bölümde ise Soma için son derece önem arz eden Kuzey Ege Çandarlı
Limanı, Manisa ili ve Soma ilçesine ait demografik, ekonomik ve istatistiksel bilgilere yer
verilecektir. Dördüncü bölümde yönteme, araştırma modeli, verilerin toplanması ve
değerlendirilmesine yer verilmiştir. Beşinci bölümde SWOT analizine ve bulgulara yer
verilmiştir. Çalışma, sonuç ve öneriler ile sona ermektedir.

II. LOJİSTİK MERKEZ VE LİTERATÜR TARAMASI
Değişen dünyanın ihtiyaçlarıyla birlikte lojistik faaliyetlerde de değişim
kaçınılmaz olmuştur. Modern lojistik sistemleri ve lojistik endüstrisindeki kümelenme
faaliyetleri bölgesel ve şehir ekonomisinin son trendi haline gelmiştir (Daia ve Yanga,
2013). Ülkeler ve bölgeler, ticaret potansiyelinin artması ve yük hareketliliğinin hızlanması
için lojistik merkezleri kurma faaliyetlerine hız vermiştir. Son yıllarda lojistik merkez
sayısında hızlı bir artış görülmesine rağmen, lojistik merkez kavramında dünyada ortak bir
kanıya varılamamıştır. Lojistik merkezleri için (Meidute, 2005; Europlatforms, 2004)
İngiltere’de; “Lojistik Köy” (Freight Village),
Amerika’da; “Lojistik Köy” (Freight Village),
Fransa’da; “Lojistik Platformu” (Plate Forme Logistique) ya da “Multimodal
Platform” (Plat Forme Multimodales),
Almanya’da; “Lojistik Köy” (Güterverkehrszentrum),
İtalya’da; “Lojistik Köy” (Interporto),
Güney Kore’de; “Çok Modlu Endüstriyel Park” (Multimodal Industial Park),
Danimarka’da; “Taşımacılık Merkezi” (Transport Centre) gibi kısmen aynı
anlama gelen ifadeler kullanılmaktadır.
Avrupa Lojistik Merkezleri Birliği’nin (Europlatforms) tanımına göre; “Lojistik
merkez, hem ulusal hem de uluslararası geçiş için farklı çeşitteki firmalar/operatörler
tarafından gerçekleştirilen taşımacılık, lojistik ve eşyaların/malların dağıtımı ile ilgili
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operasyonların yer aldığı bir alandır” (Europlatrofms,2004). Lojistik merkez kavramı
yaygın bir şekilde kullanılmasına rağmen, birbirinden farklı özellik ve amaçlar için
kullanılan tesisleri tanımlamada yeterli değildir. Bu durum lojistik merkezlerin gelişim
süreci ve yeni oluşturulan lojistik merkez konseptleri ile açıklanmaya çalışılmaktadır.
Lojistik merkezleri tanımlayan çok çeşitli ve faydalı tanımlamalar olsa da, genel bir tanım
oluşturulması konusunda zorluklar bulunması nedeniyle tek bir ortak tanım yerine
fonksiyonel özelliklere vurgu yapan farklı tanımların kullanılması yaygındır (Meidute,
2005). Tablo 1’de lojistik merkezlere ilişkin terimler ve açıklamalar yer almaktadır.
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Kaynak
Wiegmans, BW;
Masurel,
E;
Nijkamp P (1998)

Terim
Dağıtım
Terminali
(Distribution Terminal)

Peddle,
(1990)

Endüstriyel Park

M.T.

Latin
Amerika
Lojistik Derneği,
Lojistik Terimleri
Sözlüğü (ALADI
–
Asociacion
Latinoamericana
de
Logistica)
(2008)

Entegre Yük Merkezi
(Centro integrado de
mercancias)

Wiegmans, BW;
Masurel,
E;
Nijkamp P (1998)

Hinterland Terminali

Avrupa
Ekonomik
Komisyonu
(Economic
Commission for
Europe) (1998)
Roso
(2005),
Jaržemskis
ve
Vasiliauskas
(2007), Roso vd.
(2009)
Birleşmiş
Milletler Asya ve
Pasifik Ekonomik
ve
Sosyal
Komisyonu
(UNESCAP
–
United Nations;
Economic
and
Social
Commission for
Asia and the
Pacific) (2006)

İç
Depo
(Geçici
Depolama
Yeri,
Gümrük Ambarı)

Açıklama
İşleticisi tarafından katma değerli hizmetlerin sunulduğu
terminallerdir. A, B, C gibi konumlardan gelen ve X,Y,Z gibi
müşterilere ulaştırılacak gönderiler burada konsolide
edilmektedir
Ortak kullanılabilir altyapı koşullarına sahip, endüstriyel
firmaların kullanımı için özel olarak ayrılmış bölümlere sahip
alanlardır.
Büyük ve geniş araçların kentsel ulaşım içerisinde yarattığı trafik
yoğunluğunu azaltmak için alınan önlemler sonucu şehir
merkezinin çevresinde, karayolu ve otoyol bağlantısı olan
alanlarda kurulmaktadır.

İç terminal ile benzer anlam taşımaktadır. Küçük miktardaki
kargolar bu terminallerde konsolide edilmektedir. Demiryolu
bağlantısı sayesinde konsolide edilmiş kargolar kolaylıkla
taşınabilmektedir
Kamu otoritesinin yönetiminde geçici depolama hizmetleri
sunan, gümrük işlemlerinin yapılacağı alanlarda bulunan
depolardır.

İç Konteyner Deposu

Konteyner elleçlenmesi hizmetleri ve boş konteyner depolama
hizmetleri sunan kamu otoritesi yönetimindeki alanlardır

İç Liman (Dry Port)

Malların konsolidasyonu ve dağıtımı için tanımlanmış,
gümrükleme hizmetlerini içeren, intermodal altyapıya sahip,
deniz limanlarına benzer fonksiyonları olan (konteyner elleçleme
tesisleri) alanlardır. Ayrıca yük taşımacılığı ile ilgili bağımsız
şirketleri (taşıma işleri organizatörleri, taşıma operatörleri) ve bu
şirketlere eşlik eden diğer şirketleri (bankalar, gümrük denetimi
şirketleri, bilgi ve iletişim şirketleri, depolar vb.) bünyesinde
barındırmaktadır.

Avrupa
Ekonomik
Komisyonu
(1998),
ayrıca
Jaržemskis
&
Vasiliauskas
(2007), Roso vd.
(2009)
Birleşmiş
Milletler Asya ve
Pasifik Ekonomik
ve
Sosyal
Komisyonu
(UNESCAP)
(2008)

İç Yük Terminali

İntermodal taşımacılığı, bölgesel ekonomik faaliyetleri teşvik
etmelidir

İntermodal Taşımacılık
Merkezi (İç Liman)

İç limanlara benzer konseptte faaliyet gösteren geniş bir ağın
parçası olan tesislerdir.

Avrupa
Komisyonu
(European
Commission)
(2006)

İntermodal
Terminali
Merkez)

İntermodal taşımacılığa olanak sağlayan aktarma ve depolama
birimlerinin bulunduğu tesislerdir. Deniz ve iç su yolu
taşımacılığı ile havayolu taşımacılığı hizmetleri entegre edilebilir
olsa da, genellikle iki taşıma moduna ait 10 (karayolu, demiryolu)
intermodal taşımalara hizmet vermektedir. Bu merkezlerde
taşıma operatörleri, nakliyeciler, gümrük birimleri ile bakım,
onarım ve depolama hizmetleri gibi destek hizmetleri sunan
firmalar bulunabilmektedir

Yük
(Lojistik

190

Wiegmans, BW;
Masurel,
E;
Nijkamp P (1998)

Hinterland (İç Bölge)
Terminali

Yük bu terminallerde konsolide edilerek daha büyük taşıma
araçları ile taşınmaktadır

Slack, B (1990) ;
UNESCAP
(2006)

Kara Bazlı Yükleme
Merkezi

Konteyner limanlarından ayırt etmek için bu isim kullanılmıştır.
İç bölgede, topla-dağıt (hub and spoke) yapılandırması ile
faaliyet göstermektedirler. Her bir yükleme merkezi (hub) bir
bölgeye hizmet etmektedir. Bu bölgeye teslimatlar (spoke)
karayolu veya demiryolu ile yapılmaktadır.

Avrupa Lojistik
Merkezleri Birliği
(Europlatfroms)
(2004)

Lojistik Köyü (Freight
Village)

Lojistik merkez, hem ulusal hem de uluslararası geçiş için farklı
çeşitteki firmalar/operatörler tarafından gerçekleştirilen
taşımacılık, lojistik ve eşyaların/malların dağıtımı ile ilgili
operasyonların yer aldığı bir alandır

Wienberg,
(2002)

Lojistik
Köyü
(Guterverkehrzentrum
GVZ, Almanya)

Lojistik merkez tanımında aşağıdaki noktalara vurgu yapılmıştır:
- Bağımsız nakliye ve lojistik işletmelerinin sunduğu lojistik
hizmetlerin varlığı,
- Sinerji etkisiyle ekonomik verimliliğin iyileştirilmesi,
- Uygun lojistik stratejileri ile bölgenin ve şehrin kirliliğin
azaltılması,
- Araç kullanımı optimizasyonu,
- Taşıma operatörlerinin çevre dostu araç kullanımına
yoğunlaşmaları.

Birleşmiş
Milletler Asya ve
Pasifik Ekonomik
ve
Sosyal
Komisyonu
(UNESCAP
United Nations;
Economic
and
Social
Commission for
Asia and the
Pacific) (2002)

Lojistik
(Distripark)

İleri bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanıldığı, dağıtım
operasyonları için kapsamlı tesisleri barındıran, transit
taşımacılık için konteyner terminallerine ve multimodal taşıma
tesislerine doğrudan bağlantısı bulunan, katma değerli
hizmetlerin sunulabildiği büyük ölçekli, gelişmiş tesislerdir

Çin
Hükümeti
(2006) ; He, L M
(2009)

Lojistik Parkı

Lojistik tesislerde ölçek ekonomilerinden faydalanmak ve lojistik
operasyonların entegrasyonu veya kent lojistiği çalışmalarında
mekânsal planlamaların rasyonalizasyonunu sağlamak amacıyla
lojistik parklar, lojistik hizmet sağlayıcıları şehir çevresindeki
alanlarda bir araya getirmeye odaklanmıştır.

Notteboom,
Rodrigue,
(2009)

Yük Dağıtım Merkezi
(Freight
Distribution
Center)

Büyük pazarlara hizmet eden geniş kara terminallerini ve yük
dağıtım merkezlerini karakterize etmektedir

L.

T.
J.P

Parkı

Kaynak: Du ve Bergqvist, 2010
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Lojistik merkezlerin esas amaçları, gerçekleştirilen faaliyetlerin maliyetlerinin
minimizasyonudur. Lojistik merkezler çevreye duyarlı stratejiler izler ve ekonomik açıdan
bulundukları bölgelerin kalkınmasını sağlarlar. Lojistik köylerin üretim merkezlerine ve
taşıma modlarına yakın olması daha etkin olmalarını sağlar; ancak şehir trafiğine engel
olmayacak noktalarda kurulmalarına da dikkat edilmelidir (Aydın ve Öğüt, 2008). Çok iyi
şekilde planlanmış ve faaliyette bulunan bir lojistik köyde sağlanabilecek faydalar;
optimum araç, depo, insan gücü kullanımı, güvenli ortam, tek elden yönetim ve planlama
yapılabilmesi, nakliye, personel maliyetlerinde düşüş, taşımacılıkta ciro artışı, kaliteli
çalışma ortamı ve yaygın destek hizmetleridir. Aynı zamanda bölge arazisinin planlı olarak
kullanımını ve ekonomik gelişimini teşvik eder, trafik yükü ve çevre kirliliğini azaltır
(Yıldırım, 2010). Lojistik köylerde tek bir taşıma modu kullanılabileceği gibi birden fazla
taşımacılık modu da kullanılabilir. Ancak, çok modlu taşımacılık imkanı sağlanan lojistik
merkezler bölgesel pazarlara ulaşmada kolaylık sağlar. Lojistik köylerin etkin hale
getirilmesi eşya hareketlerinin ölçek ekonomisi sağlaması açısından önemlidir, çünkü
kullanıcılar lojistik köylerde bulunan aynı tesisleri ve donanımları kullanırlar. Aslında bu
durum lojistik köylerin sağladığı en önemli faydalar arasında sayılabilir. Lojistik köyler;
yük akışları, taşımacılık, depolama ve diğer lojistik faaliyetlerin metropoliten alanlardaki
kötü etkilerini indirgemek, lojistik sektörünün ve firmaların ulusal ve uluslararası ölçekte
rekabet edebilmesini sağlamak ve bölgesel ve uluslararası ticaret ve ekonominin
kalkınmasına yardımcı olmak amacıyla kurulur ve şehre uygulanırlar (Çancı ve Yılmaz,
2008). Lojistik merkezlerin faydalarını düşünürken, hangi perspektife ağırlık verilerek
kurulduğuna da dikkat edilmelidir. Altuntaş ve Tuna (2014) söz konusu perspektifleri üçe
ayırmaktadır: Sadece yük merkezi olarak faaliyet gösterenler, kentsel alanlara daha yakın
konumlananlar ve doğrudan limanlara bağlanan iç terminaller.
III. KUZEY EGE ÇANDARLI LİMANI, MANİSA VE SOMA
A. Kuzey Ege Çandarlı Limanı
Kuzey Ege Çandarlı Limanı, İzmir ilinin Bergama ilçesinde Zeytindağ beldesinde
yer almaktadır. İzmir iline karayolu ile 80 km; denizyolu ile 55 deniz mili mesafesindedir.
Limana Çanakkale karayolu üzerinden Batı’ya ayrılan Çandarlı asfaltı ve bu yola bağlanan
tali yollar ile ulaşılmaktadır (Çandarlı, 2015). 12 milyon TEU’luk kapasitesi ile
Türkiye’nin en önemli ulaştırma projeleri arasında yer alan Kuzey Ege Çandarlı Limanının
üç etap halinde tamamlanması planlamıştır. Liman tamamlandığında, sadece İzmir
Limanını desteklemekle kalmayıp; özelikleri nedeniyle Doğu Akdeniz’de Gio Tauro,
Malta, Damietta, Alexandria, Haifa, Port Said ve Pire gibi önemli aktarma limanlarına da
rakip olacaktır. Projede 1800 metre uzunluğunda dalgakıran ile 2000 metre uzunluğu ve 18
metre derinliğinde rıhtım inşa edilmektedir. Türkiye’de bu derinlikte liman bulunmadığı
için 200 bin tonun üzerindeki büyük draftlı gemiler önce Pire Limanına yanaşıp yükleri
bölünmekte daha sonra Türkiye’deki limanlara gelmektedir. Kuzey Ege Çandarlı
Limanı’nın tamamlanması ile bu durum ortadan kalkacaktır. Ayrıca Kafkasya, Asya ve
Ortadoğu üzerinden gelen mallar burada yapılacak limanla Avrupa ve dünyanın diğer
bölgelerine ulaştırılacaktır. Gerekli demiryolu, karayolu ve havayolu yatırımlarının
tamamlanması ile bölgenin ulaşım altyapısı çok daha güçlü bir hale gelecektir. Kuzey Ege
Çandarlı Limanın kullanıma açılması ile zamandan büyük tasarruf sağlanacaktır. En yakın
transit limanının Çandarlı Limanına uzaklığı 500 deniz mili ve uluslararası standartlara
göre bir konteyner gemisinin ortalama hızı saatte 10 deniz mili olduğuna göre, transit
taşımacılıkta Çandarlı Limanı 50 saat gibi çok önemli bir zaman tasarrufu sağlayacaktır.
Diğer limanlarla kıyaslandığında 2 güne eşdeğer bu farklılık taşımacılık sektöründe
ekonomik ve ticari olarak ciddi bir kârlılık sağlayacaktır (Sofyalıoğlu vd., 2016). Ayrıca
yapımı devam eden Çandarlı Limanı alternatif taşımacılık bağlantılarını -örneğin BaküKafkas-Tiflis Demiryolu projesi, Ankara- İzmir YHT projesi gibi- da içerecektir. Böylece
Asya ve Ortadoğu ülkeleri ile Avrupa arasındaki yük alışverişi kesintisiz sağlanabilecektir.
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B. Manisa
Manisa TR33 bölgesinde yer almakta olup 2014 yılı itibariyle 2.995.289 kişilik
bölge nüfusu ile Türkiye’nin toplam nüfusunun %3,86’sını oluşturmaktadır. Sosyoekonomik gelişmişlik sıralaması açısından bakıldığında ise 2012 yılı verilerine göre
Manisa ilinin TR 33 illeri arasından en yüksek sırada yer aldığı görülmüştür (Sofyalıoğlu
vd., 2016). Bitkisel üretim değerlerine ait Türkiye genelindeki paylar incelendiğinde, en
büyük payın %2,8 ile Manisa’ya ait olduğu gözlenmiştir. Bitkisel üretim değeri ile Manisa,
Türkiye illeri içinde 9. sırada yer almaktadır (TÜİK, 2013). Tarım illeri ihracatında bölge
illeri arasında Manisa birinci sıradadır. 2013 yılında Manisa 74.247.000 ABD$ tarımsal
ihracat gerçekleştirmiştir. Bu değer bölge tarımsal ihracatının %37,9’unu oluşturmaktadır
(TÜİK,2013). Manisa ilinin imalat sanayinin toplam istihdam içindeki payı %44,22 olup;
bunun %32’si maden, %19’u elektrikli ev aletleri imalatı, %13’ü ise tüketici elektroniği
imalat sektörlerinde istihdam edilmektedir.
2014 yılı Manisa ili ihracatı sektörler bazında incelendiğinde, toplam ihracatın
%78’inin elektrik elektronik sanayi (%59), taşıt araçları ve yan sanayi (%10) ve
iklimlendirme sanayi (%9)’e ait olduğu görülmektedir. Bu sektörleri kuru meyve
mamulleri (%6), meyve sebze mamulleri (%3) ve kimyevi madde ve mamulleri sanayi
(%3) takip etmektedir (Zafer Kalkınma Ajansı, 2014).
2014 yılı Manisa ili ithalat hacmi ürünler bazında incelendiğinde, ithalatın ;
%50'sinin elektrikli makina ve cihazlar, %11'inin kazanlar, makinalar ve mekanik cihazlar,
%8'inin plastik ve mamulleri, %4'ünün yağlı tohum ve meyveler, %4'ünün alüminyum ve
alüminyum eşya, %3'ünün demir çelik grubunda, kalan %20'sinin ise diğer gruplarda
gerçekleştiği görülmektedir (Zafer Kalkınma Ajansı, 2014).
Manisa ilinde üretim aşamasına geçmiş dört; toplamda ise yedi adet OSB
bulunmaktadır. Faaliyetteki OSB’ler Manisa OSB, Akhisar OSB, Turgutlu OSB ve Salihli
OSB’dir. Ayrıca Soma OSB, Akhisar Zeytin ve Zeytinyağı Türevleri İhtisas OSB ve Kula
Deri İhtisas OSB’lerinin kurulması için girişmler devam etmektedir. Manisa ilinde
taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetlerin istihdamı Türkiye istihdamının %
0,89’unu oluşturmaktadır (Sofyalıoğlu vd., 2016).
Manisa ili, 78,676 km2 olan 2. Bölge (İzmir) sınırları içerinde yer almaktadır.
Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğu altında bulunan karayolu uzunluğu
01.01.2016 tarihi itibariyle 66.437 km’dir (KGM, 2016). Manisa ili ve çevresine
bakıldığında yapımı devam eden İzmir – Ankara otoyolu İstanbul – İzmir otoyolu
görülmektedir. Ayrıca, Salihli ilçesini Demirci ilçesine, Selendi ilçesini Simav ilçesine ve
Kemalpaşa’yı Saruhanlı ilçesinden Kırkağaç ilçesine bağlayan bölünmüş yol
çalışmalarının da devam ettiği görülmektedir. Manisa çevresindeki illerle
karşılaştırıldığında erişilebilirliğin iyi durumda olduğu gözlenmektedir. TR33 Bölgesi
Ulaşım Stratejisi çalışmasında illerin nüfusa göre erişilebilirlikleri analizmiş olup;
Manisa’da nüfusa erişilebilirlik düzeyini gösteren endeks 100 üzerinden 57’dir. Manisa’da
endeksin yüksek çıkması İzmir’e yakın olması, İstanbul-İzmir ve Ankara – İzmir
güzergâhlarının üzerinde olmasından kaynaklanmaktadır. TR 33 Bölgesi Ulaşım
Stratejisi’nde yapılan ve tüm ulaşım yolları kullanılarak hazırlanan sentez erişebilirlik
analizinin sonuçlarına göre (Şekil 1); endeksin yüksek olduğu yerler, ekonomik ve sosyal
faaliyetlere yönelik gelişim odaları oluşturmak için en uygun merkezlerdir. Erişilebilirliği
yüksek olan ve demiryolu bağlantısı da bulunan Manisa’nın lojistik merkez kurma
konusunda potansiyeli bulunduğu söylenebilir (Sofyalıoğlu vd., 2016).
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Şekil 1: İlçe Bazlı Sentez Erişebilirlik Endeks Değerleri

Kaynak: Zafer Kalkınma Ajansı Hesaplamaları, 2013

TR33 Bölgesi Ulaşım Stratejisi’nde (2013) çevre iller arasındaki nakliye hacimleri
incelendiğinde Manisa’nın en yoğun yük taşımacılığını İzmir ile sonrasında ise Balıkesir
ile gerçekleştirdiğini görmekteyiz (Şekil 2). TR33 Bölgesi Ulaşım Stratejisi’nde (2013)
Manisa’nın ilçelerinin kendi aralarındaki yük taşımacılığı hacimleri incelendiğinde en
yoğun yük transferinin (Şehzadeler ve Yunusemre)-Akhisar-Soma hattında olduğu
görülmektedir. Ayrıca Turgutlu-Alaşehir-Salihli hattı da yoğun olarak dikkat çekmektedir.
Şekil 2: İl Bazlı Nakliye Hacimleri

Şekil 3: İlçe Bazlı Nakliye Hacimleri

Kaynak: Zafer Kalkınma Ajansı Hesaplamaları, 2013

Manisa – İzmir, Manisa- Balıkesir ve Manisa-Uşak demiryolları ile yapımı devam
eden hızlı tren projeleri (İzmir – Ankara hızlı tren demiryolu ve İstanbul – İzmir hızlı
demiryolu projesi) ve Manisa-Bandırma, Manisa-Dumlupınar ve Manisa-Menemen
demiryolu hatları ile Manisa önemli bir demiryolu kavşak noktası haline gelmiştir.
Manisa’da havaalanı bulunmadığı için şehir merkezine yaklaşık 140 km uzaklıkta bulunan
İzmir Adnan Menderes Havalimanı kullanılmaktadır. Ayrıca, Akhisar ilçesinde askeri bir
havalimanı bulunmakta olup gerekli görülen durumlarda bu havaalanı askeri ve sivil
uçuşlar için kullanılabilmektedir (Sofyalıoğlu vd., 2016).
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C. Soma
Soma verimli topraklarıyla tarım için elverişli olmasının yanında, asıl geçim
kaynağı linyit madenleridir. 1913 yılında Soma’da kömürün bulunmasıyla linyit
madenciliği başlar. Bugün, Soma ve çevresindeki ilçelerde – Kırkağaç, Savaştepe, Kınık
gibi- insanların maden dışındaki geçim kaynakları sınırlıdır. Dolayısıyla Soma’da
kurulması planlanan sanayi kuruluşları ve lojistik merkezi hem Soma’nın hem de civar
ilçelerin kaderini değiştirebilir. Orta ve uzun vadede Soma’nın ekonomisini canlandıracak
olan lojistik merkez projesi çarpan etkisiyle de Manisa ve ülke ekonomisine de katkı
sağlayacaktır.
Ayrıca Soma ilçesi içinde bir OSB kurulması da gündemdir. Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı’nın ilçede OSB kurulması için belirlediği 1200 dönüm arazinin
kamulaştırma aşamasında olduğunu ve 600 dönüm kullanabilir alanın 500 dönümü için ön
talep alınmaya başlandığını ve bölgedeki yer tahsisi için 28 firma tarafından başvuru
yapıldığını bildirmiştir.
IV. YÖNTEM: ARAŞTIRMANIN MODELİ, VERİLERİN TOPLANMASI
VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Bu çalışmada yöntem olarak SWOT analizi kullanılmıştır. SWOT analizi örgütsel
ve çevresel faktörlerin olumlu ve olumsuz yönleriyle incelenmesini içerir. SWOT
kısaltması örgütün güçlü yönleri (Strengths), zayıf yönleri (Weaknesses), fırsatları
(Opportunities) ve olası tehditleri (Threats) sözcüklerinin İngilizce karşılıklarının baş
harflerinden oluşmuştur(Tek, 1999;Tenekecioğlu ve Tokol, 2004). SWOT analizi; dış
çevre analizi ile saptanan, sektörde beliren olanaklar ve tehditlerin iç çevre analizinde
saptanan örgütün kuvvetli ve iyileşmeye açık yönleri ile karşılaştırılmasıdır (Bryson,
1995). SWOT analizi veri toplama süreci sonunda elde edilen verilerle strateji
oluşturulmasına imkân verir (Rue ve Byars,1995).
Manisa ili lojistik sektörü ve Soma ilçesinde kurulması öngörülen lojistik
merkezinin güçlü ve zayıf yönleri, fırsat ve tehditlerini ortaya koymak üzere çeşitli nitel
araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Konuyla ilgili uzmanlar ve konunun paydaşlarıyla
odak grup çalışması ve derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda ilk
olarak 12 Aralık 2015 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Durmuş Ali Deveci ile bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Bu
görüşmeden kısa süre sonra Manisa Valisi Erdoğan Bektaş, Manisa Vali Yardımcısı
Şerafettin Tuğ, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İzmir 3. Bölge Müdürü
Ömer Tekin ve Ulaştırma Bakanlığı DLH İnşaatı Genel Müdürü Uzmanı Ali Av’dan,
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Manisa İl Müdürü Doç. Dr. Erbil Kalmış ve Şube
Müdürü Mehmet Üçbaş, Mersin Lojistik Merkezi Yöneticisi Fevzi Filik, Manisa OSB
Genel Müdürü Funda Karaboran, MOS Lojistik Merkezi A.Ş. Organizasyon Yöneticisi
Arda Erman ve Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyelerinin katılımları ile 20 Ocak
2016 tarihinde Manisa Valiliği’nde bir odak grup toplantısı düzenlenmiştir.
Manisa Valiliği’nde gerçekleştirilen toplantıyı takiben 18 Şubat 2016 tarihinde,
Soma Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde Soma’da kurulacak olan OSB için ön talep
başvurusunda bulunan ve Soma’da faaliyet göstermekte olan özel sektör temsilcilerinin
katıldığı bir odak grup toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantının ardından Soma ilçesi
Kaymakamı Ahmet Altıntaş ve Soma Belediye Başkanı Halil Ergene ile bir araya gelerek
görüşmelerde bulunulmuştur.
Soma’da gerçekleştirilen odak grup çalışması sonrasında Soma Lojistik Merkezi
ile ilgilenen firma yetkililerine bir değerlendirme formu gönderilmiştir. Geri dönüş yapan
6 firmadan söz konusu bölgedeki olası yatırımları ve lojistik merkeze yönelik talepleriyle
ilgili önemli bulgular elde edilmiştir.
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V. BULGULAR: SWOT ANALİZİ
Yapılan görüşmelerden ve değerlendirme formundan elde edilen bilgilere
dayanarak Soma’da kurulması planlanan lojistik merkezin SWOT analizi aşağıda
özetlenmeye çalışılmıştır.
Güçlü Yanlar:
Bölgede geniş tarım alanlarının ve tarımsal üretimin varlığı.
Madencilik, doğal taş, gıda, metal eşya, makine, kimya, gıda ve ağaç mobilya sektörlerinin
gelişmişliği.
Lojistik ve taşımacılık hizmeti veren şirketlerin varlığı
Lojistik farkındalık; bu konuda Kamu- Özel Sektör ve STK koordinasyon ve işbirliğinin
başlatılması
Aliağa ve Çandarlı limanlarına yakınlık
Bursa ve Balıkesir gibi Marmara Bölgesinin gelişen şehirlerine yakınlık
Soma ilçesinin bölgesel konumu; Ege Denizi, Akdeniz ve Karadeniz’in ulaşım ağlarının
kesiştiği bir noktada konumlanmış olması
İç pazara yakınlık; özellikle tarım, sanayi ve maden üretimi merkezleri olan Manisa,
Aydın, Denizli, Kütahya, Bursa, Uşak illerimize yakın olması
BALO Projesi ulaşım ağının üzerinde olması ve Marmara denizine inme noktası olan
Bandırma Çelebi Limanına yakın olması
Çimento üretimi için gerekli hammaddelerin ilçeden sağlanacak olmasının ilçede kısa
mesafeli bir lojistik ihtiyacı doğurması
İlçede OSB ve Lojistik Merkez kurma projelerinin eş zamanlı yürütülmesi ve bu tesislerin
altyapısı için 16 milyon TL’lik bir kaynak ayrılması
Maden ocaklarında yaşanan iş kazalarının ciddi can kayıplarına yol açması nedeniyle
ilçenin öncelikli kalkınma bölgesi kapsamına alınması ve burada farklı işkollarının
gelişmesine yönelik projelere öncelik verilmesi
Eğitimli, kalifiye, dinamik ve genç nüfusun varlığı
Üniversitede ön lisans ve lisans düzeyinde lojistik eğitimi veren ve vermeye hazırlanan
bölümlerin bulunması
Zayıf Yönler:
Transit taşımacılığa ilişkin mevzuat ve bürokratik engeller
Lojistik Master Planının olmaması
Mevcut havaalanının kullanılmıyor olması
Lojistik hukukunun olmaması
Lojistik merkez kurulumuna yönelik anayasal boşlukların olması
Fırsatlar:
İstanbul - İzmir Otoyolu Projesi
Ankara - İzmir Otoyolu Projesi
Ankara – İzmir YHT Projesi
İstanbul - İzmir YHT Projesi
Kuzey Ege Çandarlı Limanının yapım aşamasında olması
Üniversite sanayi işbirliğinin gelişmekte olması
Kümelenme kültürünün gelişmekte olması
Demiryolu taşımacılığında özelleştirme ve demiryolu mevzuatında değişikliğe ilişkin
yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile demiryolu taşımacılığında yaşanacak olumlu
gelişmeler
Manisa’da hiç serbest bölge bulunmaması ve Soma’da kurulacak bir serbest bölgenin
ilçede yatırıma yönelik talebi artırma olasılığı
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Tehditler:
Transit taşımacılıkta Akdeniz limanları arasında tercih edilebilirliğin, o andaki maliyet
koşullarına göre değişkenlik göstermesi
Rusya ve Çin arasında demiryolu projesine yönelik anlaşmanın imzalanmış olması
Tamamlanmış, yapımı devam eden ve proje halinde liman ve diğer lojistik tesisler
nedeniyle gelecekte bir arz fazlası meydana gelebilecek olması
Aynı çevre içerisinde birden fazla lojistik köy kurulumuna yönelik çalışmaların devam
etmesi veya tamamlanmış olması (Kemalpaşa Lojistik Merkezi ve Balıkesir Gölköy
Lojistik Merkezi)
Çevre sorunları
Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar
Ekonomik krizler
İzmir’e yakınlık
Türkiye ve çevre ülkeler arasındaki ticarette yaşanan daralmalar
VI. SONUÇ VE ÖNERİLER
Lojistik merkezler ülke ekonomisinin gereklerin, ve lojistik sektörünün
ihtiyaçlarını gözönüne alarak planlanması gereken yerlerdir ve ülkemizde Kalkınma
Bakanlığı'nın yetki ve sorumluluk alanı içinde değerlendirilmektedir. Kalkınma Bakanlığı
lojistik merkez planlamaları yapılmadan önce, bu konuda düşünülen her türlü girişimin
temel dayanağını oluşturacak "Lojistik Master Planının" bir an önce oluşturulması ve
yürürlüğe girmesinin bir gereklilik olduğuna inanmaktadır. Aksi durumda, lojistik
merkezlerin kurulması konusundaki kararlar çeşitli baskı gruplarının (yerel siyaset, lobi
faaliyetleri vb.) birbirleri karşısındaki pozisyonlarına göre belirlenen gündelik kararlar
olmaktan öteye gidemeyecek ve ekonomik gerekliliklerden uzaklaşarak önemli oranda
kaynak israfına yol açacaktır.
Zafer Kalkınma Ajansı destekli bu proje ile Soma’da kurulması planlanan Lojistik
Merkezinin yapılabilirliği SWOT analizi ile ele alınmıştır. Proje hazırlık sürecinde iki odak
grup toplantısı yapılmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen bulgulara dayanarak aşağıdaki
yorumları yapmak mümkündür:
Soma İzmir-Ankara Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu ve yapımları devam eden
İstanbul-İzmir ve Bandırma- İzmir YHT projelerinin güzergahları üzerinde bir kaşak
noktasıdır. Yapımları devam eden bu kara ve demiyollarının Soma üzerinden Çandarlı ve
Aliağa Limanlarına bağlantılarının yapılması da ayrıca planlanmaktadır. Planlanan bu
yollar tamamlandığında Soma’nın önemi daha da artacak ve trafik sorunu hızla artmakta
olan İzmir- Manisa-Aliağa bölgesindeki sorun azaltılmış olacaktır.
Çandarlı limanı ve onunla bağlantılı Soma gibi lojistik merkzeler, tarihi İpek
Yolu’nu yeniden canlandırma potansiyeline sahip olmakla beraber, Türkiye’nin ulaştırma
alanındaki en büyük sıkıntılarından biri olan Boğaz trafikleri üzerinde de haififletici etki
sağlayacaktır.
Gerek bölge limanlarına yakınlığı, gerek demiryolu ve karayolu projeleri
güzergâhında bulunması ve bu güzergâhların Çandarlı ve Aliağa Limanlarına bağlantısının
planlanması gibi üstünlükleri Soma ilçesini, bölgede kurulması planlanan lojistik merkez
için cazip bir yer haline getirmektedir. Ayrıca, Soma ve çevresindeki Kırkağaç, Akhisar
gibi yerlerdeki mevcut OSB’lerin altyapılarının iyileştirilmesi durumunda bölgenin ticaret
hacmi ve Soma’daki lojistik merkeze yönelik talep artacaktır. Soma’nın yatırımları çekmek
açısından önemli bir üstünlüğü de çevre il ve bölgelere göre yatırım teşvik sistemindeki
avantajıdır. Örneğin, bölgeye gelen yatırımcılar, hemen yakınında olan ama İzmir sınırları
içindeki Bergama’ya kıyasla daha iyi şartlarda yatırım teşviği alabilecektir. Bütün bu ve
benzeri avantajlar, Marmara’daki üretim aksını bu yöne doğru çekecektir.
Yıllarca kömür madeni ile özdeşleşen Soma, son olarak yaşanan maden faciası
sonrasında, gelişmesi öncelikli bölge kapsamına alınarak iş çeşitliliğini arttırma yolunda
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önemli adımların atıldığı bir ilçemizdir. İlçede OSB kurulması için oluşturulan müteşebbis
heyetin hazırladığı protokol Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış ve
Soma OSB resmen kurularak kamulaştırma çalışmalarına başlanmıştır. Tamamlandığında
2000 kişiye istihdam sağlayacak OSB'nin alt yapı yatırımlarının tamamlanması için 16
milyon TL kaynak ayrılmıştır. Bu durum kurulacak lojistik merkeze ilçeden giderek artan
bir oranda gelecek yük talebi yaratacaktır.
Soma’nın ülke dış ticaretimizde önem taşıyan bölge limanlarına yakınlığı, kara ve
demiryolu bağlantılarının kavşak noktasında olması, Akhisar’da kurulması düşünülen hava
limanına yakınlığı gibi sahip olduğu avantajların, ilçede kurulması planlanan lojistik
merkeze yurt içi, uluslararası ve transit ticaretten kaynaklanan önemli bir yük talebi ortaya
çıkaracağı düşünülmektedir. Dolayısıyla kurulacak olan merkezin ulusal ve uluslararası
lojistik hizmeti verebilecek bir büyüklük ve altyapıya sahip olması düşünülmektedir.
Ancak öngörülen yük talebinin ancak merkezde bir gümrük müdürlüğü kurulması ve
yapımı devam eden demiryolu projeleri güzergâhının Soma’dan Çandarlı ve Aliağa
Limanlarına kadar uzatılması durumunda gerçekleşebileceği düşünülmektedir.
Ülke Lojistik Master Planına ait çalışmaların 2016 yılı içinde şekillenmeye
başlayacağı düşünülmektedir. Planın önümüzdeki üç yıl içinde tamamlanması
hedeflenmektedir. Olası gelişmelere dayanarak kamu-özel sektör ortaklığında kurulması
planlanan Soma Lojistik Merkez projesinin 2020 yılında kabul edilip, yapımına başlandığı
taktirde, iki yılık bir süre içinde alt yapı ve üst yapı çalışmalarının tamamlanmasının
ardından 2022 yılında faaliyete geçmesi beklenebilir.
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Türkiye’de Üniversite - Sanayi İşbirliğini Sağlayan Mekanizmalar Ve
İşlevleri
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Özet
Üniversiteler kuşkusuz bir ülke için gelişme , kalkınma ve büyüme yolunda
en önemli aktörlerden bir tanesidir. Üniversitelerin eğitim görevlerinin yanısıra
evrensel ve ulusal yararı gözeten araştırma ve geliştirme faaliyetleri gerçekleştirme
misyonları da bulunmaktadır. Bilginin üretildiği ve temel bilgi kaynağı olan
üniversiteler bilginin yayılmasında da önemli roller üstlenmişlerdir. Fakat sanayi
devriminden itibaren artık bilginin üretilmesi ve yayılmasının yanında uygulanması
ve hayata geçirilmesi de büyük önem arz etmektedir. Teknoloji üreten ve bilimsel
gelişmede öncü olan gelişmiş ülkelerde , üniversite - sanayi işbirliğinin temelleri
uzun yıllar önce atılmış ve bu işbirliği halen etkinliğini sürdürmektedir. Bu
doğrultuda özellikle gelişmekte olan ülkelerde üniversite ile sanayi arasındaki
işbirliği ihtiyacı , son dönemlerde karmaşık ve çok taraflı üniversite – sanayi
işbirliği modellerinin ve mekanizmalarının kurulmasına neden olmuştur.
Türkiye’de ve diğer gelişmekte olan ülkelerde gelişmiş ülkelere göre daha zayıf
olan sanayi ile işbirliği konusunda son yıllarda önemli atılımlar
gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmanın amacı Dünya’da ve Türkiye’de üniversite –
sanayi işbirliğinin tarihi gelişimi ve günümüzde bu işbirliğini sağlayan
mekanizmalarının işlevlerini açıklamaktır.
Anahtar Kelimeler: Üniversite-Sanayi İşbirliği, AR-GE, İnovasyon,
Araştırmadan Uygulamaya Geçiş
University – the Industrial Cooperation Mechanisms and Functions in
Turkey
Abstract
University is one of the most important actors for countries in the way of
development and growth. Besides the educational mission of the university , there
is also a research and development activities to perform missions. The main source
of information and knowledge generated , universities have played an important
role in the dissemination of knowledge. Besides the implementation of the
production and dissemination of knowledge , implementation it is also of great
importance after Industrial Revolution. Developed countries that is technology
pioneer in producing and scientific development , university - industry
collaboration laid the foundations of long time ago and this cooperation still
continues its activities. In this direction , particularly in developing countries where
the need for cooperation between universities and industry, has led to the
establishment of mixed and multilateral cooperation models and mechanisms in
recent years.Collaboration with industry, especially weaker than the developed
countries like Turkey and other developing countries, carried out significant
progress in recent years. The purpose of this study , is to explain historical
development of industrial - university cooperation and the functions of the
mechanism providing this cooperation in the World and Turkey.
Araş. Gör. , Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü Mali İktisat Anabilim Dalı,
osman.gulden@cbu.edu.tr
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ÜNİVERSİTE – SANAYİ İLİŞKİLERİ
Tarihin başlarından günümüze kadar bilginin üretilmesinde , aktarılmasında
, yaygınlaştırılmasında en önemli ve en büyük rolü şüphesiz üniversiteler
üstlenmişlerdir. Temel bilgi kaynaklarından olan üniversiteler günümüzde bilginin
üretilmesi , elde edilmesi , yaygınlaştırılması gibi görevlerin yanında bilginin
uygulanması ve hayata geçirilmesinde de aktif rol oynayan aktörler haline gelmiştir.
İş Birliği Yolundaki İlk Programlar
Bilimsel tarih uzmanları , üniversite – sanayi işbirliğinin ilk örneklerinin
1800’lü yıllarda Avrupa’daki firmaların üniversitedeki araştırmacılarla ortak
faaliyetler yürütmesiyle başladığını iddia etmektedir. Amerika Birleşik
Devletleri’nde ise bu işbirliğinin 19.yy’da ikinci sanayi devrimiyle birlikte Harvard
ve MIT (Massachusetts Institute of Technology)’de başladığına değinilmektedir
(Etskowitz, 1998). Ancak üniversite sanayi işbirliğinin temelleri çok daha eski
dönemlere dayanmaktadır. 17.yy İngiltere’sinde Francis Bacon’un fikirleriyle
bütünleşen “history of trades” programı , ürünlerin nasıl üretildiğini teorik olarak
ortaya koyan ve böylece yeni üreticilere yol gösteren , ortaya çıkan sorunlara
çözümler üreten bir kataloğun hazırlanması ve dağıtılmasını amaçlamaktaydı.
Böylece uygulama aşamasının baş aktörleri olan üreticiler ve potansiyel girişimciler
bu teorik katalogdan yararlanabilecekti. Bacon’a göre üretici ve uygulayıcı diliyle
bilimi ortaya koyan bilim adamları , yani bilimi uygulamaya yaklaştıran bilim
adamları bilimin gelişmesine daha çok katkıda bulunacaklardı. Bu düşünceyle
birlikte 17.yy’ın ikinci yarısında ortaya çıkan üniversite dışı akademik
oluşumlardan “Royal Society of London” kurulmuş ve bu organizasyon “ History
of Trades” programını üstlenmiş ve üniversite-sanayi işbirliğinin temellerini atarak
İngiltere’de başlayacak olan sanayi devriminin hazırlayıcısı olmuştur(Houghton,
1941).
Üniversite – sanayi işbirliğinin oluşmasının en temel nedenlerinden bir
tanesi de tarihsel süreç içerisinde üniversitelerin geçirdiği değişim olarak
gösterilebilmektedir. Üniversitelerin temel misyonu olan “eğitim” faaliyetlerinin
yanında araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin de eklenmesi üniversitelerin böyle
bir işbirliği içerisine girmesine sebep olmuştur. Bu üniversitelerin yaşadığı ilk
akademik devrim olarak adlandırılmaktadır. 1980’lerden sonra ise üniversitelerin
ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasında üstlendiği misyon ikinci akademik
devrim olarak adlandırılmaktadır. İkinci akademik devrim ile birlikte girişimci
üniversite kavramı ortaya konmuş ve üniversiteler ulusal inovasyon sisteminde
aktif bir oyuncu haline gelmiştir(Etskowitz, 1998).
Üniversite – Sanayi İşbirliği’nin Sebepleri
2000’li yıllardan sonra birçok ülkenin orta gelir seviyesini aşarak yüksek
gelir seviyesine ulaşamamasının en önemli nedenlerinden bir tanesi yeni bilgi ve
yeni teknolojiler üretememesi olarak gösterilmektedir. “ Orta Gelir Tuzağı ” olarak
adlandırılan bu durumda , ülke ekonomileri devamlı olarak düşük büyüme hızıyla
karşı karşıya kalmaktadır. Orta Gelir Tuzağına düşmüş toplumların en belirgin
özelliği insan kaynaklarını verimli bir şekilde kullanacak yenlikçi bilgiyi ve
teknolojiyi üretemiyor olmasıdır(MUSİAD, 2012).
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Orta gelir seviyesinden , yüksek gelir seviyesine geçebilmiş ülkeler
incelendiğinde bu sıçramanın yapılan yüksek ar-ge yatırımlarıyla , teknolojik
ilerlemeyle ve teknolojiyi ön planda tutan eğitim altyapısıyla gerçekleştiği
görülmektedir. Bu sıçramanın en önemli unsurlarından bir tanesi teknolojiyi ithal
etmek yerine öz teknolojiler geliştirecek politikaların uygulanmasıdır(MUSİAD,
2012).
Yenilikçiliği ve gelişmeyi sağlayan en önemli aktörler ; bilginin üretildiği
üniversiteler , bu bilginin ve teknolojinin dönüştürülüp pazarlandığı şirketler ve
üniversite – şirket bağının kurulacağı zemini oluşturan , altyapısını hazırlayan
devlet politikası ve mekanizmasıdır. Bu üçlü ne kadar uyumlu ve doğru çalışırsa ,
ne kadar doğru bir platformda bir araya gelip ortaya yeni bir ürün yeni bir teknoloji
koyarsa büyümeye ve gelişmeye katkıları o denli büyük olacaktır. Aynı şekilde ,
çok az firma ürettiği ürünü ve teknolojiyi geliştirecek ve bir üst seviyeye çıkaracak
altyapıya sahiptir. Bu nedenle teknik altyapıya sahip olan , bilgiyi üreten ve ileriye
taşıyan üniversitelerle üreticilerin bu iş birliğini sağlayacak arayüzlere ihtiyacı
bulunmaktadır. Bu arayüzler , teknoparklar , Ar-Ge merkezleri , teknoloji transfer
ofisleri ve kuluçka merkezleri gibi oluşumlardır. Bu arayüz oluşumlarının verimli
ve etkin bir şekilde işleyebilmesi için devlet desteği ve yönlendirmesi
önemlidir(Kiper, 2010).
Gelişmekte olan ülkelerin yaşadığı en temel problemlerden bir tanesi ,
yeterli seviyede bilgiyi ve teknolojiyi geliştirememeleri ve bu sebeple hazır bir
şekilde satın almak zorunda kalmalarıdır. Bu durumda satın alınan , ithal edilen
teknolojiye tamamen hakim olmak ve teknolojiyle ilgili tüm bilgiye sahip olmak
nerdeyse imkansızdır. Bir teknolojiyi satan ülkenin razı olduğu kadar bilgiye sahibi
olmak ve o teknolojiyi ileri götürecek olan bilgi , altyapı ve donanımdan sürekli
mahrum kalmak teknolojiyi satın alan ülkeyi sürekli bir adım geride bırakmaktadır.
Bu sebeple teknoloji ithal eden ülkenin bu teknolojiyi geliştirecek bilgi birikimi ,
alt yapı seviyesi ve işbirliğine ihtiyacı vardır. Bu durum gelişmiş bir ülke
olabilmenin en önemli şartlarından sayılmaktadır(Yalçıntaş, 2014).
Tablo 1: Üniversite Sanayi İşbirliğinin Potansiyel Kazançları
Sanayinin Kazançları
Yeni bilgiye erişim
Sanayideki teknik personelin teorik bilgiye
ulaşabilmesi ve eğitilmesi
Öğretim
üyelerinin
sanayi
ile
ilgili
konferanslara katılımının artması
Teknolojik olarak geride olan alanların
geliştirilmesi
Teknolojik sorunların teorik çözümü ve
uygulanması
Üniversitenin teknik altyapısına ulaşma imkanı
Dünya’da meydana gelen yenilikleri ve
değişiklikleri üniversite aracılığı ile takip
edebilme
Birlikte proje yürütebilme , iş kurabilme ve
kazanç elde edebilme.

Üniversitenin Kazançları
Akademik bilginin ve akademik bilgiyi üreten ,
bilgiye ulaşan akademik personelin pratikteki
uygulamalarla desteklenmeleri
Üniversitedeki eğitim öğretim müfredatının
uygulama alanlarına göre geliştirilmesi
Sanayi desteğiyle birlikte öğrencilere staj
imkanlarının sağlanması
Sanayinin sahip olduğu teknik donanım ve
teçhizata erişim imkanı
Bu birliktelikle birlikte sanayi için uygun
elemanların yetişmesi ve mezunlar için iş
olanaklarının oluşması
Üniversitenin danışma kurullarında sanayiden
üyelerin yer alması
Birlikte proje yürütebilme , iş kurabilme ve kazanç
elde edebilme.
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Kaynak: TEKPOL, “Değişen Üniversite – Sanayi İşbirliğinde Üniversite Örgütlenmesi” adlı
çalışmadan uyarlanmıştır.

Tablo 1’de görüldüğü üzere üniversite – sanayi işbirliğinin her iki tarafa da
sağladığı kazançlar bulunmaktadır. Bu kazan – kazan modelinin sağlıklı bir şekilde
işlemesiyle birlikte üretilen bilgi sadece bilgi olarak kalmayacak ; katma değer
yaratan , üretimi geliştirici birer teknolojiye dönüşecektir.
TÜRKİYE’DE ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ
Türkiye’de üniversite sanayi işbirliğine dair ilk düzenlemeler ve faaliyetler
beş yıllık kalkınma planlarında yer almaktadır. Birinci beş yıllık kalkınma planında
yer alan ve bu işbirliğinin kurulmasına yönelik başlıklardan bazıları şunlardır:







Araştırma için gerekli ortamın yaratılması
Araştırmanın teşkilatlanması
Araştırmacı personel yetiştirme
Araştırma için gerekli ortamın yaratılması
Arge Envanterinin ve Arge Göstergelerinin Oluşturulması
Araştırma ve Geliştirme İçin Gerekli Kuruluş ve Altyapının
Hazırlanması

gibi temel başlıklar ve bunun yanında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araştırma Kurumu’nun(TÜBİTAK) kurulma kararının alınması Türkiye’nin
üniversite – sanayi işbirliğinin sağlanması konusunda attığı adımlara 1960’lı
yıllardan itibaren başladığını göstermektedir. Daha sonra diğer beş yıllık kalkınma
planlarında bu konuya dair çeşitli gelişmeler sürmüştür.(Erdil vd. 2013).
Türkiye’de Üniversite – Sanayi İşbirliğini Sağlayan Mekanizmalar
Özellikle 1990’lı yıllardan sonra artış gösteren Türkiye’deki Üniversite –
Sanayi işbirliği konusundaki çalışmaların sonucunda bu işbirliğini sağlayan çeşitli
kuruluşlar ve arayüz işlevi gören organizasyonlar kurulmuştur. Bu mekanizmaları
beş başlık altında sınıflandırmak mümkündür:(Kiper, 2010)
 Proje Odaklı, Kamu Destekli İşbirliği Programları
 Kamu Programlarınca Biçimlenen Kurumsal İşbirliği Yapıları
 Üniversitelerce Yürütülen Eğitim Programları ve Sözleşme Bazlı
Projeler
 Üniversitelerdeki İşbirliği Amaçlı Hizmet Merkezleri
 Enformel İşbirliği Ağları ve Diğer Girişimler
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Proje Odaklı, Kamu Destekli İşbirliği Programları
İşbirliğini Dolaylı Geliştiren Proje Destekleri
Üniversite sanayi işbirliğini dolaylı yoldan destekleyen programlardır. Asıl
amaçları sanayi kuruluşlarının ar-ge ve inovasyon çalışmalarını desteklemek olan
bu programlar sürece üniversiteyi de dahil etmektedir.
Bu programlar:





Endüstriyel Ar-Ge Proje Destekleri (TÜBİTAK, TEYDEB,TTGV vb)
Bilimsel ve Teknolojik Arge Destek Programı(TÜBİTAK)
Kamu Ar-Ge Projeleri Destek Programı (TÜBİTAK)
sayılabilmektedir.

TEYDEB (Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı)
Bilim , teknoloji ve yenilik politikaları doğrultusunda, özel sektör
kuruluşlarının araştırma – teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerini
destekleyerek, rekabet güçlerini artırmaya, Ar-Ge kültürünün yaygınlaşmasına
katkıda bulunmak programın amaçlarındandır. TEYDEB, ilgili kuruluşlarla
işbirliği yaparak;
Özel sektör kuruluşlarının, proje esaslı araştırma-teknoloji geliştirme
faaliyetlerine kaynak ayırmalarını özendirecek, risk paylaşımlı destek
mekanizmaları uygular ve geliştirir ,
Sanayi kuruluşlarının kendi aralarında , üniversitelerle ve araştırma
kurumlarıyla ulusal/uluslararası işbirliği ve teknoloji transfer mekanizmaları
oluşturmalarına katkıda bulunur ,
Ölçme, değerlendirme ve izleme sistemleri oluşturarak uygulama
araçlarının etkinliğini ölçmekte ve destek programlarının sosyo-ekonomik
etkilerini analiz etmektedir(TUBİTAK, 2016).
TTGV (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı)
TTGV’nin kurulmasıyla 1992 yılında başlatılan Türkiye’nin ilk Ar-Ge
Projesi Desteği özelliğinde olan bu Program, 1992-2006 yılları arasında Hazine
Müsteşarlığı aracılığı ile Dünya Bankası’ndan sağlanan fonlar ve Para Kredi ve
Koordinasyon Kurulu’nun 98/10 sayılı Araştırma – Geliştirme Yardımına ilişkin
Tebliğ’i kapsamında 1995 yılından beri de DFİF kaynağından sağlanan fonlar
aracılığıyla yürütülerek sanayi ve yazılım kuruluşlarına finansman desteği
sağlamıştır(TTGV, 2016).
Sanayi Tezleri Destekleme Programı(San-Tez)
Program; 635 sayılı K.H.K ve 27 Şubat 2014 tarihli “Sanayi Tezleri
Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik” kapsamında yürütülmektedir.
San – Tez programı ile üniversite – sanayi işbirliği ile yürütülen Ar-Ge ve yenilik
projeleri desteklenmektedir. Bu amaçla (Çukurova Kalkınma Ajansı, 2014) :






Sanayiye yönelik Ar-Ge personeli sayısının artırılması,
Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliğinin kurumsallaştırılması,
Sanayimizin rekabet gücünün yükseltilmesi,
Akademik bilginin ticarileşmesi,
Yeni ve yenilikçi şirketlerin oluşturulması amaçlanmaktadır.
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İŞBAP (İşbirliği Ağları ve Programları Destek Programı)
Bu programa sanayi ve ticari kurumlar, üniversiteler, kamu kurumları ve
bunların oluşturdukları konsorsiyumlar başvurabilmektedir. Destek süresi en fazla
3 yıl, destek miktarı ise en fazla 250.000 tl olup, TUBİTAK desteği üst limiti
aşmamak üzere en fazla başvuran kurumların katkısı kadar olabilmektedir.
Proje Pazarı Platformu Destek Programı
Programın temel amacı, üniversitelerden, araştırma ve sanayi
kuruluşlarından temsilcilerin biraraya gelmesinin ve tarafların aktif katılımlarıyla,
somut Ar-Ge proje önerilerini birbirlerine tanıtmalarının sağlanması ve işbirliği
olanaklarının aranmasıdır. Programın hedefleri ise(TUBİTAK, 2014) ;
Sanayi temsilcileriyle, üniversite ve araştırma kurumu temsilcilerinin
birbirlerinin ilgisini çekebileceğini düşündüğü Ar-Ge proje önerilerini
sunabilecekleri ortamın yaratılması ,
Sanayi kuruluşlarının sunduğu Ar-Ge proje önerileriyle ilgili işbirliği
imkanlarının aranması ,
Üniversite ve araştırma kurumlarının sunduğu Ar-Ge proje önerilerinden
sanayi talebi olanlarla ilgili işbirliği imkanlarının aranması,
Ar-Ge işbirliği arayışına yönelik görüşmeler için uygun ortamın yaratılması
olarak belirlenmiştir.
Kamu Programlarınca Biçimlenen Kurumsal İşbirliği Yapıları
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB)
Araştırmayı, inovasyonu, teknolojik gelişmeyi üniversite sanayi işbirliğini
geliştirmek için öncelikli olarak bu altyapının oluşturulması gerekmektedir.
Üniversite ile sanayinin iç içe faaliyetler içerisinde bulunabileceği arayüz işlevi
gören ortamlardan birisi de teknoparklardır. Teknoparkları , bir üniversite veya
araştırma kurumunda üretilen bilginin ticarileşmesini sağlamak ve bu şekilde katma
değeri yüksek ürünler elde etmek suretiyle bölge ve ülke kalkınmasına katkı
sağlamayı amaç edinen ; Ar-Ge ve inovasyon temelli firmaları bünyesinde
barındıran bir takım destek mekanizmalarına sahip ortamlardır(DDK, 2009). Bu tür
yapıların kurulması için Temmuz 2000’de 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme
Bölgeleri yasası çıkarılmıştır. 2001 yılından itibaren yürürlüğe giren bu yasanın
uygulayıcı kurumu Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’dır. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri,
üniversite kampüsleri içerisinde veya üniversitelere yakın alanlarda Anonim Şirket
olarak kurulmaktadır. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri yeni teknoloji, sistem ve ürün
geliştirmek ve bu amaçla üniversitelerin bilgi birikimlerinden ve olanaklarından
yararlanmak isteyen firmalar için önemli bir yer haline gelmiştir.
Üniversite Sanayi Ortak Araştırma Merkezleri Programı (ÜSAMP)
Üniversite – Sanayi Ortak Araştırma Merkezleri Programı(ÜSAMP),
TUBİTAK tarafından üniversite ve sanayi arasında ortak Ar-Ge faaliyetlerinin
yürütülmesi için gerekli ortamın yaratılması amacıyla 1996 ve 2006 yılları arasında
desteklenen ortak araştırma merkezleridir. Bu program kapsamında ÜSAMP
Merkezi olarak kurulan ve program tamamlandıktan sonra da hizmetlerine farklı
kimliklerle devam eden merkezler şunlardır (ODTÜ, 2011) :
Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde kurulan Seramik Araştırma Merkezi
(SAM)
Adana’da Çukurova Üniversitesi’nde kurulan Çukurova Üniversitesi
Sanayi Ortak Araştrıma Merkezi (Adana-ÜSAM)
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İstanbul İTÜ’de kurulan Otomotiv Teknoloji ve Ar-Ge Merkezi(OTAM)
Ankara’da Odtü ve Ostim sanayi bölgesinin ortaklaşa kurduğu ODTÜ – OSTİM
İleri İmalat Sistemleri Merkezi(ODAGEM)
Hacettepe Üniversitesi’nde kurulan Biyomedikal Teknolojiler Merkezi
Üniversiteler Tarafından Yürütülen Sözleşme Bazlı Projeler ve Eğitim
Programları
Üniversite Döner Sermaye Sistemi ile Sözleşme Bazlı Projeler
Üniversitedeki Araştırmacıların sanayiye doğrudan hizmet vermesini
düzenleyen sistem kapsamında yapılan projelerdir. Üniversite sanayi işbirliğinde
en yaygın en eski mekanizmalardan birisidir. Ancak, bu tip projeler Yüksek
Öğretim Kurulu kanunlarının Türkiye’deki akademisyenler için özendirici olmayan
ilgili maddelerine göre yönetilmektedir. Mevcut mekanizmalara göre , teknoparklar
dışındaki firmalara hizmet veren araştırmacıların , proje gelirlerinin %70’i gerek
vergi gerekse katkı olarak kesilmektedir. Bu mevcut yasa ve uygulamalar
araştırmacıları sanayi ile ortak çalışma arayışından alıkoymakta ve arzulanan
seviyede işbirliğini engellemektedir(Kiper, 2010).
Üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezleri (SEM)
Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda üniversiteler tarafından yürütülen
eğitimlerin ve programların yürütüldüğü merkezlerdir. Bu programların tespitinde
üniversiteler , sanayi kuruluşları , sanayi ve ticaret odası gibi kuruluşlar ile işbirliği
yapmaktadır. Üniversitedeki bilgi birikiminin farklı bir kanaldan sanayiye
aktarılmasını sağlamaktadır(ODTÜ, 2011).
Üniversitelerdeki İşbirliği Amaçlı Hizmet Merkezleri
İşbirliği Amaçlı Üniversite Enstitü ve Merkezleri
Sanayi ile etkileşimi gerçekleştirmek ve hızlandırmak için birçok üniversite
kendine özgü modeller geliştirmişlerdir.ODTÜ bünyesinde kurulan BİL-TIR, Ege
Üniversitesi bünyesinde kurulan EBİLTEM (Ege Üniversitesi Bilim ve Teknoloji
Uygulama ve Araştırma Merkezi) bu tür merkezler için verilebilecek
örneklerdendir. Bu yapıların sağladığı bazı hizmetler ise şunlardır(Kiper, 2010);
Üniversiteden doğru bilimsel destek, analitik hizmet ve danışmanlık hizmet
almak,
Patent, Faydalı Model ve Marka Tescil konusunda yardım,
Yeni yatırım konularında danışmanlık,
AB proje destekleri konusunda danışmanlık
Yabancı uzman temini
Teknoloji transfer hizmetleri
Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO)
Üniversitelerin girişimcilik ve yenilikçilik yeteneklerini artırmak amacı ile
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2012 yılında başlatılan
“Üniversiteler Girişimcilik ve Yenilikçilik Endeksi” çalışması , üniversiteleri
sadece yayın sayısında değil, aynı zamanda üretilen proje sayısı, alınan patent
sayısı, ticarileşen patent sayısı ve kurulan spin-off firma sayısı gibi farklı konularda
da rekabet içerisine sokmuştur. Bu süreci desteklemek amacı ile TÜBİTAK
tarafından 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) programı başlatılmıştır. 2012
Girişimcilik ve yenilik endeksinde ilk 50 içerisinde yer alan üniversitelerin
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başvurabileceği bu programa toplam 39 üniversite başvurabilmiş ancak bunlardan
sadece 10 tanesi TTO projesini alabilmiştir.
Enformel İşbirliği Ağları ve Diğer Girişimler
Üniversite ve sanayilerin bilgi ve fikir paylaşımı amacıyla oluşturdukları
platformlar ve ağlar da üniversite – sanayi ilişkisini kurmak için önem arz
etmektedir. Bu ağ ve platforma en iy örnek 2001 yılında TOFAŞ’ın kurduğu fikir
ve bilgi paylaşım platformu “TARGET”dır.
Tablo 2: Türkiye’de Doğrudan ya da Dolaylı Şekilde Üniversite – Sanayi
İşbirliği Sağlayan Mekanizmaların Sınıflandırılması
Proje Odaklı,
Kamu Destekli
İşbirliği
Programları

Kamu
Programları’nca
Biçimlenen Kurumsal
İşbirliği Yapıları

İşbirliğini Dolaylı
Geliştiren Proje
Destekleri
(TEYDEB,
TTGV,TUBİTAK)

Teknoloji
Geliştirme
Bölgeleri(TGB)

Sanayi Tezleri
Destekleme
Programı (San-Tez)

Üniversite-Sanayi Ortak
Araştırma Merkezleri
Programı(USAMP)

İşbirliği Ağları ve
Programları Destek
Programı(İSBAP)
Proje Pazarı
Platformu Destek
Programı

Teknoloji
Geliştirme
Merkezleri(TEKMER)

Üniversiteler
Tarafından
Yürütülen
Sözleşme Bazlı
Projeler ve
Eğitim
Programları
Üniversite
Döner Sermaye
Sistemi
ile
Sözleşme Bazlı
Projeler

Üniversitelerdeki
İşbirliği Amaçlı
Hizmet
Merkezleri

Enformel
İşbirliği
Ağları ve
Diğer
Girişimler

İşbirliği
Amaçlı
Üniversite Enstitü
ve Merkezleri
Teknoloji Transfer
Ofisleri (TTO)

Üniversitelerin
Sürekli Eğitim
Merkezleri
(SEM)
Endüstri ile
İşbirliğiyle
Kariyer
Programları
(Endüstriyel
Doktora
ProgramıAnadolu
Üniversitesi
vb.)

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Üniversiteler ilk kurulduğu zamanlardan itibaren en üst seviyede bilgiye
ulaşan ve bilgiyi üreten kurumlar olmuşlardır. Fakat tarih içerisinde üniversiteler
asli ve tek görevleri olan “eğitim – öğretim” faaliyetlerinin yanına 21.yy itibariyle
“araştırma yapma” ve “kalkınmaya katkı” misyonları da eklenmiştir. Bu yüzyılda
üniversiteler , eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği bir kurumdan ;
araştıran , bu bilgiyi geliştiren ve uygulayan bir kuruma dönüşmüşlerdir. Bu ,
zamanla ortaya çıkan ihtiyaçlar sebebiyle gerçekleşmiştir. Çünkü teorik altyapısı
zengin ve bilgi üreten üniversiteler ile uygulama aşamasındaki sanayi birbirleri ile
iletişim içerisinde olacakları ve ortak faaliyetler içerisinde olacakları arayüz işlevi
gören platformlara ihtiyaç duyulmaktaydı. Böylece 17.yy’da ilk örnekleriyle
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beraber 21.yy’a kadar üniversite ve sanayi iş birliğini sağlayan mekanizmalar ve
platformlar ortaya çıkmıştır.
Teknoloji ve yenilik ithalat eden , orta-gelir tuzağı ile boğuşan özellikle
gelişmekte olan ülkelerin en büyük problemi katma değer yaratan yenilikçi
teknolojiler üretememesidir. Üretken kapasiteyi geliştiren teknoloji ve yeniliklerde
dışa bağımlı olmak büyüme ve kalkınma hedeflerinde bu ülkelerin önündeki en
büyük engellerden birisidir. Maalesef ki ülkemiz de büyük oranda teknoloji ithal
etmek zorunda kalan , bu konuda yüksek oranda dışa bağımlı ülkelerden biri
durumundadır. Fakat özellikle 1990’lı yıllardan sonra ülkemizde de bu sorunu
çözmek için adımlar atılmakta , üniversite-sanayi ve kamu işbirliği içerisinde
teknoloji geliştirici mekanizmalar ve arayüz işlevi gören organizasyonlar
kurulmaktadır. Bu mekanizmalar ülkemizde üniversiterde üretilen ve ulaşılan
bilginin üretime kanalize edilmesini , ülkemizin üretken gücünün artmasını
sağlamaktadır.
Birçok sektörde somutlaşan ve uygulama alanı bulan bilgi Türkiye’nin
büyüme ve kalkınma yolundaki en büyük itici güçlerinden birisi olacaktır.
Üniversite ve sanayi işbirliği konusunda 2016 yılına geldiğimizde girişimlerinin
arttığını ve gelecekte de üniversiteyi ve sanayiyi aynı platformda buluşturacak
mekanizmaların kurulacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.
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Bim A.Ş. ve Migros Ticaret A.Ş’nin Finansal Tablolarının Karşılaştırılması
Yoluyla Perakende Sektöründeki Değişim
Yunus YILMAZ*
Özet
Perakende sektörü Dünya ticaretinde, dikkat çekici gelişmeler ortaya koymaktadır.
Ülkemiz perakende sektörü de dünyadaki gelişmelere paralel ilerlemeler kaydetmektedir.
Kişi başına düşen harcanabilir gelirin artması ve kredi kartı kullanımının gittikçe
yaygınlaşması perakende sektöründeki kuvvetli yükselişi tetiklemiştir. Ayrıca
ekonomimizdeki değişikliklerin tüketim alışkanlıklarını da değiştirmesi, perakende
alanındaki büyümenin önemli bir etkeni olarak görülmektedir. 1990’lı yıllardan itibaren
özellikle ülkemizde, küçük bakkal dükkânlarından organize (modern) perakendeciliğe
geçiş yaşanmaktadır. Organize perakende sektörü, yarattığı istihdam ve katma değer ile
kayıtlı ekonomiye olumlu katkıları nedeniyle perakende sektörünün lokomotifi olarak
adlandırılmaktadır.
Organize perakende pazarı içinde en hızlı büyüyen kanal ise indirim mağazaları
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu mağazalar; operasyonel maliyetleri en düşük seviyede
tutarak kazanımlarını müşterilerine fiyat indirimi olarak yansıtma ilkesiyle hareket eden
perakende mağazalardır. Ülkemizde bu tür mağazacılık anlayışı son 15-20 yıl içerisinde
önemli bir gelişme ve büyüme ivmesi kazanmıştır.
Bu çalışma, dünya perakende sektörünün büyüklüğü ve ülkemizdeki gelişimini
inceleyerek, Türkiye’deki indirim mağazacılığının sektör içerisinde ulaştığı noktayı ortaya
koymak amacıyla yapılmıştır. Bu bağlamda Türkiye perakende sektörünün 2009 yılından
itibaren lideri konumuna yükselen BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ve 2009’dan önceki lider
olan Migros Ticaret A.Ş. örnek olarak ele alınmıştır. Bu iki şirketin Bilanço ve Gelir
Tabloları karşılaştırmalı tablolar analizi yöntemiyle karşılaştırılmıştır. Elde edilen verilere
göre BİM Birleşik Mağazalar A.Ş’nin pazar liderliğine yükselmesindeki etkenler
anlaşılmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Perakende Sektörü, Finansal Tablo, İndirim Mağazacılığı

Change in RetailIndustrybyComparisonwithFinancial Statements of BIM
Incand MIGROS TradeInc
Abstract
Retail sector stimulates remarkable developments in the world trade. Retail sector
of our country also makes substantial progress in parallel with improvements in the world.
Increased disposable personal income and increasingly widespreading credit card use have
triggered a potential rise in the retail sector. In addition, changes in consumption patterns
based on the changes in our economy are considered as an important factor of the growth
in the field of retail. A transition has been made from small groceries to organized (modern)
retailing in especially our country since 1990s. Organized retail sector is recognized as
locomotive of the retail sector due to positive contributions to economy with employment
and added-value which it generates.
It seems to us that the fastest channel within the organized retail market is discount
stores. These stores are retail ones that act with the principle by which their gains are
reflected in their customers as markdown by keeping operational costs at the lowest level.
Such merchandising approach in our country has achieved a considerable progress and
growth in recent 15-20 years.
Dicle Üniversitesi - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - İşletme Bölümü - Öğr. Gör.yunus.yilmaz@dicle.edu.tr
*
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This study aimed to present the point where discount retailing in Turkey reaches within the
sector, by examining size of the global retail market and its development in our country. In
this context, BIM Combination Stores Inc rising to a leader position since 2009 and Migros
Trade Inc becoming the leader before 2009 were addressed as an illustration. Balance Sheet
and Income Statements of these two companies were compared using horizontal analysis
method. Based on the data obtained, it has been tried to understand the factors that BIM
Combination Stores Inc. is effective in becoming the leader.
Key words: Retail Sector, Financial Statements, Discount Merchandising
I. GİRİŞ
Perakende sektörü Dünya ticaretinde, dikkat çekici gelişmeler ortaya koymaktadır.
Ülkemiz perakende sektörü de dünyadaki gelişmelere paralel ilerlemeler kaydetmektedir.
Kişi başına düşen harcanabilir gelirin artması ve kredi kartı kullanımının gittikçe
yaygınlaşması perakende sektöründeki kuvvetli yükselişi tetiklemiştir. Ayrıca
ekonomimizdeki değişikliklerin tüketim alışkanlıklarını da değiştirmesi, perakende
alanındaki büyümenin önemli bir etkeni olarak görülmektedir. 1990’lı yıllardan itibaren
özellikle ülkemizde, küçük bakkal dükkânlarından organize (modern) perakendeciliğe
geçiş yaşanmaktadır. Organize perakende sektörü, yarattığı istihdam ve katma değer ile
kayıtlı ekonomiye olumlu katkıları nedeniyle perakende sektörünün lokomotifi olarak
adlandırılmaktadır.
Organize perakende pazarı içinde en hızlı büyüyen kanal ise indirim mağazaları
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu mağazalar; operasyonel maliyetleri en düşük seviyede
tutarak kazanımlarını müşterilerine fiyat indirimi olarak yansıtma ilkesiyle hareket eden
perakende mağazalardır. Ülkemizde bu tür mağazacılık anlayışı son 15-20 yıl içerisinde
önemli bir gelişme ve büyüme ivmesi kazanmıştır.
II. PERAKENDECİLİK KAVRAMI
Dağıtım kanallarının önemli ve vazgeçilmez unsurlarından biri olan perakendecilik
kavramı üzerine literatürde çeşitli tanımlamalar yapılmıştır. Bunlardan bazılarına aşağıda
yer verilmiştir:
Türk Dil Kurumu, perakendeciliği “malların teker teker veya birkaç parça
durumunda azar azar satılmasına dayanan satış biçimi, toptan karşıtı” olarak
tanımlamaktadır (www.tdk.gov.tr).Bir diğer tanımda perakendecilik “Ticari bir amaçla
kullanmama, tekrar satmama ve kişisel ve ailesel gereksinimleri için kullanmak koşuluyla,
mal ve hizmetlerin doğrudan doğruya son tüketicilere pazarlanmasıyla ilgili tüm
faaliyetlerde bulunan kişi ve kuruluşlardır.” şeklinde tanımlanmıştır (Tek, 1999: 582).
Tüketim mallarının dağıtımı, dağıtım kanalının ilk üyesi olan üretici ile başlar ve nihai
tüketici ile sona erer, ama çoğu zaman arada en az bir aracı vardır ki o da perakendeci
olmaktadır. Perakendecilik, mal ve hizmetlerin kişisel kullanım için doğrudan doğruya
nihai tüketicilere satışı ile ilgili tüm faaliyetleri kapsamaktadır (Mucuk, 1994: 256).
III. DÜNYADA PERAKENDECİLİK SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ
Perakendeciliğin gelişiminin son bir kaç yüzyılda hızlandığı görülmektedir.
Perakendeciliğin profesyonel düzeye ulaşmasının ise 19. yy ortalarından itibaren başladığı
kabul edilmektedir. Bu dönemde perakendeci mağazalar gelişigüzel birçok ürün dizisinin
düşük miktarlarda stoklandığı, tüketicinin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yerler
olmuştur. Gıda, giysi, mobilya gibi ürünlerin yan yana satıldığı bu mağazalarda tezgâhta
satış yöntemi kullanılmaktaydı (Gürman, 2006: 30).
20. yüzyıl “Perakende Devrimi’nin yaşandığı yüzyıl olmuştur. Bu dönemde selfservisin doğuşu, büyük mağazaların genellikle kent merkezi dışında konumlanması,
merkezi satın alma sayesinde ölçek ekonomilerinden faydalanma ve fiyattaki rekabetçi
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yapı sayesinde satış hacmindeki artış, müşteriye otopark kolaylıklarının sağlanması, vb.
yenilikler bu yüzyılın başında Amerika’da doğmuştur (Gürman, 2006: 33). Self-servisin
yaygınlaşması beraberinde yeni bir perakendeci formatını meydana getirmiştir. O da
perakendecilik devrimini şekillendiren süpermarketlerdir.
IV. TÜRKİYE’DE PERAKENDECİLİK SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ
Günümüzde ‘modern’ alışveriş merkezi olgusunun gelişimine bakıldığında,
temelinde ülkedeki son yirmi beş yılda kent yaşamında süregelen değişimler
görülmektedir.
Aslında Anadolu coğrafyasında ticaret çok daha eski tarihlere
dayanmaktadır. Avrupa ticarette ortaçağını yaşarken Anadolu, Selçuklularda
kervansaraylar, Osmanlılarda Kapalıçarşıları ifade eden Bedestenlerle alışveriş
mimarisinde zirveye ulaşmıştır. Hatta bazılarına göre, İstanbul’un Kapalı Çarşısı dünyanın
tamamen kapalı ilk alışveriş mekânıdır (Batı, 2007: 4).
Cumhuriyet dönemine gelindiğinde ise savaş sonrası ortamda hükümetler gıda
dağıtımında aktif rol üstlenmiştir. Bu merkezcil yapı ilerleyen dönemlerde ihtiyaçları
karşılayamaz olmuştur. Bu durum karşısında hükümetin başvurduğu çözüm yöntemi
kooperatifler olmuştur. Ancak yapılan çeşitli uğraşlar sonuçsuz kalmıştır. Sonraki yıllarda
devlet gıda dağıtımına radikal çözümler getirememiştir. 1936’da çıkarılan bir kanunla
temel tüketim maddelerine fiyat kontrolü uygulaması getirilmiştir. Bu kanunla fiyatların
ucuzlatılması değil devlet kontrolü ile düşük tutulması sağlanmaya çalışılmıştır (Tek ve
Demirci Orel, 2006: 24). 1950’lere gelindiğinde sermaye ve dağıtım sistemlerinin
organizasyon yetersizliği ve üretim düşüklüğü söz konusuydu. Bu sorunları çözmek
amacıyla devlet ilk zincir mağaza olan Sümerbank’ı kurmuştur. Sonrasında 1954’te
Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu çıkarılmıştır. Bu sene içerisinde Türkiye’de dağıtım
sisteminin gelişimi, giderlerin azaltılması, rekabeti ve üretimi artırmak ve know-how
ithalini sağlamak amacıyla İstanbul Belediyesi'nin girişimleri ile İsviçre Migros
Kooperatifler Birliği (Swiss Migros Co-operativesUnion) ülkeye davet edilmiştir. İsviçre
Migros Kooperatifler Birliği’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile beraber kurduğu
Migros-Türk sayesinde Türkiye “market” kelimesiyle, fiş, paketlenmiş gıda ve poşet ile
tanışmıştır (Tek ve Demirci Orel, 2006, 25). Migros, gıda ve tüketim maddelerini
belediye kontrolü altında üreticiden sağlamak ve bu ürünleri sağlığa uygun koşullarda ve
ekonomik fiyatlarla İstanbullulara ulaştırmayı amaç edinmiştir. Migros, başta İstanbul'da
tüketim maddelerini tüketicilere 45 satış arabası ile ulaştırmış, daha sonra ilki 1957'de balık
pazarındaki Beyoğlu mağazası olmak üzere çeşitli semtlerde mağazalar açmıştır
(Migroskurumsal.com).
Daha sonra 1956 yılında ilk departmanlı mağaza olan Gima kurulmuştur.
Gima’nın açılması ile tüketiciler yeni bir perakendeci mağaza çeşidi ile tanışmışlardır.
Gima’nın açılması ile gıda maddelerinin ucuza satılması amaçlanmıştır. 1960’larda özel
sektör perakendecilik pazarına girmeye başlamıştır. İlk girişimciler Vakko, Beymen, YKM
ve İGS olmuştur. 1970’lerin sonlarına doğru gıda ürünlerinde ihtisaslaşmaya doğru bir
değişim yaşanmaya başlamıştır. 1960–70 arasındaki en büyük perakendecilik biçimi
tüketim kooperatifleri olmuştur. 1970’de bu kooperatiflerin sayısı 445’e ve hizmet verilen
üye sayısı 55 bine ulaşmıştır (Tek, 1999, 25).
V. PERAKENDECİ TÜRLERİ
Perakendeci işletmeler mağaza kullanıp kullanmamalarına göre mağazalı ve
mağazasız perakendeciler olmak üzere ikiye ayrılmaktadırlar.
Süpermarket; çeşitli ürün seçeneğine sahip olan ve gıda dışı ürünleri de
bünyesindebulunduran (temizlik malzemeleri, hane halkına yönelik ürünler) geniş, düşük
maliyetli, yüksek satışlara sahip olan gıda perakendecisi türüdür (Kotler ve Armstrong,
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2006: 398).Diğer bir gıda perakendecisi türü olan hipermarketler gıda ve gıda dışı
ürünleri düşük fiyattan satan dev perakendeci mağazalardır (Boone ve Kurtz, 1995: 522).
İndirim mağazaları; geniş ürün çeşitliliği, sınırlı servis ve düşük fiyat sunan
perakendecilerdir. İndirim mağazaları hem perakendeci markalı hem de üretici markalı
ürünleri sunabilmektedirler. Fakat indirim mağazalarında satılan ürünler, bölümlü
mağazalar gibi diğer perakendecilerde satılan ürünlerden daha az moda yönlüdür (Levy ve
Weitz, 2007:48).
Ölçek büyüklüğü bakımından hesaplandığında mağaza satış alanı, mağazadaki
personel sayısı, haftalık veya yıllık satışları, hukuki örgüt biçimi, işletmenin kuruluş
sermayesi gibi kriterler rol oynar. Satış alanı esas alınarak İstanbul Ticaret Odası tarafından
perakendeci işletmeler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. (Arasta, 1998:51).
Tablo 1: Perakendeci Tanımları
Satış Alanı (m2)

Yazar Kasa (adet)

2.500 +

8

Self servis, park, ATM

Büyük Süpermarket

1.000-2.499

2

Self servis

Küçük Süpermarket

400-999

2

Self servis

Süpermarket

100-399

2

Self servis

Market

51-99

1

Ana cadde, yan sokak

Bakkal

10-50

1

Sokak, cadde

Hipermarketler

Diğer Özellikler

Kaynak: Arasta, (1998: 51)

VI. PERAKENDECİLİK SEKTÖRÜNE AİT BAZI SAYISAL VERİLER
Tablo 2: Dünya Perakendecilik Sektöründe İlk 10
Sıra
No

1
2
3
4

Şirket Adı

Wal-Mart Stores
US
Inc.
Costco Wholesale
US
Corporation
The Kroger Co.
US
Unternehmens
Germany
Treuhand KG

5

Tesco PLC

6

Carrefour S.A.

7
8

Ülke

2015
Perakende
Satışları
(Milyon $)

2015 Grup 2015 Net
Geliri
Kar
(Milyon $) (Milyon $)

Faaliyet Alanı

Faaliyette
Bulunduğu
Ülke Sayısı

Yıllık
Büyüme
Oranı
(20092014)

485,651

485,651

17,099

Hypermarket/
Superstore

28

3,5%

112,640

112,640

2,088

Cash & Carry

10

9,5%

108,465

108,465

1,747

Supermarket

1

7,2%

102,694

102,694

Discount Store

26

7,7%

UK

99,713

101,380

France

98,497

101,450

86,470
85,570

86,470
85,570

83,176

83,176

76,392

76,392

Aldi Einkauf
Germany
Metro Ag
Germany
The Home Deport
9
US
Inc.
10 Walgreen Co.
US

Hypermarket/
13
Superstore
Hypermarket/
1,817
34
Superstore
Discount Store
17
247,000 Cash & Carry
32
Home
6,345
4
Improvement
2,031 Drug Store Pharmacy2
-9,385

1,8%
-2,8%
6,8%
0,8%
4,7%
3,8%

Kaynak: Global Power of Retailing, Deloitte 2015, Syf:12
Tablo 3: Dünya Perakendecilik Sektöründe ilk 250’de Yer Alan Türk Şirketleri

212

Sıra
No

Şirket Adı

BIM Birleşik
Mağazalar A.Ş.

153

Ülke

Turkey

2015
2015 Grup 2015 Net
Faaliyette
Perakende
Geliri
Kar
Faaliyet Alanı Bulunduğu
Satışları
(Milyon $) (Milyon $)
Ülke Sayısı
(Milyon $)

6,621

6,621

181

Discount Store

3

Yıllık
Büyüme
Oranı
(20092014)

22,1%

Kaynak: Global Power of Retailing, Deloitte 2015, syf:15
Deloitte raporuna göre, Türkiye’den listeye giren tek şirket olma özelliği taşıyan BİM, 2013
yılında 6,2 milyar dolar olan gelirini 2014’te 6,6 milyar dolara yükseltti. BİM Birleşik
Mağazalar A.Ş.’nin 2009-2014 arası toplam büyüme oranı ise 22,1. Öte yandan şirket,
dünyanın en hızlı büyüyen 50 perakendecisi arasında ise 21. sırada bulunuyor.
Tablo 4: Türkiye’de En Büyük Perakende Şirketleri

Sıra

ŞİRKET İSMİ

TİCARİ
MARKA

1

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BİM

2

MİGROS TİC. A.Ş.

MİGROS

3

LC WAIKIKI MAĞAZACILIK TİC. A.Ş.

LC WAIKIKI

4

ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.

ŞOK MARKET

5

METRO GROSMARKET TİC. LTD. ŞTİ.

METRO

6

CARREFOURSA SABANCI TİC. A.Ş.

CARREFOUR

7

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş.

TEKNOSA

8

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. BİZİM MARKET

9

TESCO KİPA PAZ.TİC. VE GIDA SAN. A.Ş.

TESCO KİPA

MS İSTANBUL İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

MEDİA MARKT

10

TOPLAM

NET
SATIŞLAR
(TL)
14.463.059.000
8.122.667.000
5.554.740.063
3.583.604.420
3.297.196.555
3.126.334.716
3.016.438.000
2.279.397.165
2.247.398.000
1.926.000.000
47.616.834.919

Kaynak: www.perapost.com E.T: 12.04.2016
Türkiye’de ilk kez 100 perakendecinin yer aldığı liste Perapost Dergisi ve CRIF araştırma
şirketinin işbirliği ile hazırlandı. BIST’te işlem görmeyen firmalar için şirketin kendi
beyanları ya da web sayfalarında açıklamış oldukları finansal tablolardan, BIST firmaları
için ise kamuoyuna açıklanan finansal verilerden derlenerek hazırlanan listede yer alan 100
perakende şirketinin toplam cirosu 83,4 milyar TL.
Tablo 5: AB Ülkelerinde Perakende Sektörü Geleneksel- Modern Perakende Payları

Kaynak: Türkiye Perakendecilik Meclisi Sektör Raporu 2012, Syf: 7
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Ülkemizde modern perakendeciliğin sektörden aldığı pay % 40 ile 42 arasında değişirken
bakkallar, büfe ve pazar yerlerinden oluşan geleneksel perakendeciliğin aldığı pay % 58 ile
60 oranında değişmektedir. 1990’lı yıllardan itibaren özellikle ülkemizde, küçük bakkal
dükkânlarından organize (modern) perakendeciliğe geçiş yaşanmaktadır. Organize
perakende sektörü, yarattığı istihdam ve katma değer ile kayıtlı ekonomiye olumlu katkıları
nedeniyle perakende sektörünün lokomotifi olarak adlandırılmaktadır. Organize hızlı
tüketim ürünleri perakende pazarı içinde en hızlı büyüyen kanal ise indirim
mağazacılığıdır. (Sevilmiş, 2014). AB ülkelerinde her bir milyon nüfusa ortalama 15
hipermarket ve 150 süpermarketdüşerken, bu rakam Türkiye’de henüz 3 hipermarket ve 17
süpermarket seviyesindedir.
VII. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş
BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.(BİM) 31 Mayıs 1995’te kurulmuş olup Eylül 1995’te
21 mağaza ile faaliyetlerine başlamıştır. Yüksek indirim (hard-discount) modelinin
Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 600 ürünle sınırlı tutmakta ve
çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir. Şirket’in çeşitli şehirlerde
faaliyet göstere 39 Bölge Genel Müdürlüğü ve 5.178 (14 Nisan 2016 itibariyle) mağazası
bulunmaktadır.
Fas Ülkesinde Mayıs 2008 tarihinde kurulan BimStores SARL 2014 sonu itibariyle
223 mağaza ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Mısır’da faaliyet göstermek üzere kurulan
BimStoresL.L.C. şirketi de 2014 sonu itibariyle 81 mağaza ile faaliyetlerini
sürdürmektedir.
Dünyanın saygın danışmanlık kuruluşlarından Deloitte’un hazırladığı ve dünyada
farklı sektörlerden en büyük 250 perakende şirketini sıralayan “Perakendenin Küresel
Güçleri 2014”raporunda BİM listeye 167’inci olarak girerken, 2015’te 153. sıraya
yükselmiştir. Aralarında Apple ve Amazon gibi devlerin de yer aldığı en hızlı büyüyen ilk
50 perakende kuruluşu sıralamasında ise BİM 21. sırada büyüyen şirket olmuştur.
BİM'in yıllık cirosu 2009 yılında Migros'unkini geçmiş ve 1954 yılında açtığı ilk
mağazanın ardından hiçbir zaman pazar liderliğini kaybetmeyen Migros, 55 yıllık tarihinde
pazar liderliğini ilk kez bir rakibine kaptırmıştır.
VIII. MİGROS TİCARET A.Ş.
Türkiye’de modern perakende sektörünün öncüsü olan Migros Ticaret A.Ş
(Migros), geniş kullanım alanlarına sahip olan mağazalarında, gıda ve ihtiyaç maddelerinin
yanı sıra, kozmetik, kırtasiye, züccaciye, elektronik, kitap ve tekstil gibi kategorileriyle
müşterilerinin gereksinimlerini karşılamaktadır.
1954 yılında, İstanbul’un giderek artan nüfusunun ve fiyatlar arası uçurumların
artması karşısında 1954 yılında İstanbul Belediyesi tarihi bir karar alarak, Türkiye’de
İsviçre Migros’a benzer bir organizasyon kurmaya karar verdiler. Böylece gıda ve ihtiyaç
malzemelerinin halka en uygun fiyat ve kaliteden belediye kontrolünde sunulmasının yolu
açıldı. Semt semt dolaşan Migros seyyar satış kamyonları sadece halkın ihtiyacını ayağına
götürmekle kalmadı, aynı zamanda çocuklar için bulunmaz bir ‘şehir eğlencesi’ de oldu…
Migros, ilk hijyenik ambalaj, ilk etiket ve raf ömrü uygulaması gibi bugün çağdaş
perakendenin olmazsa olmazları ile Türk tüketicisini ilk kez bu dönemde tanıştırdı.
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VIII. FİNANSAL TABLOLARIN İNCELENMESİ
Tablo 6: BİM 2014-2015 Finansal Durum Tablosu
BİM MAĞAZALAR A.Ş.
DÖNEN VARLIKLAR

31.12.2014

31.12.2015

Bin TL

Bin TL

1.812.332

TL Değişim % Değişim

2.160.683 348.351

19,22%

Nakit ve Nakit Benzerleri

325.468

348.789 23.321

7,17%

Ticari Alacaklar

445.330

525.685 80.355

18,04%

Stoklar

807.295

975.267 167.972

20,81%

DURAN VARLIKLAR

1.425.799

2.007.102 581.303

40,77%

Maddi Duran Varlıklar

1.243.184

1.784.675 541.491

43,56%

5.350 662

14,12%

Maddi Olmayan Duran Varlıklar

4.688

TOPLAM VARLIKLAR

3.238.131

4.167.785 929.654

28,71%

KISA VAD. YÜKÜMLÜLÜK

2.021.398

2.395.511 374.113

18,51%

20.260 2.933

16,93%

2.108.958 303.452

16,81%

101.915 34.713

51,65%

1.149.531

1.670.359 520.828

45,31%

395.299

583.131 187.832

47,52%

3.238.131

4.167.785 929.654

28,71%

Kısa Vadeli Borçlanmalar
Ticari Borçlar

17.327
1.805.506

UZUN VAD. YÜKÜMLÜLÜK
ÖZKAYNAKLAR
Net Dönem Karı/Zararı
TOPLAM KAYNAKLAR

67.202

2015 yılında 2014 yılına göre dönen varlıklar mutlak olarak 348.351.000 TL ve %19,2
oranında artmıştır. Dönen varlıklar içerisinde mutlak olarak 167.972.000 TL ve %20,8 ile
stoklar en fazla artışı göstermiştir. Duran varlıklar içerisinde maddi duran varlıklar mutlak
olarak 541.491.000 TL ve %43,5 artış göstermiştir.Maddi duran varlıklardaki artış,
işletmede üretim kapasitesinin arttırıldığına işaret eder. Stokların mevcut satışlarla
eritilebilmesi ve satışlardaki artışlar maddi duran varlıklardaki artışın olumlu olduğunu
gösterir.
Tablo 7: Migros 2014-2015 Finansal Durum Tablosu
MİGROS TİCARET A.Ş.
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
Ticari Alacaklar
Stoklar

31.12.2014
Bin TL
1.723.289

31.12.2015

TL Değişim % Değişim
Bin TL
2.035.523 312.234
18,12%

689.074

839.424 150.350

21,82%

47.847

49.845 1.998

4,18%

949.977

1.104.373 154.396

16,25%

DURAN VARLIKLAR

3.857.298

3.725.194 -132.104

-3,42%

Maddi Duran Varlıklar

1.287.301

1.308.346 21.045

1,63%

Maddi Olmayan Duran Varlıklar

2.500.844

2.336.116 -164.728

-6,59%

TOPLAM VARLIKLAR

5.580.587

5.760.717 180.130

3,23%

KISA VAD.YÜKÜMLÜLÜK

2.779.768

2.725.671 -54.097

-1,95%

Ticari Borçlar

1.896.387

2.227.804 331.417

17,48%

UZUN VAD. YÜKÜMLÜLÜK

1.891.980

2.519.060 627.080

33,14%

ÖZKAYNAKLAR
Net Dönem Karı/Zararı
TOPLAM KAYNAKLAR

908.839

515.986 -392.853

-43,23%

96.198

-370.464 -466.662

-485,11%

5.580.587

5.760.717 180.130

3,23%
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2015 yılında 2014 yılına göre dönen varlıklar mutlak olarak 312.234.000 TL ve %18,1 artış
göstermiştir. Bu artış içerisinde %21,8 ile en yüksek pay nakit ve nakit benzerlerine aittir.
Duran varlıklarda 132.104.000 TL ve %3,4 oranında bir azalış söz konusudur. İşletmenin
öz kaynakları mutlak olarak 392.853.000 TL ve %43,2 oranında azalış göstermiştir. Öz
kaynakların bu denli azalış göstermesi işletmenin 2015 yılında %485 oranında zarar etmesi
yatmaktadır.
Tablo 8:BİM 2014-2015 Gelir Tablosu
31.12.2014
Bin TL
14.463.059

31.12.2015
Bin TL
17.428.497

TL Değişim

% Değişim

2.965.438

20,50%

Satışların Maliyeti (-)

12.237.034

14.612.083

2.375.049

19,41%

BRÜT KAR/ZARAR

2.226.025

2.816.414

590.389

26,52%

222.915

274.555

51.640

23,17%

1.521.255

1.844.990

323.735

21,28%

20.611

27.173

6.562

31,84%

494.999

717.812

222.813

45,01%

21.677

36.303

14.626

67,47%

BİM MAĞAZALAR A.Ş.
Hasılat

Genel Yönetim Giderleri (-)
Pazarlama Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
ESAS FAALİYET KAR/ZAR
Finansman Gelirleri
Finansman Giderleri (-)

8.835

6.490

-2.345

-26,54%

VERGİ ÖNCESİ KAR/ZAR

511.926

748.973

237.047

46,30%

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri

116.627

165.842

49.215

42,20%

DÖNEM KARI/ZARARI

395.299

583.131

187.832

47,52%

1

2

Pay Başına Kazanç

2015 yılında 2014 yılına göre işletmenin hasılatı mutlak olarak 2.965.438.000 TL ve %20,5
oranında artış göstermiştir. Satışların maliyeti ise 2.675.049.000 TL ve %19,4 artış
göstermiştir. Brüt kar ise bir önceki yıla göre %26,5 oranında bir artış göstermiştir.
İşletmenin faaliyet giderleri arasında Pazarlama giderleri önemli bir paya sahiptir ve bir
önceki yıla göre %21,2 oranında artış göstermiştir. İşletme dönem sonunda 583..131.000
TL dönem karı elde ederek, karını önceki yıla göre %47,5 oranında artırmıştır. Bu sonuç
hisse başına kazancı 2 TL seviyesinde gerçekleştirmiştir.
Tablo 9: MİGROS 2014-2015 Gelir Tablosu
MİGROS TİCARET A.Ş.

31.12.2014
Bin TL

31.12.2015
Bin TL

TL Değişim

% Değişim

Hasılat

8.122.667

9.389.829

1.267.162

15,60%

Satışların Maliyeti (-)

5.959.276

6.864.180

904.904

15,18%

BRÜT KAR/ZARAR

2.163.391

2.525.649

362.258

16,74%

282.443

320.631

38.188

13,52%

1.555.839

1.833.667

277.828

17,86%

60.594

80.906

20.312

33,52%

ESAS FAALİYET KAR/ZAR

232.370

263.632

31.262

13,45%

Finansman Gelirleri (+)

133.492

46.555

-86.937

-65,13%

Finansman Giderleri (-)

182.993

446.035

263.042

143,74%

VERGİ ÖNCESİ KAR/ZAR

181.105

-345.984

-527.089

-291,04%

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri

84.914

24.469

-60.445

-71,18%

DÖNEM KARI/ZARARI

96.191

-370.453

-466.644

-485,12%

1

-2

Genel Yönetim Giderleri (-)
Pazarlama Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler

Pay Başına Kazanç
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2015 yılında 2014 yılına göre işletmenin hasılatı mutlak olarak 1.267.162.000 TL
ve %15,6 oranında artış göstermiştir. Satışların maliyeti ise 904.904.000 TL ve %15,1 artış
göstermiştir. Brüt kar ise bir önceki yıla göre %16,7 oranında bir artış göstermiştir.
İşletmenin finansman gideri %143,7 oranında ve mutlak olarak 263.042.000 TL artış
göstermiştir. İşletme dönem sonunda 370.453.000 TL zarar ederek bir önceki yıla göre
zararda %485 oranında bir artış göstermiştir. Hisse başına 2 TL zarar ortaya çıkmıştır.
Tablo 10: Likidite Oranları
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.
2011

2012

2013

2014

2015

Cari Oran

0,98

0,97

0,95

0,89

0,90

Likidite Oranı

0,61

0,60

0,56

0,49

0,49

Nakit Oranı
Net Çalışma
Sermayesi

0,33

0,30

0,24

0,16

0,14

-18.775

-31.591

-70.029

-209.066

-234.828

MİGROS TİCARET A.Ş.
2011

2012

2013

2014

2015

Cari Oran

1,13

1,01

0,83

0,61

0,74

Likidite Oranı

0,70

0,59

0,47

0,27

0,34

Nakit Oranı
Net Çalışma
Sermayesi

0,63

0,55

0,43

0,24

0,30

209.566

33.410

-379.942

-1.056.479

-690.148

Tablo 11: Varlık Kullanım Oranları
Bim Mağazalar A.Ş.
Alacak Devir Hızı
Ortalama Tahsilat Süresi
Stok Devir Hızı

2011

2012

2013

2014

2015

30,2

31,5

34,3

32,4

33,1

12

11,5

10,6

11,2

11

17

17,2

15,6

15,1

14,9

Stok Devir Süresi

21,4

21,2

23,3

23,7

24,4

Varlık Devir Hızı

4,7

4,6

4,3

4,6

4,1

77,6

79,3

84,8

79,3

89

Dönen Varlık Devir Hızı

7,6

7,8

7,5

7,9

8

Dönen Varlık Devir Süresi

48

46,7

48,6

46,2

45,6

2011

2012

2013

2014

2015

85,6

137

147,2

169,7

188

Ortalama Tahsilat Süresi

4,2

2,6

2,4

2,1

1,9

Stok Devir Hızı

6,2

6

6,1

6,2

6,2

Stok Devir Süresi

58,8

60,8

59,8

58,8

58,8

Varlık Devir Hızı

1,04

1,15

1,22

1,45

1,62

Varlık Devir Süresi

351

317

299

251

225

Dönen Varlık Devir Hızı

3,2

3,3

3,5

4,7

4,6

Dönen Varlık Devir Süresi

114

110

104

77,6

79,3

Varlık Devir Süresi

Migros Ticaret A.Ş.
Alacak Devir Hızı
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Tablo 12: Kârlılık Oranları
BİM Mağazalar A.Ş.

2011

2012

2013

2014

2015

Satışların Kârlılığı

3,4%

3,3%

3,4%

2,7%

3,3%

Faaliyet Kârlılığı

4,2%

4,1%

4,2%

3,4%

4,1%

Özkaynak Kârlılığı

45,8%

40,7%

41,3%

34,3%

34,9%

Migros Ticaret A.Ş.

2011

2012

2013

2014

2015

Satışların Kârlılığı

-2,8%

1,3%

-6,4%

1,1%

-3,9%

4,0%

3,8%

3,3%

2,8%

2,8%

-13,6%

6,9%

-55,5%

10,5%

-71,7%

Faaliyet Kârlılığı
Özkaynak Kârlılığı

IX. SONUÇ
Ele aldığımız iki şirketin 2015 yılı Dönen varlıkları ve Duran varlıklarına
bakıldığında; BİM’in her iki hesap sınıfının tutarlarının birbirine yakın olduğunu
görmekteyiz. MİGROS’ta ise duran varlıklar dönen varlıkların bir buçuk katı kadar daha
fazladır.
Bu durum, satış mağazalarının mülkiyetinin işletmeye alınmasından
kaynaklanıyor olabilir. BİM ise mağazalarını daha çok kiralama yolunu tercih etmektedir.
Yeterli maddi duran varlıklar, müşterilerin taleplerini kısa süre içinde karşılayabilecek bir
kapasiteyi temsil eder. Ticaret işletmelerinde dönen varlıkların duran varlıklardan daha
fazla olması gerekirken, sanayi işletmelerinde bu durumun tersi olması gerektiği belirtilir.
Her iki şirketin üretim bölümleri de olduğu ve satışını yaptıkları birçok ürünü kendilerinin
ürettiğini de dikkate alırsak, bu durumun normal olduğunu ifade edebiliriz.
Kısa vadeli borçlargenellikle, faaliyetler için gerekli nakit ihtiyacının karşılanması
ya da kredilistok alınması nedeniyle ortaya çıkar. Kısa vadeli borçların toplamı, dönen
varlıklardan çıkacaknakit veya malları temsil eder. Bu nedenle kısa vadeli borçların, net
çalışma sermayesi sağlaması açısından, dönen varlıklardan küçük olması beklenir. Her iki
şirketin net çalışma sermayesine baktığımızda eksi değerde bir tutar olduğunu görüyoruz.
Bunun nedeni Ticari Borçların yüksek bir meblağdan oluşmasıdır. Dolayısıyla her iki şirket
de stok alımlarını vadeli bir şekilde yaptıklarından net çalışma sermayesi eksi tutarda
çıkmaktadır. Bu açıdan olumsuz bir durum olduğu söylenemez.
Genel olarak özkaynakların yabancı kaynaklardan büyük olması en azından eşit
olması beklenir.Öz kaynaklar içinde zarar hesapları istenmeyen kalemlerdir.Bunların
büyüklüğü, o büyüklükte sermayenin yok olması anlamını taşır.MİGROS’un öz
kaynaklarında %43 oranında bir azalma söz konusudur, bu düşüş dönem net zararından
kaynaklanmaktadır. Tam tersi BİM’de ise dönem kârı olması nedeniyle öz kaynaklarda
%45’lik bir artış söz konusudur.
İşletmenin esas faaliyet alanındaki başarısının göstergesi olması bakımından
Faaliyet karı önemlidir. Her iki şirket de faaliyet karı elde etmiştir. Ancak MİGROS yüksek
tutarda finansman giderlerine sahip olduğundan, elde edilen faaliyet karı zarara
dönüşmüştür. Bu noktada zararın oluşması işletmenin esas faaliyet alanında başarısız
olduğunu, verimli çalışmadığıve kötü yönetildiği gibi anlamlara gelebilir.
Kârlılık açısından şirketlere bakıldığında, pay başına BİM hisselerine 2TL kazanç
düşerken, MİGROS hisselerine 2TL zarar düşmüştür. Zarar durumu şirketin hisse senedi
fiyatlarının dolayısıyla şirketin piyasa değerinin düşmesine neden olabilmektedir.
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Misafir Üniversite Öğrencilerinin Şehir Algısı: Ankara Örneği
Recai AYDIN

İbrahim DURSUN Hasan Hüseyin TEKİN

Özet
Başka şehirlerden eğitim amacıyla yeni bir şehre gelen üniversite öğrencileri
bulundukları şehirle ve bu şehrin yerel halkıyla yoğun bir etkileşim içine girerler. Bu
etkileşim tek yönlü değil, karşılıklı bir olgudur. Şehirler kendilerine eğitim amacıyla
misafir olarak gelen öğrencileri geliştirip dönüştürüken, misafir öğrenciler de bu şehirlerde
yaşadıkları yıllar boyunca bu şehirlerin ekonomisine, kültürüne ve insanına yadsınamaz
etkide bulunurlar. Özellikle büyük şehirlerde kurulmuş olan köklü üniversiteler hem
kurumsal olarak hem de öğrencileriyle şehrin sadece sosyal ve kültürel yönden değil
ekonomik teknolojik ve daha birçok boyutta kendini yenilemesini ve gelişmesini
sağlamaktadır. Bu çalışma, bu etkileşimi ölçmeyi ve Ankara’da okuyanöğrencilerin şehri
nasıl algıladıklarını ve şehre katkılarını ortaya koymayı amaçlamaktadır.
Anahtar Sözcükler:Şehir algısı, Ankara, Ekonomik etki
Abstract
University students who come to a new city from other cities in order to study begin
to have intensive interaction with their new city and its people. This interaction is not one
sided but rather mutual. While the cities develop these guest students intellectually and
transform them, the guest students as well impact the cities’ economy, culture and people
undeniably during their stay in these cities. Especially reputable and well established
universities in big cities and metropolitan areas, help the city to renovate and improve itself
economically, culturally and technologically through their institutional effect and their
student body. This study intends to analyze the impact of guest students who study in
Ankara as well as their perception of Ankara city and its people.
Key Words: Perception of city, Ankara, Economic impact
JEL Classification:R1, M31
I. GİRİŞ
Üniversiteler, birer eğitim ve öğretim merkezi olarak bir şehrin kültürel birikimine
ciddi katkılar sağlamaktadır. Şehirler ekonomik ve coğrafi durumlarına göre değişmekle
birlikte, üniversitenin kuruluşu öncesinde toplumun sadece belli kesimlerinin göç ettiği ve
iş aradığı yerler iken üniversite daha farklı amaçlara sahip kişilerin, özellikle de öğretim
elemanı ve öğrencilerin, o şehre göçmesine yol açar. Özellikle öğrenciler şehirle yoğun bir
toplumsal etkileşim ve iletişim içindedirler.Şüphesiz bu etkileşim tek yönlü değildir. Ancak
üniversitenin şehre olan etkisinin, şehrin üniversiteye ya da üniversitelilere olan etkisinden
daha fazla olduğu söylenebilir. Şehirler kendilerine eğitim amacıyla misafir olarak gelen
öğrencileri geliştirip dönüştürüken, misafir öğrenciler de bu şehirlerde yaşadıkları yıllar
boyunca bu şehirlerin ekonomisine, kültürüne ve insanına yadsınamaz etkide bulunurlar.
Nüfus yoğunluğu bakımından görece küçük şehirlerde etkinin üniversiteden şehre, fazla
olduğu şehirlerde ise şehirden üniversiteye yönelik etkinin daha fazla olduğu söylenebilir.
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Ama bir şekilde bu karşılıklı etkileşim yaşanmakta ve en azından ekonomik yönden bu
etkileşim şehre değer katmaktadır.
Kendini geliştirmek isteyen insanlar eğitim ve öğrenim amacıyla doğup
büyüdükleri yerleri hatta ülkelerini terk ederek uzak diyarlara yolculuk yapmaktadırlar. Bu
trend ulaşım ve bilgi teknolojilerinin gelişmesinin de yardımıyla artan bir şekilde devam
etmektedir. Özellikle bilim ve teknolojide hızla ilerleyerek belli bir aşamaya gelen batı
Avrupa ve Amerika üniversiteleri çok sayıda öğrenciyi kendilerine çekmektedirler.
Günümüzde birçok batı üniversitesi hedef kitlesindeki yabancı uyruklu öğrencilere yabancı
dil ve üniversite eğitimi pazarlamaktadır. Bu durum aynı zamanda kültürler arası
etkileşimin ve yeni oluşumların zeminini hazırlamaktadır. Güçlü olan kültürlerin zayıfları
kendi potasında erittiği bu hareketlilik kültürel etkileşimin de bir boyutunu ortaya
koymaktadır. Üniversite eğitimi sonrasında da birçok farklı ülkeden gelen öğrencilerin
tanıştığı ve kaynaştığı mekânlar olarak uluslar arası öğrencilerin okuduğu üniversiteler
sadece şehir için değil o şehirde üniversite okuyan öğrenciler için de çok boyutlu
kazanımları içinde barındırmaktadır. Çünkü üniversiteler yoğun kültürel alışverişin
yaşandığı sosyal mekânlardır.
Kurulduğu şehirlere birçok açıdan artı değer sağlayan üniversiteler zamanla şehrin
en köklü kurumları haline gelmektedirler. Öğrencilerine sağladıkları eğitim yoluyla meslek
edindirme imkânı yanında şehrin genel sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına yönelik faaliyetlerde
bulunarak yetişkin eğitimi ve sanatsal faaliyetlerle de şehre katkılar
sağlamaktadırlar.Üniversiteler bu katkılarının yanında, öğrencileriylede kuruldukları
şehirlere katkı sağlarlar. Özellikle şehir esnafının arz ettiği mal ve hizmetleri satın alan
öğrenciler şehrin ekonomik yapısına katkı sağlayan önemli bileşenlerden birisidir. Bu
bağlamda şehrin yerlisi olmayan öğrenciler en azından eğitimleri süresince kalacakları
şehirle karşılıklı bir etkileşim yaşarlar.
Üniversiteler gerek etki veren gerekse etkilenen olarak şehir yöneticilerinin
uygulayacakları politikaların şekillenmesinde önemli rol oynamak durumundadırlar. Diğer
bir ifadeyle politika yapıcılar ve karar alıcılar uygulayacakları politikaları belirlemeden
önce mutlaka üniversitenin yaklaşımını ve beklentilerini dikkate almak durumundadırlar.
Bu çalışma başkent Ankara’nın üniversite öğrencileri gözünden nasıl algılandığını tespit
etmeyi amaçlamaktadır. Öncelikli amaç bu olmakla birlikte şehre okumaya gelen
öğrencilerin üniversite eğitiminin yanı sıra şehrin onlara kattığı sosyal ve kültürel
imkânlarla kendilerini daha da geliştirip geliştiremedikleri sorusuna cevap aranmıştır. Bu
bağlamda şehir yöneticilerine gerek mülki idare gerek belediye anlamında önemli veri
kaynağı oluşturacağını düşündüğümüz bu çalışma aynı zamanda üniversite yönetimlerinin
de ortaya koydukları performansın ölçülmesi açısından da önem arz ettiğini
düşünmekteyiz.
Başkent Ankara’da on biri vakıf altısı (Polis Akademisi dahil) devlet olmak üzere
toplam on yedi üniversite bulunmaktadır. Ülkenin çeşitli şehirlerinden hatta dünyanın farklı
ülkelerinden üniversite eğitimi için Ankara’ya gelen genç nüfusu barındırmak ve eğitmek
karşılıklı bir sinerjiyi aktif hale getirmek her iki taraf için de önemli bir fırsattır.
Cazibe merkezi olarak düşünülen üniversitelerin kentin ziyaret edilerek
tanıtılmasına ve ekonomik, sosyal ve kültürel olarak değişmesine katkıda bulunması
anlaşılabilen ve tahmin edilebilen bir gelişmedir. Peki, üniversiteye gelerek kentte kısa ya
da uzun süre kalan kişiler kenti diğer insanlara, üçüncü kişilere nasıl yansıtmaktadırlar?
İşte bu nokta araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Öğrencilerin öğrenim gördükleri kente
ilişkin algısı nasıldır? Araştırmanın temel sorusu budur. Başarılı bir şehir markası inşa
etmeye, öncelikle şehrin mevcut imajı ve kimlik özelliklerinin araştırılması ile başlamak
gerekir. Böylece eksikler tespit edilecek ve uygun bir strateji ve yol haritası
çıkarılabilecektir (Çalışkan vd., 2014; 25).
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Yerel yöneticilerin en önemli görevlerinden birisi şehrin siluetinin korunması ve
iyileştirilmesi, şehrin yaşanılır kılınması olmalıdır. Zira bu unsurlar o şehirde yaşayan
insanların refahı ve yaşam kalitesi açısından önemli faktörlerdir. Şehir, insanların yaşam
kalitesini doğrudan etkileyen unsurlardan biridir. Şehirle ilgili politikalar dizayn edilirken
bu unsur göz önünde bulundurulmalıdır. Ancak çoğu zaman şehir için projeler
geliştirilmeden önce şehirde yaşayanların ihtiyaçlarını ve tercihlerini belirlemeye yönelik
sistematik çalışmalar yapılmamaktadır. Bu yüzden de kaynaklar israf edilebilmektedir. İşte
bu çalışma yerel yöneticilere Ankara özelinde yol gösterici sonuçları ve önerileri ortaya
koymayı amaçlamaktadır.
II. LİTERATÜR
Üniversitelerin temel işlevleri, öğrenim (bilgi geliştirme), eğitim (bilgi aktarma) ve
üretilen veya edinilen bilgilerin toplum hizmetine sunulması olarak değerlendirilmektedir
(Gürkaynak ve Kasımoğlu, 2004; 149). Bununla birlikte günümüzde üniversitelerin bu
temel işlevlerin ötesinde etkileri belirgin hale gelmiştir. Üniversiteler kuruldukların
şehirlere yönelik etkisinin sağlıklı bir şekilde yönlendirilmesi gereklidir. Bunun için de
üniversite öğrencilerin şehir algısının ve şehrin de üniversite algısının doğru bir zemine
oturması ve yapılacak düzenli çalışmalarla tespit edilmesi gereklidir. Gerek
üniversitelilerin şehir algısı, gerekse şehrin üniversite ve üniversiteli algısı konusunda ve
üniversitelerin şehre sosyo-kültürel ve ekonomik etkilerini inceleyen çeşitli çalışmalar
mevcuttur. Bununla birlikte bu çalışmaların ekserisi şehrin üniversite(li) algısına ya da
üniversitenin şehre ekonomik, sosyal ve kültürel etkilerine yöneliktir. Bu çalışmada ise
hedef üniversitelilerin şehir algısını ve şehirden beklentilerini ortaya koymak ve yerel
yöneticilere şehre yönelik projelerin hazırlığı aşamasında yardımcı olabilecek doneler
ortaya koymaktır.
Üniversitelerin şehre etkisinin ve katkısının maksimum düzeyde olması için şehrin
altyapısının buna uyun olması ve üniversitelilerin beklentilerine cevap verebilmesi
gereklidir. Özellikle büyük şehirlerle bu konuda rekabet etmek isteyen Anadolu
şehirlerimiz açısından bu durum çok önemlidir. Lynch (1981: Llinares vd. 2013 içinde) iyi
bir şehrin özelliklerini fark edilebilirlik, yaşanabilirlik, kolay ulaşılabilirlik, kontrol
edilebilirlik ve iyi bir yerleşime sahip olma olarak tanımlamıştır. Lennard (1987: Llinares
vd. 2013 içinde) de şehirlerin başarılı bir tasarıma sahip olmasının sosyal yaşam kalitesini
ve refah hissini arttırdığını ifade etmiştir. Bu yüzden şehir planları hazırlanmadan ya da
değişiklikler yapılmadan önce bu tür aldı ve beklenti tespit çalışmalarına başvurulması
yararlı olacaktır.
Konuyla ilgili yapılan bazı çalışmalar, alandaki literatürü ve bulgularını paylaşmak
amacıyla aşağıda kısaca tanıtılmaya çalışılacaktır. Çalışkan, Tutar ve Sallan (2014) Serhat
Kalkınma Ajansı için hazırladıkları çalışmada Kars’ın marka algısını, fiziksel imaj
unsurları, soyut imaj unsurları, şehrin insanları ve şehri çağrıştıran diğer imaj unsurları Kars
dışında yaşayan insanların (halkın ve potansiyel yatırımcıların) perspektifinden
ölçülmüşlerdir. Araştırmacılar yaptıkları çalışma ile Kars şehrinin ve Kars görsel kimliğine
ilişkin günümüz itibariyle öne çıkan en belirgin özelliklerini tespit etmişlerdir.
Tunçel (2008) V. Ulusal Coğrafya Sempozyumunda sunduğu çalışmasında
Elazığ’daki bir cadde örneklemi üzerinden lise ve üniversite öğrencisi, ev hanımı, memur,
öğretmen, akademisyen, esnaf gibi çeşitli nüfus gruplarının zihin haritalarında, alışveriş
mekânlarının nasıl algılandığını ve bu algılamada nüfus gruplarıyla ilişkili bir farklılık söz
konusu olup olmadığını ve bunun nedenlerini sorgulamıştır.
Gürkaynak ve Kasımoğlu (2004) Türkiye’de üniversite ve komşu çevre (şehir)
etkileşimini inceledikleri çalışmalarında üniversitelerin şehirle ilgili sorumlulukları
üzerinde durmuşlardır. Yazarlar çalışmalarında başarılı bir çalışma alanı oluşturulabilmesi
için üniversitenin temel amaçlarından birinin komşu çevreye faydalı olmak olmasının
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yararlı olacağını belirtmişlerdir. Bunun için komşu çevrenin üniversite ile kolaylıkla
iletişim kurabilmesi gerektiğini vurgulamışlardır (Gürkaynak ve Kasımoğlu, 2004; 160).
Taşçı vd. (2011) Eskişehir halkının üniversite algısı tespite yönelik
çalışmalarındaAnadolu Üniversite’sinin, farklı kentlerden gelen öğrencilere hizmet
sunmanın yanı sıra ailelerinin ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilerin öğrenim
hayatlarını Eskişehir’de sürdürmelerini sağlayarak önemli bir fırsat eşitliği yarattığını
belirtmişlerdir. Yazarlar ayrıca komşu çevredeki gençlerin Eskişehir’den ayrılmamalarını
sağlamanın yanı sıra, kente okumak için gelen öğrencilerin Eskişehir’de yaşamlarını
sürdürdüklerini tespit etmişlerdir.
Sankır ve Demir Gürdal (2014), 800 kişiye uyguladıkları anketlere dayalı olarak
yaptıkları çalışmalarında Türkiye’deki çalışmaların çoğunda olduğu gibi Zonguldak
halkının üniversite algısını tespit etmeyi amaçlamışlardır. Bu çalışmaya katılanların büyük
çoğunluğu (% 78,6)üniversitenin gerek ekonomik anlamda gerekse modern yaşamın
gelişimi anlamında şehre katkı yaptıklarını belirtmişlerdir. Yazarlar, Zonguldak halkının
üniversite öğrencilerinin kente sosyal ve kültürel zenginlik kattığını düşündüğünü ve bu
anlamda onları kabullenerek olumladığını tespit etmişlerdir.
Ergun (2014) ise çalışmasında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencilerinin
şehri (Burdur) nasıl algıladıklarını tespit etmeye çalışmıştır. Yazar Burdur‟da sosyal
aktivite, alışveriş, eğlence vb. etkinlik alanlarının bulunmamasının, kiralık konut bulma ve
yerel halkla ilişkilerde yaşanan sıkıntıların, kentin altyapısal olarak üniversite
öğrencilerinin ihtiyaçlarına cevap veremediği sonucuna ulaşmıştır.
Karadağ ve Turut (2013) yaptıkları çalışmada, üniversite öğrencileri üzerinden
İzmir temalı kentsel çevre algısının nasıl farklılaştığını ve bu farklılaşma üzerinde etkili
faktörlerin ne olduğunnu ve nasıl işlediğini, uygulanan anket formu ve öğrenciler
tarafından hazırlanan “İzmir” temalı zihinsel haritalarının analizi ile ortaya koymaya
çalışmışlardır. Araştırmadan elde edilen verilere göre, üniversite öğrencilerinin İzmir
kentsel çevre algısı ve üzerinde etkili faktörler şöyle özetlenebilir. Öğrencilerin İzmir
kentsel çevre algısında; “ferahlatan havası, denizi”, “kent yaşamı içinde bireylerin dilediği
gibidavranmasını sağlayan özgürlükçü, medeni ve hoşgörü düzeyi yüksek yaşam anlayışı”,
“boyozu, gevreği”, “sıcakkanlı insanları ile iletişime açık modern yapısı”, “Saat kulesi” ve
“kentin kanıksanmış, batıya dönük sosyal demokrat duruşu”gibi tanımlamalar öne
çıkmaktadır. Bunun yanısıra, örneklem grubuna dahil öğrenciler tarafından“İzmir’de kent
sakinleri için günlük yaşamının daha çok ev dışında kurgulanması” ifadesi ile
kentyaşamının hareketliliğine özel bir vurgu yapılmıştır (Karadağ ve Turut, 2013;49).
Cop ve Akpınar (2014) şehirlerin markalaşma sürecinde, üniversite öğrencilerinin
bulundukları yer ile ilgili marka şehir algısının ortaya konmasını hedefledikleri ve Kocaeli,
Bolu, Düzce ve Sakarya’yı kapsayan çalışmalarında şehirle ilgili bilgilerin daha çok,
öncesinde bu bilgiye sahip kişilerden elde ediliyor olmasına dikkat çekmişlerdir. Yazarlar
bu yüzden şehri çeşitli şekillerde tanıyan her kesimdeninsanın, şehri tanıtacak bir elçi
olarak görülmesi gerektiğini gösterdiğini belirtirler. Yine şehir halkının şehrin
markalaşması çalışmaları konusundabilinçlendirilmesi ve eğitilmesinin önemini
vurgulamaktadırlar.
III. YÖNTEM
Araştırma kapsamında Ankara, Gazi, ODTÜ, Bilkent, Hacettepe, Yıldırım Beyazıt
ve Turgut Özal üniversitelerinde okuyan öğrencilere anket uygulanmıştır. Ankara’da
yüksek öğrenim gören öğrenci sayısı 2012 yılı itibariyle 201.000 civarındadır (Ankara
Kalkınma Ajansı). % 99 güven düzeyinde örnek küme sayısı 666 olarak hesaplanmakla
birlikte 1000 öğrenciye uygulanan anketler üzerinde yapılan kontroller
sonundadeğerlendirilmesi imkansız bulunan anketler elendikten sonra örnek küme
büyüklüğü 968 (% 4,8) olmuştur. Uygulanan anket şu bölümlerden oluşmaktadır:
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Kent ve Cazibe Merkezlerinin tanınmışlığı:Genel olarak hemen her kentte
bulunabilecek özelliklerin iyi ya da kötü olarak değerlendirilmesini amaçlayan bu bölümde
semantik farklılık ölçeği kullanılarak 21 değişken ile ölçme yapılmıştır.
Ankara kentinin algılanması: Ankara kentine bazı sıfatlar yakıştırılarak 5’li Likert
ölçeği ile ölçme yapılmıştır. Bu grupta yer alan değişken sayısı 7’dir.
Ankara halkının algılanması: Ankara halkıalgısını ölçmek için de çeşitli sıfatlar
belirlenerek katılımcıların bu sıfatlara katılma dereceleri 5’li Likert ölçeğinde 14 değişken
ile belirlenmeye çalışılmıştır.
Kentte gelecek planlaması: Anketteayrıca öğrencilerin Ankara’da gelecek
tahayyülleri olup olmadığını anlamaya yönelik ve kısmen de çapraz kontrol sağlayacak bir
bölüm oluşturulmuştur. Bu bölümde de 5’li Likert ölçeği kullanılmıştır.
Açık uçlu soru:Araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılan anket formunun
sonunda,katılımcıların görüşlerini serbestçe bildirmelerini sağlamak amacıyla boş biralan
bırakılmıştır. Açık uçlu olarak yazılan ifadeler de değerlendirmeye alınmıştır.
Araştırmada toplanan veriler, SPSS programı yardımıyla değerlendirilip frekans
analizi, varyans analizi ve ki-kare testleri uygulanmıştır.
IV. ARAŞTIRMA BULGULARI
Ankete katılanlar neredeyse tam bir Türkiye kompozisyonu oluşturmaktadır. Zira
doğum yeri itibariyle, Tunceli hariç bütün illerde doğanlar bu araştırma
kapsamagirmiştir.Katılımcıların ikamet yerleri dikkate alındığında ise 78 farklı ilde ikamet
eden bir katılımcı profili karşımıza çıkmıştır. İkamet edilen şehirler itibariyle örneklem
içinde yer almayan üç il Siirt, Tunceli ve Kilis’tir. Araştırmaya katılan öğrencilerden 507’si
(% 52,4) büyükşehirlerden birinde, 460’ı ise (% 47,5) diğer şehirlerden birinde ikamet
ettiğini beyan etmiştir. Ankete katılan öğrencilere ait üniversite, alan ve sınıf bilgileriTablo
1’de gösterilmektedir.
Örnekleme ait demografik özellikler şu şekildedir: Ankete katılan öğrencilerin
433’ü kadın (% 44,7), 533’ü ise erkektir (% 55,1). Ankete katılanların 675’i (% 70) 19-22
yaş aralığında bulunmaktadır. 23-26 yaş aralığında ise 212 katılımcı vardır (% 22). Ankete
katılanların (gelirini belirtmeyenler dikkate alınmadığında) yaklaşık % 42’si 500 liranın
altında aylık gelire sahip olduklarını belirtmişlerdir. Yaklaşık olarak % 26’sı da 501-750
TL aralığında gelirleri olduğunu belirtmiştir.
Öğrencilerden kendilerine verilen, kente ve cazibe merkezlerine ilişkin kavramları
“Çok kötü/zayıf”tan “çok iyi”ye kadar değişen 5 farklı kategoriye göre değerlendirmeleri
istenmiştir. Bu şekilde Ankara kentinin hangi avantajlara sahip olduğunu netleştirmek
hedeflenmiştir. Buna göre Ankara kentinin en önemli avantajları, üniversitelerin kampüs
yaşamı, eğitim imkânları ve AVM’leridir. Şehirlerarası ulaşım ve sağlık imkânlarının iyi
oluşu da Ankara’nın avantajlı olduğu konular arasında sayılabilir.
Ankara kentinin en zayıf olduğu konular ise iklimi, doğal güzelliklerinin
bulunmayışı (bilinmeyişi), yiyecek fiyatlarının yüksekliği ve bir kent mutfağının
oluşturulamamış olmasıdır. Kent ve cazibe merkezleri kullanılarak oluşturulacak bir kent
imajında üniversitelerin cazip kampüs yaşantısı ve sundukları eğitim kalitesi, şehirlerarası
ulaşım kolaylıkları, sağlık imkanları ve sanatsal etkinliklerin beğenilirliği önemli bir
avantaj oluşturabilecektir.
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Tablo 1: Öğrencilerin Üniversite, Alan ve Sınıf Dağılımları
Üniversite

Sınıf

Alan
Sayı

Yüzde

Sayı

Yüzde

Sayı

Yüzde

Ankara Ün.

337

34,8

Sosyal Bilimler

397

41,0

Hazırlık

74

7,6

Gazi Ün.

171

17,7

Hukuk

205

21,2

1. Sınıf

185

19,1

ODTÜ

159

16,4

Fen Bilimleri

124

12,8

2. Sınıf

289

29,9

Hacettepe Ün.

107

11,1

Mühendislik

115

11,9

3. Sınıf

189

19,5

Bilkent Ün.

91

9,4

Sağlık Bilimleri

92

9,5

4. Sınıf

185

19,1

Yıldırım Beyazıt Ün.

60

6,2

Dil

27

2,8

Lisansüstü

41

4,2

Turgut Özal Ün.

37

3,8

Güzel Sanatlar

3

0,3

Belirtmeyen

5

0,5

Diğer

6

0,6

Belirtmeyen

5

0,5

968

100

Toplam

968

100

968

100

Toplam

Toplam

Tablo 2:Demografik Özellikler
Yaş

Cinsiyet
Sayı

Yüzde

Kadın

433

44,7

Erkek

533

Belirtmeyen
Toplam

Sayı

Yüzde

18 yaş ve altı

40

4,1

55

19-22 yaş aralığı

675

69,7

2

0,2

23-26 yaş aralığı

212

21,9

968

100

27 yaş ve üstü

36

3,7

Belirtmeyen

5

0,5

968

100

Toplam

Tablo 3: Ankete Katılanların Gelir Düzeyleri
250 ve altı
251-500 aralığı
501-750 aralığı
751-1000 aralığı
1001 ve üstü
Belirtmeyen
Toplam

Aylık Gelir (TL)
49
287
205
159
95
173
968

5,1
29,6
21,2
16,4
9,8
17,9
100

Araştırmanın ilk bölümünde Ankara kentine verilmiş sıfatlara katılımcıların katılma
oranları tespit edilmiştir. Bu sıfatlar sırasıyla şunlardır:
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Grafik 1. Kentin avantajları
Üniversite
Eğitim İmkanları
Alışveriş İmkanları
Şehir dışı ulaşım imkanları
Sağlık İmkanları
Sanatsal Etkinlikler
Kültürel Etkinlikler
Sanayisi
Eğlence İmkanları
Spor Aktiviteleri
Barınma
Konaklama İmkanları
Coğrafi Konum
Şehiri içi ulaşım imkanları
Çevre Temizliği
Tarihsel Zenginlik
Planlı Kentleşme
Kent Mutfağı
Yiyecek Fiyatları
Doğal Güzellikler
İklimi

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

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

Dışa açıklık:Dışa açıklık yabancı insanların ve yatırımcıların kentin yerlilerince
kabulü anlamına gelmektedir. Dışa açık şehirlere yerleşmek için, yatırım yapmak için ya
da eğitim almak için gelenler daha iyi bir atmosferle karşılaşacaklardır. Dışa açık olmayan
yerler ise bu algıdan dolayı potansiyel kayıplarının ne olduğunu ölçme fırsatı bile
bulamayacaktır. Bu nedenle dışa açık olma, kent imajı oluşturmada oldukça önemli bir
konudur. Ankara kentinin katılımcıların % 39’u Ankara kentinin dışa açık olduğu kanaatini
taşımaktadır. % 29’u ise bu kanaate katılmamaktadır. Dışa açık bulma oranı bu kavramın
zıddı olan dışa kapalı bulma oranından fazla çıkmış olsa da anketteki açık uçlu soru dikkate
alındığında Ankara’nın ve Ankara halkının bu konuda eksiklikleri olduğu söylenebilir.
Ankara insanı üniversiteliler tarafından daha çok, resmi ve soğuk olarak nitelenmektedir.
Gelişmişlik:Gelişmiş olmak da kentin oluşmuş bir imajıdır. Bu imaj dışarıdan
insanları buraya çekme gücüne sahiptir. Katılımcıların % 21’i Ankara kentinin gelişmiş bir
kent olmadığı, % 55’i ise gelişmiş bir kent olduğu kanaatindedirler.
Kentin gelişmişliği göreceli bir kavramdır. Katılımcıların istemeseler de ikamet
ettikleri şehir ile Ankara kentini mukayese etmekte olduklarından dolayı bu algıya sahip
oldukları düşünülmektedir. Bunu test etmek için büyükşehirlerde yaşayanlar ile diğer
illerde yaşayanların algıları arasında fark olup olmadığına bakılmıştır.Buna göre
büyükşehirlerde yaşayanların % 24,6’sı, diğer illerde yaşayanların ise %16,3’ü Ankara’nın
gelişmiş bir kent olduğu fikrine katılmadığını belirtmektedir. Ankara’nın gelişmiş bir kent
olduğu fikrine katılma oranı ise büyükşehirlerde yaşayanlarda % 48,9, diğer illerde
yaşayanlarda da % 61’dir.
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Güvenlik: Katılımcılara Ankara kentine ilişkin yönelttiğimiz sorulardan biri de
kentin güvenliğine ilişkin idi. Buna göre öğrencilerin % 47’si Ankara’yı güvenli bir kent
olarak tanımlarken %26’sı Ankara’yı güvenli bir kent olarak tanımlamamaktadır.
Modernlik:Analiz sonucuna göre Ankarakentinin modern insanlardan oluştuğu
kanaatine katılımcıların % 26’sı katılmadıklarını belirtmişlerdir. Ankarakentinin modern
bir kent olduğu kanaatine ise katılanların oranı % 40’dır.
Temizlik:Temiz olan kentler akılda kalmakta, takdir edilmektedir. Ankara kentini
temiz bulanların oranı % 29’dur. Temiz bulmayanların oranı ise % 40’tır. Ankara’nın
temizlik açısından olumsuz bir şekilde algılandığı söylenebilir. Anketteki açık uçlu sorulara
verilen cevaplar dikkate alındığında çöp kutularının olmaması ve küçük miktardaki
çöplerin zorunlu olarak sokaklara bırakıldığını göstermektedir.Bu durum Bir kent imajı
oluşturmada zaaf noktalarından birisi olarak değerlendirilebilir.
Ucuzluk:Kentleri dışarıdaki insanlara cazip hale getiren unsurlardan birisi de
kentin ucuz olarak algılanmasıdır. Gerçekten ucuz olsun ya da olmasın ucuz olarak
algılanmak bir avantaj olarak değerlendirilebilir. Ankara kenti ucuz bir kent olarak
algılanmamaktadır. Zira katılımcıların 61’i Ankara’yı ucuz bir şehir olarak
tanımlamamıştır. Bu durum Ankara için bir dezavantajdır. Ankara kentini ucuz bulanların
oranı sadece % 13’tür.
Sakinlik:Sakinlik, içinde yaşadığımız yüzyılda, iletişim araçları, ulaşım araçları ve
kalabalık içinde, aranan bir özellik olmuştur. Özellikle hem medeniyetin imkânlarından
yararlanmak hem de sakin bir hayat sürdürmek hemen herkesin isteyeceği bir özelliktir.
Ancak Ankara kenti bu açıdan da avantajlı bir algılamaya sahip değildir. Katılımcıların %
41’iAnkara’yı sakin bir kent olarak algılarken,tersini düşünenlerin oranı da % 37’dir.
Araştırmanın ikinci bölümünde Ankara halkının dışarıdan nasıl algılandığını
ölçmek amacıylakatılımcılardan bazı “sıfatlar”a katılım düzeylerini belirtmeleri
istenmiştir. Genellikle verilen sıfatlar olumlu sıfatlardır. Ancak değerlendirmede olumlu
sıfatlara katılmıyorum şeklinde verilen cevapların bu sıfatların zıddını oluşturacağını
söylemek yanlış olmayacaktır.
Cömertlik:Ankara halkının cömert olduğunu düşünen katılımcıların oranı yalnızca
% 12’dir. Buna karşılık cömert olmadığını düşünen katılımcıların oranı ise % 58’dir.
Yenilikçilik:Yenilikçi olmak dünyada gelişen teknolojik, ekonomik, sosyal
hadiseleri çabuk kabullenme, hatta bu yeniliklere öncülük etme yeteneğinin var olup
olmadığıyla ilgilidir. Katılımcıların Ankara halkını yenilikçi bulanlarının oranı yalnızca %
16’dır. Yenilikçi bulmayanların oranı ise % 52’dir.
Dindarlık ve Tutuculuk:Dindar kavramı bazılarında olumlu bir çağrışım yaparken
bazılarında olumsuz algılanmaktadır. Bu açmazı ortadan kaldırabilmek düşüncesiyle anket
formuna “dindar” sıfatının hemen altına “tutucu” sıfatı yerleştirilmiştir. Bu iki kavrama
ilişkin sonuçlar aşağıda birlikte değerlendirilmiştir.
Buna göre katılımcıların % 33’ü Ankara halkının dindar olduğunu, % 34’ü ise
tutucu olduğunu düşünmektedir. Ankara halkının dindar olduğu düşüncesine
katılmayanların oranı % 26 iken, tutucu olduğu düşüncesine katılmayanların oranı ise %
30’dur. Ankara halkının dindarlığı ya da tutuculuğu konusunda katılımcıların kararsız
olduğu dikkati çekmektedir.
Dürüstlük:Araştırma bulgularına göre Ankara halkını dürüst olarak algılayanların
oranı sadece % 18’dir. Ankara halkının dürüst olmadığını düşünenlerin oranı ise % 36’dır.
Kararsızların çokluğu da önemlidir.
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Girişimcilik:Katılımcıların
¼’ü
Ankara
halkını
girişimci
olarak
algılamaktadır.Ankara halkını girişimci olduğu kanaatine katılmayanların oranı ise %
30’dur. Burada da kararsızlar önemli bir paya (% 45) sahiptirler.
Samimiyet:Samimiyet, ilgi, dürüstlük, çalışkanlık da içeren bir duygu olduğu için
oldukça önemlidir. Katılımcıların % 24’üAnkara halkını samimi olarak algılarken; % 42’si
ise Ankara halkının samimi olduğu fikrine katılmadıklarını ifade etmişlerdir.
Geleneksellik:Bir kent halkının geleneksel olması iki anlam taşıyabilmektedir.
Birincisi halkın bir geleneğininolmasıdır. Halkın geleneğinin olması bir avantajdır.
Gelenekler sosyal hayatı kuşatarak belirsizlikleri ortadan kaldırırlar. Hatta bazı gelenekler
diğer yerleşim merkezlerinden farklılığı oluşturabileceği için kent imajı oluşturmada ve
kent pazarlamasında kullanılabilecek bir unsurdur. Diğer taraftan geleneksellik
yenilikçiliğin zıddı olarak ele alındığında ise olumsuz bir anlam yüklenebilmektedir. Sonuç
nasıl yorumlanırsa yorumlansın katılımcıların % 40’ıAnkara halkınıgeleneksel olarak
algılarken % 25’lik bir kısmı da Ankara halkının geleneksel olmadığını düşünmektedir.
Nezaket:İnsan ilişkilerinde karşı taraftan moral bozucu bir tepki almama, tersine
onurlandırıcı tepkiler alma olarak tanımlanabilecek nezaket, insan ilişkilerinde önemsenen
bir sosyal olgudur. Genellikle kültürel farklılıklar nezaketsizlik olarak algılanabilmektedir.
Nazik olmanın zıddı “kaba olmak” olarak düşünüldüğünde Ankara halkı için “nazik değil”
nitelendirmesini kullananların söylemek istedikleri daha net anlaşılmaktadır. Araştırma
bulgularına göre katılımcıların sadece % 18’i Ankara halkını nazik bulurken, % 52’si nazik
bulmamaktadır.
Sıkıcılık:Araştırmada metodolojik olarak bir hata yapmamak için bazı olumsuz bir
sıfatlar da araştırmada bir değişken olarak yer almıştır. Sıkıcılık sıfatının zıddı “eğlenceli”
olarak düşünülürse bu sıfatın kent imajı oluşturmada ve bu imajı pazarlamada nasıl
kullanılabileceği hakkında fikir edinilmiş olur. İnsanlar sakin de olsa eğlenceli yerleri
tercih etmektedirler. Sıkıcı yerler sakin de olsa tercih edilen yerler değildir.
Katılımcılarönemli bir oranda (% 47) Ankarahalkını sıkıcı olarak nitelemektedir. “Sıkıcı
değil” şeklinde niteleyenlerin oranı ise % 22’dir.
Sıcaklık:Sıcaklık sıfatı insanlar için düşünüldüğünde çabuk ilişki kurulabilen,
ilişkilerinde itici davranışlar sergilemeyen anlamı yüklenebilmektedir. Bir kent halkının
sıcak bulunması, dışarıdan gelen insanların yabancılık çekmeden rahat hareket
etmelerineve çabucak kaynaşmaya işaret etmektedir. Bu nedenle kent halkının sıcaklığı da
kent imajının oluşturulmasında etkili bir unsurdur. Yukarıdaki sonuca paralel olarak
katılımcıların % 23’ü Ankara halkını sıcak olarak değerlendirirken, % 48’i ise Ankara
halkını sıcak bulmamaktadır.
Çalışkanlık:Araştırmamızda kent halkının değerlendirilmesinde kullanılan diğer
bir sıfat çalışkanlık sıfatıdır. Araştırma bulgularına göre Ankara halkı, ankete katılanların
% 30’u tarafından çalışkan olarak nitelendirilirken, % 25’itarafından“çalışkan değil”
şeklinde nitelendirilmiştir.
Misapirverlik:Bir kent halkının misafirperver olması kente gelen, ya da sonradan
orada yaşamaya başlayan insanlar tarafından oldukça önemlidir. Bu açıdan
değerlendirildiğinde katılımcıların % 25’i halkın misafirperver olduğunu düşünürken, %
35’i ise böyle olmadığını düşünmektedir.
Asosyallik:Asosyallik sıfatı iletişim becerilerinin eksikliğini ve diğerini dışlamayı
ifade eden bir sıfattır. Halkın kente gelenlerce asosyal olarak nitelendirilmesi o kentin
marka imajı açısından olumsuz bir etki doğuracaktır. Katılımcıların % 30’u Ankara
halkının asosyal olmadığını düşünürken, % 37’si asosyal olduğunu belirtmiştir.
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Araştırmanın üçüncü bölümünde öğrencilerin eğitim gördükleri ve hayatlarının en dinamik
dönemlerini geçirdikleri Ankara kentinde gelecek beklentileri analiz edilmeye çalışılmıştır.
Bölümde öğrencilere 8 farklı cümle verilmiş ve bunlara katılım düzeylerini belirtmeleri
istenmiştir.Anketin bu bölümüne ilişkin veriler Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4’ten de görülebileceği üzere, katılımcıların yaklaşık % 23’ü “kendimi Anakara’da
değerli hissediyorum” önermesine katıldıklarını ifade etmişlerdir. Yaklaşık % 46’sı da bu
önermeye katılmadığını ifade etmiştir.“Ankara'da becerilerimi geliştirmek için fırsatlar
olduğuna inanıyorum” cümlesine katılımcıların % 56’sı olumlu cevap vermiştir. Öğrenciler
Ankara’yı gerek şehircilik gerekse toplumsal yapı itibariyle beğenmediklerini ifade etseler
de burada ortaya çıkan oran kentin gelecek için fırsatlar sunabileceğine inandıklarını
göstermektedir. Öğrencilerin % 21’i ise gelecek beklentisi olmadığını ifade etmiştir. Yine
yüksek bir oranda % 52’si okul sonrasında Ankara'da uygun bir iş bulabileceğine
inanmaktadır. %21’i ise bu konuda umutsuzdur.
Öğrencilerimiz becerilerini geliştirmek ve gelecek için, uygun bir iş bulmak için kentin
fırsatlar sunduğuna inansalar da meslek yaşantılarını Ankara’da geçirme noktasında çok da
istekli gözükmemektedirler. Zira “Meslek yaşantımı Ankara'da geçirmekten memnuniyet
duyarım” cümlesine öğrencilerin sadece % 36’sı olumlu cevap vermiştir. % 38’ide meslek
yaşantılarını Ankara’da geçirmek istemediklerini ifade etmiştir.Öğrenciler Ankara’da iyi
bir eğitim aldıkları, Ankara’nın kendileri açısından güvenli bir kent olduğu ve barınma
sorunu yaşamama konularında yüksek oranlarda olumlu düşünce beyan etmişlerdir. Bu
oranlar sırasıyla % 73, % 61 ve % 67’dir.
Dördüncü bölümde öğrencilerden, kendilerine ayrılan alana kentten ve yetkililerden
beklentileri, sorunları ve ihtiyaçlarına yönelik ifadeleri yazmaları istenmiştir. Doğal olarak
çok farklı kavramlar ve ifadeler ortaya çıkmıştır. Ancak mümkün olduğunca benzer
kavramları bir araya toplanıp sınıflandırmaya çalışılmıştır. Tablo 5’te bu sınıflandırma ve
ilgili sorunu dile getiren öğrenci sayıları verilmiştir.
Tablo 5: Beklentiler, Sorunlar ve İhtiyaçlar

Kendimi Anakaralı Hissediyorum

12,4

Katılıyorum/
Kesinlikle
Katılıyorum
22,8

45,7

24,4

29,6

0,2

21

22,7

56,2

0,1

20,8

27,3

51,7

0,3

37,9

25,7

36,4

0,0

9,7

17,3

72,7

0,3

14,6

24,1

61,3

0,1

20,4

12,4

67,1

0,1

Kesinlikle
Katılmıyorum/
Katılmıyorum
64,7

Ankara'da Kendimi Değerli Hissediyorum
Ankara'da Becerilerimi Geliştirmek İçin
Fırsatlar Olduğuna İnanıyorum
Okul Sonrasında Ankara'da Uygun Bir İş
Bulabileceğime İnanıyorum
Meslek Yaşantımı Ankara'da Geçirmekten
Memnuniyet Duyarım
Ankara'da İyi Bir Eğitim Almaktayım
Ankara Bir Üniversite Öğrencisi İçin
Güvenli Bir Şehirdir
Ankara'da Barınma Sorunu Yaşamadım

Kararsızım

Paso, Ulaşım ve Trafik Sorunları

212

Şehir Planlaması ve Belediyecilik Sorunları

62

Çevre Kirliliği (Çöp Kutusu Olmaması)

60

Barınma ve Konaklama Sorunları (Yetersizlik ve Pahalılık)

31

Kültür ve Sanat Etkinliklerinin Yetersizlii

30

Eğlence ve Sosyal Alan Yetersizliği

22

Halkın Kabalığı

17

Cevapsı
z
0,1
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Ulustaki Güvenlik Sorunu

10

Ankara Beğenisi

3

Tablodan da görüleceği üzere öğrencilerin önemli bir kısmının dile getirdiği sorun,
kendilerinden öğrenci kimliği dışında bir de her yıl satın almak zorunda oldukları paso
istenmesidir. Öğrencilerin ulaşıma ilişkin olarak belediye otobüslerinin kalabalıklığını,
yetersizliğini ve otobüs şoförlerinin kabalığını dile getirmektedirler.
V. SONUÇ
Kentler, pazarlamaya konu birer ürün olarak değerlendirilebilir. Bu durumda
üründen faydalanan müşterilerin memnuniyeti esastır. Müşterilerin bu üründen
sağlayabilecekleri faydayı maksimize etmek kent yöneticilerinin görevleri arasındadır.
Kentler fiziki yapıları, altyapıları, günümüzden geçmişe ve geleceğe uzanan boyutları ve
içinde yaşayan insanlarıyla ve bu insanların tek tek ya da birlikte olmaktan dolayı
oluşturdukları değerleriyle pazarlamaya konu olabilecek bir üründür. Bu ürünün değerinin
artması kentin paydaşlarının kazancını artırıcı bir etken olarak karşımıza çıkacaktır. Bu
nedenle kentin paydaşlarından her birinin bu kentin değerini artırıcı çabalar içinde yer
alması gerekmektedir.
Bu çalışmada Ankara kentinin Ankara’da okuyan üniversite öğrencilerince nasıl
algılandığı belirlenmeye çalışılmıştır. Yapılan veri toplama ve analiz çalışmalarından sonra
başlıca şu sonuçlara ulaşılmıştır. Ankara kenti fiziki yapıdan oluşan kent yapısıyla ve
belediyecilik açısından olumlu bir imaja sahip olmasa da öğrenciler tarafından dışa açık,
gelişmiş, güvenli, modern ve sakin olarak nitelenmiştir. Bununla birlikte Ankara’nın
temizlik ve ucuzluk açısından olumsuz bir imajı söz konusudur.Ankara halkının öğrenciler
gözündeki imajı ise çok daha kötüdür. Kullanılan sıfatların zıt anlamları düşünüldüğünde
Ankara halkı cimri, yeniliğe kapalı, samimiyetsiz, nezaketsiz (kaba) ve sıkıcı olarak
nitelenmektedir. Ankara halkı yine dürüst ve girişimci olmayan bir halk olarak
nitelenmektedir.
Ankara kentinin, kentin ismiyle özdeşleşmiş mekânları Anıtkabir, Atakule, Hacı
Bayram, Hamamönü gibi yerlerdir. Bununla birlikte bu mekânların Tablo 3’teki paylarına
baktığımız da bilinirliklerinin düşük oranda kaldığını görmekteyiz. Bu unsurların daha iyi
pazarlanması (tanıtımlarının yapılması) gerekmektedir. Son dönemde gerek Hacı Bayram,
gerekse Hamamönü’ndeki restorasyon çalışmaları bu anlamda önemli projelerdir.
Ankara kenti pazarlanabilecek bu unsurlar yanında, üniversitelerinin gerek fiziki
yeterlilikleri gerek eğitim kaliteleri, şehirlerarası ulaşım kolaylığı, yeşil alanlar, düzen ve
güven gibi avantajlara sahip bir kenttir. İlgili paydaşların bu unsurları kullanarak daha
olumlu bir kent imajı oluşturmaları mümkün görünmektedir. Dahası bu unsurların birlikte
değerlendirilmesinden oluşacak sinerji ile kent daha büyük bir cazibe oluşturabilecektir.
Katılımcıların üniversiteleri için daha olumlu düşündükleri tespit edilmiştir. Ancak bunun
dışında kalan konularda Ankara kenti ve halkı olumlu bir kent imajı oluşturmak istiyorsa
öğrenciler üzerindeki tutumlarını değiştirici girişimlerde bulunmalıdır.
Çalışmada büyük bir örneklem ile çalışma fırsatı bulunmuştur. Araştırmada ankete
katılan öğrencilerin çok farklı illerden Ankara’ya geldiği görülmüştür. Bu durum
değerlendirmelerin çok farklı illerle karşılaştırılarak yapıldığını göstermektedir.
Öğrencilerin görüşlerini beyan ederken kendi geldikleri iller ile kıyaslama yaptıkları
varsayılmakla birlikte bundan sonra yapılacak çalışmalarda birkaç kentin imajlarının
karşılaştırılması yapılabilir. Bu çalışmada toplanan verilerle yapılan analizlerin ve bulunan
ulaşılan sonuçların diğer illerle karşılaştırılması daha anlamlı bir sonuç elde edilmesini
mümkün kılacaktır. Bundan sonraki çalışmalarda araştırmacılara, iki temel gruptan veri
toplanması tavsiye edilmektedir. Birincisi kent çevresindeki illerden veri toplama, diğeri
ise bağlantısı olmayan büyükşehirlerden veri toplama. Böylece gerçek değerlendirmeler
yapılabilecektir. Ayrıca, bu tür çalışmaların belirli aralıklarla yapılması kentin imajının
olumlu ya da olumsuz yönde değişip değişmediğini ve bu değişimin nedenlerini tespit
etmeyi mümkün kılabilecektir.
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Polisin İş Doyumu, Tükenmişlik Düzeyi Ve Demografik Faktörler
Arasındaki İlişki: Malatya Örneği
Recai AYDIN

Mehmet Ali TEKİNER

Özet
Tükenmişlik çalışanların kişisel, mesleki doyumsuzluk ve yorgunluğun karmaşımı
duygular yaşaması sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Çalışanlar günün önemli bir
bölümünü iş yerinde geçirdiği için, yaptıkları işten tatmin olmaları psikolojik olarak
önemlidir. Davranış bilimciler çalışanların iş doyumuna ulaşmaları için, işlerine olan
ilgilerinin arttırılması ve yeni güdüleme yaklaşımlarının uygulanmasının gerektiğini
savunmaktadırlar. Bu çalışmada polislerin tükenmişlik ve iş doyumu düzeylerinin
incelenmesi hedeflenmiştir. Demografik değişkenler ve iş doyumu/tükenmişlik arasındaki
ilişkinin belirlenmesi amacıyla yapılan incelemelerde hizmet süresinin artmasının
tükenmişlik düzeyinin de artmasına sebep olduğu, dolayısıyla iş doyumunun azaldığı
gözlemlenmektedir. Ayrıca çalışanın cinsiyeti ve pozisyonunun da iş doyumu/tükenmişlik
seviyesi üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İş Doyumu, Tükenmişlik Sendromu, Polis
The Relation Among Job Satisfaction, Burnout And Demographic Factors: Case Of
Malatya
Abstract
Burnout is a syndrome that is observed as a result of employees having a mix of
emotions of personal issues, job dissatisfaction and tiredness. Since employees spend a big
part of their daily life in the workplace, it is important that they enjoy a psychological
satisfaction from their job. Behavioral scientists believe that new motivational methods are
needed to achieve this goal. This study intends to analyze the relationship between job
satisfaction and burnout level of police officers with respect to demographic factors. The
study finds that the higher the length of service the higher the level of burnout and the lower
the job satisfaction. The analysis between demographic variables and job
satisfaction/burnout level reveals that gender and position of employee have a significant
impact on job satisfaction/burnout level of police officers.
Key Words: Job Satisfaction, Burnout Syndrome, Police Officer.
JEL Classification: J5
GİRİŞ VE LİTERATÜR
Son 30 yıldan fazla zamandır, psikoloji ve sosyoloji araştırmacıları tarafından yapılan
deneysel araştırmalarla tükenmişlik sendromu incelenmektedir. Tükenmişliğin teorik
yapısının literatürlerde yer alması hemen hemen 25 yılı bulmaktadır. İlk başlarda stresin bir
kaynağı olarak algılanan tükenmişlik sendromu, daha sonraları örgütsel yapının ve örgütsel
iletişim perspektifinden incelenmeye ve algılanmaya başlanmıştır (Pearlman ve Hartman,
1982, s.284). Freudenberger ise sıklıkla, tükenmişliğin ilk başta çalışma yapılarından kaynaklı
olarak işçiler üzerine etki ettiğine inanmıştır. Yaptığı çalışmalar sonrasında ise tükenmişliğin,
can sıkıntısı, mutsuzluk ve depresyon ile ilişkisini karakterize etmiştir (Freudenberger, 1974,
s.159-166).



İletişim sorumlusu yazar. Prof.Dr. , Polis Akademisi & Uluslararası Saraybosna Üniversitesi
Email: raydin@ius.edu.ba Adres: Necatibey Caddesi No:108 Anıttepe/Çankaya ANKARA Tel: +90312-462-9000 Faks: +90-312-462-8533

Polis Akademisi Yrd.Doç.Dr. , E-mail: malitekiner@gmail.com Adres: Necatibey Caddesi No:108
Anıttepe/Çankaya ANKARA Tel: +90-312-462-9000 Faks: +90-312-462-8533

232

Freudenberger, sağlık çalışanlarında gözlemlediği yorgunluk, umutsuzluk ve iş
performanslarındaki düşüş gibi sendromları tanımlamak için 1974 yılında tükenmişlik
sendromu terimi üzerine durmuştur. Freudenberger’e göre bu sendrom çalışanlardan aşırı iş,
güç ve enerji talebi olduğunda, çalışanlarının yıpranması, yorulması ve tükenmesi ile ortaya
çıkan bir durumdur (Süloğlu, 2009). Tükenmişlik sendromu üzerine yapılan bir diğer
tanımlamada ise Pines ve Aranson bu sendromu, iş yaşantısında duygusal taleplerin aşıraya
kaçması ile birlikte çalışanların bedenen, ruhen ve zihnen tükenmesi olarak belirtmiştir (Kuhn
ve ark., 2009). Ancak bulunduğumuz zamanda en yaygın kullanılan ve bilinen tanımı Christina
Maslach yapmıştır. Maslach iş yaşantısı sebebiyle diğer insanlarla yoğun ilişkileri olan
çalışanın, duygusal olarak bitkinliğini ve kişisel başarısının düşük olduğu hissine kapılmasını
tükenmişlik sendromu olarak tanımlar (Maslach ve Zimbardo, 1982).
Bu durum ve duyguların tersi olarak çalışanların iş yaşantılarından memnun olması,
yaptığı işlerden ve kendinden tatmin olması durumu ise iş doyumu olarak tanımlanır. İş
doyumu olgusu, davranış bilimcilerin günümüzde çokça önem verdiği konulardan biridir ve
ortaya çıkışı 1920’lere dayanmaktadır. İş doyumu kişinin hem fiziki ve psikolojik durumuna
etki ederken hem de iş hayatındaki başarı ve verimliliğinin artmasını da olumlu olarak etkiler
(Tözün ve ark., 2008). Tükenmişlik sendromu üzerine yapılan çalışmalar gösteriyor ki, bu
sorun kişinin işini kaybetmesine, aile içerisinde ciddi problemler yaşamasına, madde
bağımlılığına ve ruhsal problemlerle karşılaşmasına sebep olabilmektedir (Kaçmaz, 2005). İş
doyumu problemi yaşayan kişiler ise bu sorunlara ek olarak iş hayatında stres ve çalışma
ortamına uyumsuzluk gibi sorunlarla karşılaşacağından bu olgunun önemi iş yaşantısında
büyüktür. Çalışanın iş doyumu problemi yaşadığının en belirgin göstergeleri, işe geç gelme ya
da hiç gelmeme, şikayet etme, performans düşüklüğü durumlarındaki artışlardır (Tözün ve
ark., 2008).
Tükenmişlik üzerine yapılan çalışmalar ilk olarak başka insanlara yardım etmekle
görevli, ağır sorumluluk ve sabır gerektiren meslek grupları üzerine yapılmıştır. Bu grupta
hemşirelik, sosyal hizmet uzmanlığı, öğretmenlik gibi önemli meslekler bulunmaktadır. Bu
çalışmalar sonraki yıllarda insanlarla birebir iletişim halinde olan polislik, subaylık,
gardiyanlık, kütüphanecilik, yöneticilik gibi meslek gruplarına doğru yönelmiştir (Azizoğlu,
2010). Literatürde emniyet çalışanlarının tükenmişlik düzeylerini incelemeye yönelik birçok
çalışma yapılmıştır. Burke (1993), polislerin iş doyumlarının ruh sağlığı ve beden sağlığı
üzerindeki etkilerini araştırmak üzere 828 polis üzerine anket uygulamıştır. Elde edileni
verilere göre iş yaşantısında strese maruz kalan çalışanların ruhsal ve fiziki yönden sağlık
problemleri yaşadığı bulunmuştur.
Bir diğer çalışmada Golembiewski ve ark. (1992) polislerde tükenmişlik sendromunun
akıl sağlığı üzerindeki etkilerini araştırmak amacıyla 213 kişiden oluşan bir örnekleme anket
uygulamışlardır. Tahmin edildiği gibi tükenmişlik sendromuna maruz kalan çalışanların ruh
sağlıklarında problemlerin olduğu saptanmıştır. Demografik özelliklerin polislerin iş doyumu
ve tükenmişlik sendromuna göre değişip değişmediğini analiz etmek amacıyla Şanlı (2006)
çalışanlar üzerinde bir araştırma yürütmüştür. Elde edilen verilere göre polislerin iş
doyumlarının, duygusal tükenmişlik ve duyarsızlaşma düzeylerinin çalışma yeri, çalışma
sistemi ve ekonomik durumlara göre farklılık gösterdiği görülmüştür. Bu çalışmada polislerin
iş doyumu, tükenmişlik düzeyleri ve bunları etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve açıklanması
amaçlanmıştır.
TÜKENMİŞLİK SENDROMU VE TEORİLERİ
Tükenme ya da tükenmişlik kavramı ilk kez Freudenberger tarafından çalışanlar
arasında görülen bitkinlik, iş bırakma arzusu, hayal kırıklığı gibi durumları tanımlamak için
ortaya atılmıştır. Sonraki süreçte bu kavram Maslach ve Jackson tarafından detaylandırılmıştır
(Kaçmaz, 2005). 1961 yılında Greene tarafından “ A Burn-Out Case” orijinal ismiyle
yayınlanan kitapta yaşadığı bunalımlar sonucu işini bırakan bir mimarın Afrika ormanlarına
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kaçışını anlatılmaktadır. Bu romanda tükenmişlik olgusu detaylı olarak incelenmekte ve
“kişinin işine duyduğu bağlılık ile idealizminin sönmesi” olarak özetlenmektedir. Bu durum
da açıkça gösteriyor ki tükenmişlik kavramı öncelikle sosyologlar tarafından incelenen sosyal
bir problem olarak görülüyordu (Maslach ve ark., 2001).
Maslach’a göre tükenmişlik sendromu birden bire ortaya çıkmaz, uzun yıllar ve stresli
koşullarda çalışılan ve insanlara hizmet verilen meslek gruplarında zamanla hem fiziksel hem
de ruhsal olarak gelişir. Tükenmişlik kavramı Maslach ve Jackson tarafından, bıkkınlık,
umutsuzluk, kişinin kendisine, mesleğine, iş ortamına karşı olumsuz davranışları ve bununla
birlikte gelişen fiziksel ve ruhsal yorgunluk olarak tanımlanmaktadır. Maslach ve Jackson
tükenmişliği üç ayrı boyutta incelemektedir. Bunlar çalışanın işinden duygusal olarak
soğuması ve uzaklaşması (emotional exhaustion), depersonalizasyon ve kişisel
motivasyonunun düşmesi (personal accomplishment) olarak gruplandırılmıştır (Erol ve ark.,
2007).
A. Tükenmişlik Model ve Teorileri
Çalışmanın bu aşamasında literatürde yer almış tükenmişlik model ve teorileri
hakkında genel bir bakış sergilenecek ve konunun çerçevesi çizilmeye çalışacaktır. Sırası ile
Freudenberger Tükenmişlik Modeli, Maslach Modeli, Pines Modeli, Pearlman ve Hartman
Tükenmişlik Modeli ve Cherniss Modeli incelenecektir.
1. Freudenberger Tükenmişlik Modeli
Tükenmişlik kavramı ilk kez 1974 yılında Freudenberger’ in yazdığı bir makale ile
literatüre girmiştir. Burada tükenmişlik “mesleki bir tehlike” olarak nitelendirilmiştir.
Freudenberger tükenmişliği, “başarısız olma, yıpranma, aşırı yüklenme sonucu güç ve enerji
kaybı veya karşılanamayan istekler sonucu bireyin iç kaynaklarında tükenme durumu” olarak
tanımlamaktadır Freudenberger (1974, s.159). Klinik çalışmalarla elde ettiği birçok belirtiyi
karakterize ederek literatüre kazandırmıştır. Bitkinlik, yorgunluk, uyku bozukluğu, çeşitli
psikomatik şikayetler, sinirlilik, hayal kırıklığı, kırgınlık, öfke, şüphecilik, kayıp idealler
sonucu yaşanan keder, aşırı riske girme, istifa gibi psikoaktif durumların kullanımı, depresyon
ve hiçlik duygusuna kapılma, monotonluktan sıkılma ve bu hisle baş edememe, insanlarlar
yaşanan duygusal çatışmalar, aşırı iş yükü altında ezilme ve baş edememe vb. bir çok kavram
literatüre tükenmişlik kavramının belirtileri ve etkileri olarak eklenmiştir (Freudenberger,
1974, s.159-166).
2. Maslach Burnout Modeli
Maslach Sosyal psikolojist olarak çalışmalarını yapmıştır ve Tükenmişlik konusunun
önde gelen isimlerinden biridir. Maslach’a göre tükenmişlik, duygusal tükenme,
duyarsızlaşma ve kişisel yeterlikte azalma ile karakterize, özel bir stres sendromu tipidir.
Ancak, tükenmişliği stresten ayıran özellik, tükenmişliğin yardımcı olan ile müşteri arasındaki
sosyal ilişki kaynaklı bir stres olmasıdır.
Maslach, tükenmişlik olgusunu üç bileşenli sendrom olarak kavramlaştırmış ve üç
düzeyde ifade etmiştir (Çam, 1991:19). Bunlar; 1) Fiziksel yorgunluk ve bitkinlik hissi, 2) İş
ve hizmet verilenlerden soğuma, 3) Kendi kendinden şüphelenmeye varan ruhsal yorgunluk
olarak sıralanmaktadır. Bu kavramları kısaca açıklamak gerekirse:
a.Duygusal Tükenme
Tükenmişliğin bir bileşeni, emeğin yitimi ve duygusal kaynakların tükenmesiyle
karakterize olan duygusal tükenmedir. Enerji yoksunluğu ve bireyin duygusal kaynaklarının
tükendiği duygusuna kapılmasıyla belirlenen duygusal tükenme, kişideki aşırı psikolojik ve
duygusal yüklenmeden kaynaklanır. Tükenmişlik sendromunun başlangıcı ve merkezidir.
Duygusal yönden yoğun bir çalışma temposu içerisinde bulunan kişi kendini zorlar ve diğer
insanların talepleri altında ezilir. Duygusal tükenme bu duruma bir tepki olarak gelişir ve
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kişinin duygusal kaynakları tamamen tükenir (Dursun, 2000:14-15 ; Aslan vd., 1997:133). Bu
olgu, çalışan kişilerin, geçmişte olduğu gibi kendilerini işlerine verememeleri ya da yardım
isteyen kişilerin sorumluluklarını üstlenememeleri, engellenme ve gerginlik hissetmeleri,
yorgunluk hissi, somatik semptomlar, irritabilite, depresyon ve aşırı alkol alımı ile
karakterizedir. Sık rastlanan bir diğer semptom, ertesi gün yeniden işe gitme korkusudur
(Baysal, 1995:14).
b. Duyarsızlaşma
Duygusal tükenmeyi yaşayan kişi, kendini diğer insanların sorunlarını çözmede
güçsüz hisseder ve üzerindeki duygusal yükü hafifletmek için kaçış yolunu kullanır. İnsanlarla
olan ilişkilerini işin yapılabilmesi için gerekli olan minimum düzeye indirir ve diğerleri ile
arasında bir nevi duygusal tampon oluşturur. Başkalarının hislerine ve duygularına soğuk ve
kayıtsız bir tarzda yaklaşır. Geliştirilen soğuk, ilgisiz, katı, hatta insani olmayan yapı
tükenmişlik sendromunun ikinci ayağı olan duyarsızlaşmayı oluşturur. Dozu gittikçe artan bu
negatif reaksiyon çeşitli şekillerde ortaya çıkar. Kişi karşısındakine aşağılayıcı ve kaba
davranabilir; rica ve talepleri göz ardı edebilir veya gerekli yardım ve servisi sağlamada
başarısız kalabilir. İş gereği karşılaştığı insanlara sanki birer nesneymiş gibi davranır. Ayrıca,
kişi kendisini duygusal olarak uzak, donuklaşmış hisseder ve birlikte çalıştığı ya da
kendisinden yardım ya da hizmet isteyen kişilere ve çalıştığı kuruma karşı inançsız bir tavır
takınır. Uzak ve soyut bir dil kullanır, profesyonel ve özel yaşamını kesin bölümlere ayırır ve
işten uzak durma, aşırı miktarda meslek argosu kullanma eğilimi gösterir.
Duyarsızlaşma tükenmeyi takiben oluşan genel bir reaksiyon olmayıp, tükenmeyle
birlikte gelişip kompleks bir yapı gösteren bir kavramdır (Çam, 1991:31). Maslach’a göre
tükenmişliğin üç bileşeninden duyarsızlaşma alt boyutu en problemli boyut olarak
görünmektedir. Uzaklaşmanın artmasıyla, diğerlerinin gereksinmelerine aldırış etmeyen bir
tutum ve duygularına aldırmama durumu meydana gelmektedir (Baysal, 1995: 33-34).
c. Düşük Kişisel Başarı Hissi:
Tükenmişliğin son bileşeni, kişinin kendisini olumsuz biçimde değerlendirme eğilimi
ile karakterize, kişisel güven ve yeterlikteki azalmadır. Kişiler, iş yeterliliklerinde ve işlerinde
ya da başkalarıyla ilişkilerindeki başarılarında bir azalma duygusu içindedirler. Sıklıkla ileriye
doğru gelişme yetersizliği, hatta elindekiler de kaybetme algısı vardır (Baysal, 1995:14).
Başkaları hakkında geliştirdiği olumsuz düşünce tarzı, kişinin kendisi hakkında da negatif
düşünmesine yol açar. Kendisini kimsenin sevmediğine, müşterileriyle ilgilenmede yetersiz
kaldığına dair bir duygu geliştirir. Kendisi hakkında “başarısız” hükmünü verir. İşte bu
noktada tükenmişliğin üçüncü aşaması olan düşük kişisel başarı hissi ortaya çıkar. Kişi
kendine olan saygısını kaybeder.
Maslach, modelini tükenmişliğin algılanan performansta düşüşe neden olduğu
düşüncesi üzerine kurmuştur. Burada çalışanın performansı üzerindeki kendi yargısı vardır.
Bu yargı kişisel ve çevresel faktörlerden olumsuz etkilenerek kişide düşük başarı hissine neden
olmaktadır (Yıldırım, 1996:37). Kişisel başarı noksanlığı kişinin kendini olumsuz ve alaycı
değerlendirmesi olarak tanımlanmaktadır (Ergin, 1992: 144). Kişinin bir başkasına olumsuz
yanıtlar vermesini, bireysel başarılarını depresyonla şekillendirmesini, düşük moral, kişiler
arası anlaşmazlık, düşük başarı duygularının eşlik ettiği düşük üretkenlik, baskılar ile başa
çıkmada yetersizlik, başarısızlığın getirdiği duygular ve benlik saygısının azalmasını içerir
(Dursun, 2000: 14-15). Düşük kişisel başarı hissi aynı zamanda iş başarısındaki eksiklikten
acı çekmesi, aşırı yorulmuş olması, etkisizlik ve hayal kırıklığı duyguları ve anlamsız öfke
duygularından acı çekmesi durumu olan mesleki depresyona da sebep olabilir (Çam, 1991:
34).
Modele göre, tükenme sonucunda yaratıcılık yok olur, daha iyisi için uğraş verilmez.
Ne yaparsa yapsın, ne denli çabalarsa çabalasın durumda bir değişiklik yaratamadığı algısının
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kişide yarattığı bir yılgınlıktır. Kişi işinde ilerlemediğini, hatta gerilediğini düşünür, harcadığı
çabanın bir işe yaramadığına inanır, gizilgücünün (potansiyel) yetersizliğini görüp yılgınlığa
düşer (Aslan vd., 1997: 134). Bu üç bileşenli tükenmişlik modelinin özünde duygusal tükenme
boyutunun yer aldığı, duyarsızlaşma ve kişisel başarıdaki düşmenin bunu tamamlayan
değişkenler olduğu ileri sürülmektedir (Ergin, 1992: 151).
3. Pines Tükenmişlik Modeli
Modelde Pines’e göre tükenmişlik, duygusal yönden kişilerin devamlı olarak
tükenmelerine sebep olan durumların; kişilerde neden olduğu fiziksel, duygusal ve zihinsel
bitkinlik durumu olarak tanımlanmaktadır. Yorgunluk, zayıflık ve düşük enerji fiziksel
bitkinliğin; çaresizlik, depresyon, umutsuzluk, aldanmışlık ve hayal kırıklığı duygusal
bitkinliğin; insanlara, çalışma yaşamına, kişinin hayatına ve kendine karşı olumsuz tutumlar
ise zihinsel bitkinliğin göstergeleridir. Tükenmişliğin temelinde, bireyi duygusal yönden
devamlı baskı altında tutan çalışma ortamları bulunmaktadır (Pines ve Aranson, 1988).
Psikoanalitik-Varoluşçu perspektife göre ise tükenmişlik, kişilerin işlerinde ve
yaşamlarında elde edemedikleri anlamı bulmak isteme ihtiyacından kaynaklanmaktadır.
Yaşamdan varoluşsal anlam arayışına ilişkin en sıklıkla seçilen iki alandan biri iş, diğeri ise
aşktır. İş yaşamlarından varoluşsal bir anlam elde edebilmeyi bekleyen idealist kişiler ilk
olarak işe yüksek düzeyde bir güdülenme ve beklenti içerisinde girmektedirler. Hata
yaptıklarını ya da işlerinden bekledikleri varoluşsal anlamı elde edemeyeceklerini
anladıklarında umutsuzluk, çaresizlik ve hatta tükenmişlik duygularına kapılmaktadırlar
(Pines ve Nunes, 2003; Akt: Çapri, 2008).
Psikoanalitik teorinin temel felsefesine bağlı olarak düşünüldüğünde ise, kişilerin belli
bir mesleğe yönelmesinin ana nedeni, erken çocukluk yaşantılarının üstesinden gelme
isteğidir. Bu durumda, herhangi bir iş seçiminin bilinçdışı belirleyicilerini kişilerin bireysel ve
ailesel tarihleri (geçmişleri) yansıtmaktadır. İnsanlar çocukluk yıllarında doyuramadıkları bazı
ihtiyaçlarını gidermek ve çocukluk yaşantılarına varoluşsal bir anlam kazandırabilme imkânını
elde edebilmek için bir meslek (iş) seçmektedirler (Pines, 2000; Akt: Çapri, 2008).
İnsanlar böylesi önemli bir konu olan kariyer seçimi üzerine odaklandıklarında ise,
çok yüksek düzeyde bir beklenti içerisine girmektedirler. Bu durumda kişi için en yüksek
beklenti, çözümlenmemiş (iyileşmemiş) bazı çocukluk yaraları olmaktadır. Yaşamdan elde
edilen doyum ve başarılar bu yaraların iyileşmesine yardımcı olmaktadır. Fakat insanlar
bunları elde etmede başarısız olduklarında ya da yanıldıklarını hissettiklerinde seçilen meslek
çocukluk travmalarının yol açtığı yaraları iyileştirmek yerine aynı travmaların yeniden
yaşanmasına neden olduğunda sonuç tükenmişlik olmaktadır (Pines, 2000; Pines ve Nunes,
2003; Akt: Çapri, 2008). Maslach Tükenmişlik Envanterinden sonra en yaygın kullanıma
sahip ikinci ölçek, Pines ve Aronson (1988) tarafından bu model çerçevesinde geliştirilen
tükenmişlik ölçeğidir (Pines ve Nunes, 2003).
4. Pearlman ve Hartman Tükenmişlik Modeli
Pearlman ve Hartman’ a göre tükenmişlik; ‘kronik duygusal strese verilen ve üç
bileşenden oluşan bir yanıttır. Bu bileşenler; duygusal ve/veya fiziksel tükenme, düşük iş
üretimi ve başkalarına karşı duyarsızlaşmayı içeren davranış boyutundaki reaksiyonlardır’’
(Sılığ, 2003). Bu yaklaşım, bireysel özelliklerin ve kuramsal/sosyal çevrenin, tükenmenin
etkisi ve algılanmasında önemli olduğunu göstermektedir. Bu modelde stresi etkin ve etkin
olmayan başa çıkma yolları etkilemektedir.
5. Cherniss Tükenmişlik Modeli
Cherniss Modeli, tükenmişliği zamana yaymış bir süreç sonunda ortaya çıkan bir
durum olarak ele almaktadır. Bu modele göre, tükenmişlik işle ilgili stres kaynaklarına bir
tepki olarak başlayan ve iş ile psikolojik olarak ilişkiyi kesmeyi içeren, bir başa çıkma
236

davranışıyla son bulan bir süreçtir. Bu modelde tükenmişlik, iş ortamında ortaya çıkan stres
kaynaklarına uyum sağlama ve stres ile başa çıkma yolu olarak görülmektedir (Yıldırım,
1996).
Gerek çevreden gerekse bireyin kendisinin yarattığı talepler bireyin baş edebilme
gücünü aşıyorsa stres oluşmaktadır. Bu durumda birey, stresle başa çıkmak için ilk olarak stres
kaynağını ortadan kaldırmayı seçmektedir. Eğer başarılı olmazsa stresle başa çıkma
tekniklerine başvurarak rahatlama yoluna gidebilir. Eğer yine birey başarılı olmazsa, işle olan
ilişkisini kesmektedir (Ok, 2002).
Cherniss tükenme araştırmalarını, hem aşırı iş yükü hem de değer çatışmalarını temel
alarak temel alarak devam ettirmiştir. Ona göre tükenmişlik, hizmet sektöründe çalışan
profesyonelin rolünde gizli olan tutarsızlıklardan kaynaklanmaktadır. Bu sektörde çalışanlar,
eğitimleri ve deneme süreleri boyunca profesyonel olmanın anlamına yönelik, gerçekçi
olmayan bakış açılarıgeliştirmektedirler. Eğitimleri sırasında karşılaştıkları insanlar, benzer
duyguları paylaşıyorlardı. Bunu fark eden Cherniss, günlük çalışma hayatında her gün
karşılaşılan sorunlar ve iş hayatının gerçekleri ile romantik mistik düşünce arasındaki uçuruma
dikkat çekmiştir (Örmen, 1993).
B. Tükenmişliği Etkileyen Faktörler
Tükenmişliğin başlıca fiziki belirtileri şunlardır: sürekli devam eden yorgunluk ve
bitkinlik; güçsüz, enerjisiz hissetme; bağışıklık sisteminin zayıflaması; baş ağrısı; tembellik;
düzensiz uyku; karın bölgesindeki sürekli ağrılar; bel ağrısı ve kas ağrıları, kramplar; nefes
alıp verirken zorlanma; ani zayıflamalar ve ciltte gözlenen rahatsızlıklar (Dikmetaş ve ark.,
2011).
Tükenmişliğin başlıca davranışsal ve duygusal belirtileri ise şunlardır: öfkeli
davranışlar gösterme; çalışmamam isteği; şüpheci ve endişeli yaklaşma; aşırı alınganlık; takdir
edilmediğini düşünme; kendine olan güveni ve saygıyı yitirme; çalışma ortamına karşı
ilgisizlik; kendini çekme, içe kapanma; sürekli başarısız olduğunu düşünme; güvende
olmadığını ve çaresiz olduğunu hissetme; eskiye oranla daha sabırsız ve huzursuz olma; daha
kaba ve saygısız davranışlar sergileme; çalışmaya karşı direnme, işe geç gitme ya da hiç
gitmeme; zararlı alışkanlıklar edinme ya da var olan alışkanlıklarda artış; ilaç, alkol ve tütün
vb.; özel hayatta çatışmalar, uzaklaşmalar; verilen görevleri yerine getirmede zorluk çekme,
erteleme ya da yapmama; sürekli işi bırakmayı düşünme (Dikmetaş ve ark., 2011). Son olarak,
tükenmişliğin başlıca zihinsel belirtileri ise şunlardır: unutkanlık; dikkat dağınıklığı;
yaratıcıkta azalma; çalışma performansının düşmesi; düşüncelerde tutuculuk, yeni fikirlere
karşı kendini kapatma (Yılmaz, 2009).
Bireysel özellikler, kişinin tükenmişlik durumuna girmesi ya da çıkmasına çok etki
eden özelliklerdir. Kişi kendi bireysel özelliklerine göre tükenmişlik sendromuna zemin
hazırlayabilir ya da tükenmişlik etkilerini azaltabilir. Bu bireysel ve sosyal özellikler başlıca
kişinin cinsiyeti, yaşı, eğitimi, çalışma süresi, medeni hali, sosyal desteği ve kişisel
beklentileridir. Kişiler aynı işte çalışsalar bile kadın ve erkek olmalarına, genç ve yaşlı
olmalarına göre farklı tükenmişlik belirtileri gösterebilir. Örneğin yapılan çalışmalara göre
aynı meslek grubunda çalışan kadınların erkeklere oranla daha fazla tükenmişlik belirtileri
gösterdiği bulunmuştur. Ek olarak genç çalışanların işe başlangıçlarında daha fazla beklentide
bulundukları için yaşlı çalışanlara göre daha çabuk tükenmişlik sendromuna girdikleri
belirtilmiştir. Yapılan araştırmalarda eğitim seviyesinin tükenmişlik sendromuyla ters bir
ilişkide olacağı düşünülürken aksine eğitim arttıkça insanların stresinin ve sorumluluklarının
artmasıyla ilişkili olarak tükenmişlik sendromunun da arttığı bulunmuştur.
Bireysel faktörlere ek olarak tükenmişlik sendromunu etkileyen sosyal faktörler de
vardır. Bunların en temelleri kişinin aile yapısı ve sosyal desteğidir. Kişinin aile yaşantısının
huzurlu olması, eşiyle ve dostlarıyla sıkıntılarını konuşup rahatlayabilmesi ve huzurlu olması
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tükenmişlik sendromunu azaltmaya yardımcı olmaktadır. Kişinin sahip olduğu biyolojik
psikolojik özelliklerin de tükenmişliği etkilediği bilinmektedir. Örneğin içine kapanık olan
çalışanlar tükenmişlikle baş etmede daha çok sorun yaşamaktadırlar (Kaçmaz, 2005).
İş ve örgütle ilgili kişinin tükenmişlik durumunu etkileyen faktörler başlıca, iş yükü,
kontrol, ödüller, aidiyet, adalet ve değerlerdir. Bir zaman aralığı içerisinde belirli bir kalitede
yapılması zorunlu olan işlerin miktarı iş yükü olarak tanımlanır. Kontrol ise, çalışanın kendi
yetkilerine göre işi üzerinde kara verme, uygulama, sorun çözme gibi imkanları olarak
tanımlanır. Kişinin maddi manevi olarak bağlı olduğu örgüt tarafından takdir edilmesi ödül
olarak tanımlanır. Bir örgüte bağlı olarak çalışan kişilerin kararlarının doğruluğu ve örgüte
bağlı çalışan herkesin eşit kurallara sahip olması adalet olarak tanımlanırken, değer ise neyin
doğru neyin yanlış olduğuna göre kişinin sahip olduğu inanç olarak tanımlanır (Arı ve Bal,
2008).
C. Tükenmişliğin Sonuçları ve İş Doyumu ile İlişkisi
Daha öncede belirtildiği üzere tükenmişliğin kişinin fiziksel, ruhsal ve sosyal durumu
üzerine etkileri azımsanamayacak kadar çoktur. Fiziksel olarak kişi kendini daha yorgun, daha
uykusuz, iştahsız hisseder. Bu kişilerin baş ağrısı ve sindirim güçlüğü çektiği de bilinmektedir.
Ayrıca kişide depresif haller ortaya çıkar, kişi kendini çaresiz, umutsuz hisseder ve sürekli
olarak kaygı barındırır. Bu sendromda bulunan kişilerin sigaraya, uyuşturucuya başladığı,
sakinleştirici kullanımında artış yaşandığı bilinmektedir. Kişinin çalışma isteğini kaybetmesi,
hatta işten ayrılması söz konusuyken, bu durum aile vesosyal çevresinde de problemlere neden
olmaktadır (Kaya, 2010).
Çalışma ortamında çok stres altında kalan bireyler kendilerini bitkin, enerjisiz
hissetmektedirler ve bu durumlar kişide uyku problemlerine neden olmaktadır. Bu kişiler için
her sabah kalkıp işe gitmek çok zorlayıcı bir durumdur. Kişi bu durumlar sonucunda dikkatini
toplamakta zorluk çekecek, unutkanlık ve karar vermede güçlük çekme gibi problemlerle
karşılaşacaktır. Kişiler ayrıca bu dönemde beslenmelerine yeterli özenli göstermedikleri için
sağlık sorunlarıyla karşılaşacaklardır. Tükenmişlik yaşayan bireylerde genellikle yanlış
beslenme alışkanlığından dolayı sağlık sorunları görülebilir.
Tükenmişlik sendromunda olan kişinin bu fiziksel ve ruhsal halleri sadece kişinin
kendisini değil, ailesini ve iş arkadaşlarını da etkilemektedir (Karacaoğlu, 2010). Tükenmişlik
sendromunda bulunan kişi hizmet verdiği insanlara karşı ilgisini yitirir, yapılan hatalarda
hizmet alan kişiyi suçlar, küçümser. Kişi işe devamsızlık yapar, sürekli hasta olduğu
gerekçesiyle işten kaçar. Tükenmişlik sendromunda olan kişi zamanla iş arkadaşlarını da
etkiler, onları da kaygılı ve huzursuz bir hale sokar (Kaya, 2010).
Tükenmişlik sendromunda olan bir insan iş ortamından beklediği takdir edilme
duygusunu ailesinden de bekler. Kişi ailesinden takdir görmediği zaman tükenmişliğin vermiş
olduğu duygusal bunalımlarla daha da zor zamanlar geçirecektir. Kişi iş ortamındaki
problemlerini ailesine yansıtacak, eve bitkin mutsuz bir halde gelecektir. Evde sürekli bu iş
problemlerini ve mutsuzlukları dinleyen aile kendini yalnız ve ilgisiz kalmış hissedecektir
(Çağlıyan, 2007).
Çalışan kişinin işini yapmasıyla birlikte duyduğu manevi tatmindir. Çalışan ve işveren
örgütün istekleri birbirine uyuştuğunda iş doyumunun gerçekleştiği söylenebilir. Kişinin
işinden mutsuz olması ve haz duymaması da iş doyumsuzluğu olarak adlandırılır. İş doyumu
fazla olan çalışanların davranışları ve iş doyumuna ulaşamayan çalışanların davranışları
farklıdır. Beklenileceği üzere iş doyumuna ulaşmış kişilerin verimleri daha yüksektir ve
yaptıkları iş daha kalitelidir. Düşük iş doyumuna sahip çalışanların ise, performans düşüklüğü,
devamsızlık ve çalıma ortamındaki anlaşmazlıklar ile ilişkisi olduğu bilinmektedir (Çam ve
ark., 2005).
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Maslow (1970) insanların bazı gereksinimleri olduğunu ve bu gereksinimlerin
doğuştan gelip insanın davranışlarına yön verdiğini belirtmektedir. Kişi doyuma ulaşıncaya
kadar davranışlarını etkileyen bu gereksinimler hiyerarşik bir düzen içinde aşağıdan yukarıya
doğru sıralanmaktadır. Maslow insanların en alt düzeyde bulunan gereksinimlerini tatmin
ettikçe üst düzey gereksinimlere yöneldiğini belirtmiştir. Ayrıca kişi üst düzey gereksinime
yöneldikten sonra doyuma ulaştığı gereksinim kişinin davranışlarını artık etkileyememektedir.
Maslow’un bu kuramı direkt olarak iş hayatına uygulanmamış olsa da kolay
algılanabilir olması sebebiyle doyum kuramlarından en bilineni olmuştur (Çakmur, 2009). İş
doyumunu çalışanın yaşı, cinsiyeti, eğitim seviyesi gibi kişisel özelliklerinin belirlediği gibi
çalışma koşulları da etkilemektedir. Çalışma koşullarından yapılan işin tanımı, kişinin aldığı
ücret, çalışma koşulları gibi çevresel ve örgütsel faktörlerin iş doyumunu etkilediği
belirtilmektedir. İş doyumu ise iş ve özel yaşam arasında kurulacak dengenin çok önemli
olduğu polislik mesleğinde önem taşımaktadır (Musal ve ark., 1995).
YÖNTEM, BULGULAR VE SONUÇLAR
Araştırmanın temel amacı; polislerin iş doyumu ve tükenmişlik düzeylerinin cinsiyete,
pozisyona ve hizmet süresine bağlı olarak nasıl etkilendiğini incelemektir. Bu kapsamda da
araştırmanın; konusu doğrultusunda ve emniyet teşkilatında polislerin tükenmişlik
düzeylerinin belirli boyutlar ile ortaya konulabilmesi ile ilgili olarak yapılacak diğer
çalışmalara katkı sağlaması ve kaynak oluşturması bakımından önemli olacağı
düşünülmektedir.
Çalışmada kullanılan anketin temelini oluşturan 40 soru McCreary ve Thompson
(2006) tarafından oluşturulan ve güvenilirliliği test edilen Operasyonel ve Kurumsal Polis
Stres Anketi baz alınarak oluşturulmuştur. Buna ilaveten, ilk 3 kişisel bilgi sorusu; “cinsiyet”,
“kurumdaki pozisyon” ve “kurumdaki hizmet süresi” gibi bağımsız değişkenleri içermektedir.
Anket çalışmasında, 5’li Likert Tipi Ölçek kullanılmıştır.
Uygulanan anket sonuçları ile yapılan güvenilirlik analizi sonucunda, Cronbach Alfa
değeri 0.842 olarak hesaplanmıştır. Alfa değeri 0.80’in üzerinde olduğu için, anketin yüksek
düzeyde güvenilirliğe sahip olduğunu söyleyebiliriz. Araştırmanın evrenini, Türkiye’deki tüm
emniyet teşkilatı çalışanları oluşturmaktadır. Bu bağlamda, araştırmanın örneklemini teşkil
etmesi adına Malatya il merkezinde görevli 89 emniyet teşkilatı mensubu ile görüşülmüştür.
Likert ölçeğenin kullanıldığı herbir ifadenin ortalama ve Standart Sapmaları Tablo 1’de
verilmiştir.
Araştırmada yer alan katılımcılar demografik özellikleri bakımından incelendiğinde
görülmektedir ki, katılımcıların % 73’ü erkek ve % 27’si kadındır. Katılımcıların % 43,8’i 5
yıl veya daha az bir süredir teşkilatta çalışmaktadır. Bunun yanında %27’si 6-10 yıl, %18’i
11-15 yıldır ve %11.2’si ise 15 yıldan fazla süredir görev yapmaktadır. 15 yıldan fazla hizmet
süresi olan personel sayısının düşüklüğü nedeniyle, hizmet süresi bazlı karşılaştırmalar 5 yıl
ve daha az hizmet süresi olanlarla 5 yılın üstünde hizmet süresi olan çalışanlar arasında
yapılmıştır. Son olarak, katılımcıların % 80,9’u polis memuru, % 19,1’i ise amir olarak
(komiser yardımcısı, komiser ve başkomiser) olarak görev yaptıklarını belirtmişlerdir.
Çalışmaya emniyet amirleri ve emniyet müdürleri dahil edilmemiştir.
Tablo 1: Katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin frekans analizi

Cinsiyet

Pozisyon

frekans

Yüzde

Erkek

65

73.0

Kadın

24

27.0

Polis Memuru

72

80.9
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Hizmet süresi

Polis Amiri

17

19.1

5 yıl ve daha az

39

43.8

6 - 10 yıl arası

24

27.0

11 - 15 yıl arası

16

18.0

16 yıl ve daha üstü

10

11.2

Ankette tutarlılığın sağlanması amacıyla tüm sorular negative anlamlı olacak şekilde
sorılmuştur. Anket sorularına katılımcıların verdikleri cevapların ortalama ve standart sapma
değerleri Tablo 2’de verilmektedir. Anket sonuçları incelendiğinde, soruların genelinde
yüksek sayılacak değerler elde edildiği görülecektir. Bu durum polis personelinin iş tatmin
düzeyinin düşük olduğunun bir göstergesidir. En yüksek değerler ücret politikaları ve
bürokrasi ile ilgili sorulara verilmiştir. Açıkça görülmektedir ki cinsiyet, rütbe ve hizmet
süresine bakmaksızın, polis memur ve amirleri hakettikleri ücretleri alamadıklarını ve aşırı
bürokrasi nedeniyle etkin bir şekilde çalışamadıklarını düşündürmekte ve iş tatmin
düzeylerinin düşük bir düzeyde olduğuna dair kuvvetli bir sinyal göndermektedir.
Tablo 3’te ise anket sorularına verilen cevapların alt demografik özelliklere gore
dağılımı verilmektedir. Ayrıca her bir alt grubun ortalaması her soru için t-test farklılık testi
kullanılarak populasyon ortalamalarının eşitliği hipotezi test edilmiştir. Tablodan
görülebileceği üzere bazı sorularda cinsiyete, pozisyona veya hizmet süresine gore %5 veya
daha aşağı düzeyde anlamlı farklılıklar tespit edilmiş olmakla beraber, örneklemin küçük
olması nedeniyle sonuçların tam sağlıklı olması imkan dahilinde görünmemektedir. Bu
nedenle bu çalışmanın daha büyük bir örneklem ile devam ettirilmesinde fayda bulunmaktadır.
Tablo 3’te verilen sonuçlara göre, erkek çalışanların terfi adaletsizliği, üstleriyle olan
ilişkiler ve görev sırasında zarar görme endişesi noktasında kadın çalışanlara göre daha
olumsuz düşündüğü görülmektedir. Polis memurlarının, alt kademe amirlere oranla kurumda
kayırmacılık ve terfiler konusunda daha olumsuz bir bakışa sahip oldukları görünmektedir.
Son yıllarda, komiserliğe geçişte uygulanan kotalar ve sınavlarda yaşanan olumsuzluklar
düşünüldüğünde bu sonuç şaşırtıcı değildir. Diğer yandan çalışmanın asıl temelini oluşturan
tükenmişlik boyutunu anlamak için hizmet süresi düşük emniyet personeli ise daha uzun
hizmet süresine sahip emniyet personeli karşılaştırıldığında, uzun yıllardır görev yapan
personelin ciddi sıkıntılar içinde olduğu görülmektedir. Bu grup polis olmayı başkalarına
tavsiye etmeyecek, gelecekten fazla ümidi olmayan ve depresyona girecek derecede tükenme
düzeyine yakın çalışanlar olarak görünmektedir. Anketin ön bulguları göztermektedir ki,
örneklemin arttırılması durumunda, 15 yıl veya üzeri görev yapanları 5 yıl veya daha kısa
süredir görev yapanlarla karşılaştırma imkanı doğduğunda bu farklılıkların faha belirgin hale
gelme ihtimali çok yüksektir. Ortalama değerler arasındaki fark değişmese dahi, artan
örneklemle beraber standart hata değerleri düşeceği için birçok soruya verilen cevabın da bu
iki grup arasındaki anlamlı farkı arttıracak şekilde sonuç vereceği düşünülmektedir. Özellikle
kişisel yıpranmanın ve tükenmenin ölçüldüğü soruların tamamında, hizmet süresi uzun
olanların anket değerleri yüksek olarak tespit edilmiştir.
Tablo 2: Anket sorularına verilen cevapların ortalama ve standart sapma değerleri
Soru no:
1
2
3
4
5

Sorular
İşimi yaparken aşırı bürokrasi ile karşılaşıyorum
Kurallar ve kanunlar çok sık değişiyor
İş ve sorumluluklar adil olmayan bir şekilde dağıtılıyor
Yöneticiler hep eksikliklerimi öne çıkarıyor
Kurumda kayırmacılık yapıldığına inanıyorum

Ortalama

Standart sapma

4.06
3.71
3.78
3.81
3.95

0.98
1.15
1.25
1.34
1.28
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Bir sıkıntı yaşamam durumumda üstlerim beni kollamaz
Terfi sistemi adil değil
Terfi imkanları çok sınırlı
Sürekli soruşturulma korkusu içindeyim
Yeterli ödeme olmaksızın ek mesai zorunluluğu var
Yeterli eğitim ve techizat yok
Kurumun insan kaynakları yönetimi verimsiz ve kötü
Sürekli değişken vardiya çalışmak stresi arttırıyor
Yaptığım iş için ödenen ücret çok yetersiz
Polis olmayı başkalarına tavsiye etmem
Yorgunluk ve meslekle bağlantılı rahatsızlık çekiyorum
Mesai yoğunluğundan, sürekli işteymiş gibi hissediyorum
Ailem ve dostlarım için yeterli vaktim yok
İşe gitmeye hiç isteğim olmuyor
Meslek seçimimden pişmanlık duyuyorum
Sık sık işe geç gidiyorum
Sık sık bahaneler üretip işe gitmiyorum
Sık sık işten ayrılmayı düşünüyorum
Artık kendimi takım oyuncusu olarak hissetmiyorum
Ailem tarafından takdir edilmediğimi düşünüyorum
İş arkadaşlarım tarafından takdir edilmediğimi
düşünüyorum
Üstlerim tarafından takdir edilmediğimi düşünüyorum
Vatandaşlar tarafından takdir edilmediğimi düşünüyorum
İşimde iyi olmadığımı hissediyorum
İşte yaralanmaktan/öldürülmekten endişeleniyorum
İnsanlar beni hayal kırıklığına uğrattı/uğratıyor
Gelecekle ilgili hiç ümitvari değilim
Kendimi işe yaramaz hissediyorum
Kendimi çok zayıf, güçsüz hissediyorum
Kendimi bir kapana kapılmış gibi hissediyorum
Kendimi çaresiz hissediyorum
Kendimi bunalım içinde hissediyorum
Kendimi başarısız olmuş hissediyorum
Uyuma güçlüğü çekiyorum
Sürekli bel ağrısı çekiyorum

3.32
3.89
3.87
4.11
4.25
3.52
3.41
3.85
4.35
3.46
3.02
3.27
3.76
2.98
3.24
2.54
2.49
2.43
2.74
2.35

1.36
1.10
1.31
0.99
0.94
1.47
1.35
1.29
0.90
1.08
1.34
1.27
1.21
1.18
1.29
1.43
1.39
1.17
1.35
1.15

2.76
3.41
3.34
2.73
2.53
3.11
3.30
2.87
2.95
2.99
3.12
2.86
2.76
3.16
2.76

1.31
1.40
1.08
1.24
1.10
1.21
1.23
1.17
1.25
1.27
1.35
1.33
1.12
1.27
1.18

Tablo 3: Cinsiyet, pozisyon ve hizmet süresi açısından ortalamaların karşılaştırılması
Cinsiyet
Erkek

Kadın

İşimi yaparken aşırı bürokrasi ile
karşılaşıyorum

4.08

Kurallar ve kanunlar çok sık değişiyor

Sorular

Rütbe

Hizmet süresi
0-5
yıl

6+ yıl

Memur

Amir

3.99

3.99

4.35

4.02

4.09

3.63

3.92

3.65

3.95

3.55

3.84

İş ve sorumluluklar adil olmayan bir şekilde
dağıtılıyor

3.97*

3.26*

3.87

3.42

4.00

3.61

Yöneticiler hep eksikliklerimi öne çıkarıyor

3.94*

3.46*

3.87

3.55

3.69

3.90

Kurumda kayırmacılık yapıldığına inanıyorum

3.98

3.87

4.12*

3.24*

3.91

3.99

Sorun yaşamam durumumda üstlerim beni
kollamaz

3.39

3.13

3.37

3.13

3.21

3.41

4.04*

3.47*

3.96

3.58

3.95

3.84

Terfi imkanları çok sınırlı

3.93

3.72

4.11*

2.87*

3.97

3.80

Sürekli soruşturulma korkusu içindeyim

4.17

3.95

4.08

4.22

4.06

4.15

Yeterli ödeme olmaksızın ek mesai
zorunluluğu var

4.35

3.98

4.30

4.02

4.15

4.33

Terfi sistemi adil değil
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Yeterli eğitim ve techizat yok

3.57

3.39

3.58

3.28

3.64

3.43

3.45

3.30

3.49

3.08

3.54

3.31

3.98

3.51

3.89

3.70

3.78

3.91

Yaptığım iş için ödenen ücret çok yetersiz

4.39

4.26

4.38

4.25

4.32

4.38

Polis olmayı başkalarına tavsiye etmem

3.58

3.15

3.50

3.31

3.01*

3.81*

Yorgunluk ve işle ilgili rahatsızlık çekiyorum

3.09

2.84

3.05

2.89

2.78

3.21

Mesai yoğunluğundan, hep işteymiş gibi
hissediyorum

3.35

3.07

3.26

3.30

3.18

3.35

Ailem ve dostlarım için yeterli vaktim yok

3.71

3.90

3.78

3.67

3.54

3.94

İşe gitmeye hiç isteğim olmuyor

3.02

2.88

3.04

2.73

2.58*

3.29*

Meslek seçimimden pişmanlık duyuyorum

3.33

3.00

3.30

3.01

2.95*

3.47*

Sık sık işe geç gidiyorum

2.42

2.86

2.56

2.45

2.33

2.70

Sık sık bahaneler üretip işe gitmiyorum

2.45

2.59

2.56

2.21

2.30

2.64

Sık sık işten ayrılmayı düşünüyorum

2.50

2.24

2.47

2.25

2.18

2.63

2.79

2.60

2.80

2.48

2.48

2.94

2.42

2.16

2.38

2.22

2.15

2.51

2.78

2.70

2.80

2.59

2.56

2.92

3.59*

2.94*

3.50

3.05

3.19

3.58

Vatandaşlar tarafından takdir edilmiyorum

3.29

3.48

3.32

3.43

3.22

3.43

İşimde iyi olmadığımı hissediyorum

2.79

2.56

2.75

2.67

2.54

2.88

2.79*

1.82*

2.56

2.41

2.40

2.64

İnsanlar beni hayal kırıklığına uğrattı/uğratıyor

3.16

2.98

3.08

3.23

2.88

3.29

Gelecekle ilgili hiç ümitvari değilim

3.36

3.14

3.36

3.05

2.79*

3.7*

Kendimi işe yaramaz hissediyorum

2.91

2.76

2.92

2.73

2.75

2.97

Kendimi çok zayıf, güçsüz hissediyorum

3.00

2.81

2.98

2.83

2.80

3.07

Kendimi bir kapana kapılmış gibi hissediyorum

3.07

2.79

3.01

2.92

2.84

3.11

Kendimi çaresiz hissediyorum

3.16

3.02

3.19

2.84

3.09

3.15

Kendimi bunalım içinde hissediyorum

2.83

2.95

2.92

2.63

2.52*

3.13*

Kendimi başarısız olmuş hissediyorum

2.71

2.89

2.72

2.94

2.64

2.86

Uyuma güçlüğü çekiyorum

3.24

2.96

3.21

2.96

2.95

3.33

Sürekli bel ağrısı çekiyorum

2.82

2.60

2.80

2.61

2.50

2.97

Kurumun insan kaynakları yönetimi verimsiz
ve kötü
Sürekli değişken vardiya çalışmak stresi
arttırıyor

Artık kendimi takım oyuncusu olarak
hissetmiyorum
Ailem tarafından takdir edilmediğimi
düşünüyorum
İş arkadaşlarım tarafından takdir edilmiyorum
Üstlerim tarafından takdir edilmiyorum

İşte yaralanmaktan/öldürülmekten
endişeleniyorum

* %5 veya daha düşük anlamlılık düzeyinde anlamlı fark tespit
edilmiştir.
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YÖNETSEL DEĞERLER
Aylin ÜNAL*

Özet
Yöneticilerin, örgüt içindeki ve dışındaki olgu ve olaylara yönelik düşünce
biçimlerini şekillendiren yönetsel değerler, yönetsel karar ve davranışlar açısından
belirleyici bir role sahiptir. Bu açıdan da yönetsel değerler hem yöneticilerin yönetsel
alandaki tercihlerini ve etkinliklerini hem de örgütlerin başarısını etkilemektedir.
Değerlerin kültürün temel öğesi olması ve bireylerin sahip oldukları değerlerin kültürden
ayrı olarak ele alınmamasının gerekliliği gibi nedenlerden ötürü yönetsel değerlere yönelik
çalışmaların kültürel bir bakış açısını da taşıması gerekmektedir. Yönetsel değerlerin farklı
kültürlerde emik bir yaklaşımla ele alınmasının gerekliliği de çalışmada ayrıca
vurgulanmıştır. Türk kültürü bağlamında geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirme çabası ile
Türkiye’deki emik bilgi birikimine katkıda bulunmaktır. Çalışmada, yönetsel değerlerle
ilgili hem evrensel hem de Türk kültürünün kendi bağlamı içerisinde anlamlı olan noktaları
gözden kaçırmamak ve Türk yöneticilerin benimsediği yönetsel değerleri kültürel bağlam
açısından daha bütüncül bir şekilde ortaya koyabilmek için nitel bir araştırma yöntemi olan
yarı yapılandırılmış görüşmeler ile Türk yönetim anlayışını tanımlayabilecek değerler
ortaya konmaya çalışılmıştır. Nitel yöntemle elde edilen bulguların, bu çalışmayı izleyen
dönemde oluşturulması planlanan nicel ölçme aracına yönelik gerekli öncül verilere ışık
tutması hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yönetsel değerler, Etik-Emik, Kültür, Değerler
Abstract
Managerial values play a decisive role on managerial decisions and behaviors as
they shape managers’ point of views about facts and phenomenons both inside and outside
the organizations. Thus managerial values may not only effect the managers’ choices in
managerial field but also organizations’ performance. As values are the keystones of
culture, the values that indiviauls have should not be addressed without culture. Therefore
studies on managerial values should have a cultural scope. As this study is a referencial
study, managerial values had conceptually and theoretically discussed with fundamentel
concepts of culture and values. This study also stresses out that managerial values should
be explored with an emic approach across different cultures.
Keywords: Managerial values, Etic-Emic, Culture, Values,

Giriş
Yönetim kavramının insan ile ilişkili olması; insan unsurunun da toplumsal bir
ürün olması, bir toplumu oluşturan kültür kavramını ön plana çıkartmıştır. Kişinin değer
yargıları, davranışları, normları, olayları değerlendirme tarzları vs. genel olarak yaşadıgı
toplumun kültürel özellikleri tarafından etkilenmektedir (Koçel, 2003: 29). Kültür, değer
sistemlerinden oluşur. Bu açıdan değerler kültürün temel yapı taşlarıdır (Hofstede, 1980:
21). Kültürün en temel öğesi olarak değerler, insanların hem dış çevreyle hem de diğer
insanlarla olan ilişkilerinde hangi tutumların ve davranışların iyi ya da kötü, doğru ya da
yanlış olduğuna yön veren, söz konusu kültürü paylaşan insan topluluğu açısından arzu
edilen hareket tarzının ne olduğunu belirleyen, insanların çeşitli durumlara nasıl tepkiler
vermeleri gerektiğini düzenleyen temel ölçütler ve kabullerdir (Berry vd., 2002: 59).
Değerler, belli bir duruma yönelik davranışlardan, beklenilen ve istenilen sonuçlarının
neler olması gerektiğine yön veren, ortaya koyulacak davranışları, sonuçları açısından,
birbirlerine oranla arzu edilme derecesini belirleyen ve davranışların seçimine rehberlik
eden inançlar ve yapılardır (Schwartz ve Bilsky, 1987: 551).
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Değerlere yönelik araştırmalar, toplumsal düzeyde paylaşılan ortak kültürel değerler ile
insan davranışlarına yön veren ve belirleyen bireysel düzeydeki değerler arasında güçlü bir
ilişki olduğunu ortaya koymuştur (Roe ve Ester, 1999: 2). Bu açıdan yöneticilerin yönetsel
alanda sergileyecekleri tutum, davranış ve eylemlerin açıklanabilmesi için sahip oldukları
değer sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir. Yöneticilerin yönetsel alanda
sergiledikleri tutum ve davranışları şekillendiren temel yönetsel değerlerin, içerisinde
meydana geldiği toplumun kültürel özelliklerinden ve toplumsal kültürel değerlerden ayrı
olarak düşünülmemesi, diğer bir deyişle yönetsel değerlere yönelik çalışmaların kültürel
bir bakış açısına sahip olması gerektiğini söylemek mümkündür.
I. Yönetsel Değerler Ve Kültür
Yöneticilerin, örgüt içindeki ve dışındaki olgu ve olaylara yönelik düşünce
biçimlerini şekillendiren yönetsel değerler, yönetsel karar ve davranışlar açısından
belirleyici bir role sahiptir. Bu açıdan da yönetsel değerlerin hem yöneticilerin yönetsel
alandaki tercihlerini ve etkinliklerini hem de dolayısıyla örgütlerin başarısını
etkileyebilmektedir (Buchholtz vd., 1999: 169). Yönetsel değerler arasındaki farklılıklar;
personel seçimi, ödüllendirme sistemleri, astlar ve üstler arasındaki ilişkiler, grup
davranışı, iletişim biçimi, liderlik tarzları, çatışmaların çözüm yolları, vb. konularda, diğer
bir deyişle örgütsel davranışın kapsamına giren tüm alanlarda yöneticilerin ortaya koyacağı
davranış, eylem ve tercihleri etkilemektedir (Adler, 2002: 18). Yönetsel değerler
yöneticileri, karşılaştıkları yönetsel problemlerin çözümüne yönelik olarak çeşitli yönetsel
davranış biçimlerinden belli bir tanesini seçmeye yönelten bir kavramdır. Bu açıdan
yönetsel değerler hem yöneticilerin sahip olduğu kültürel değerlerden hem de yönetim
faaliyetini gerçekleştirdikleri çevresel koşullardan etkilenmektedir (Silverthorne, 2005:
122).
Berry vd.’ne (2002: 292) göre kültürlerarası araştırmalarda kullanılan ölçek ve
modellerin birden fazla kültürü karşılaştırmak amacıyla kullanılması bakımından
genellikle etik (etic) nitelikte olduğu gözlenmektedir. Bunun yanı sıra Batı Avrupa ve
Kuzey Amerika’da geliştirilen ve Anglo-Sakson kültürünün izlerini taşıyan kuram, model
ve ölçeklerin evrensel yapılar olduğu varsayımı ile diğer kültürlerde de uygulanması etik
bir yaklaşım olarak değerlendirilebilir. Yönetsel değerlerle ilgili araştırmaların çoğunlukla,
iki ya da daha fazla sayıda ülkenin kültürel özelliklerinin karşılaştırılarak söz konusu
ülkelerde, hakim olarak, benimsenen yönetsel değerlerin ortaya koyulması ile farklı
kültürlerdeki benzerliklerin ve farklılıkların ele alınmasını amaçlayan ve yöntembilimsel
açıdan etik bakış açısına sahip kültürlerarası araştırmalar şeklinde geliştiği söylenebilir.
Yapılan kültürlerarası araştırmalarda toplumsal kültürel değerlerin, farklı kültürler
arasındaki yönetsel ve örgütsel yapılar, süreçler, uygulamalar, davranışlar, tercihler,
kararlar, vb. olgu ve konularda neden olduğu farklılıkları ve benzerlikleri ortaya koymaya
yönelik olarak kullanılan başlıca kültürel değer boyutları arasında Hofstede (1980),
Trompenaars (1993), Schwartz (1992) ve GLOBE projesi (1994) tarafından geliştirilen
değer boyutları ve kültürel sınıflandırma modelleri öne çıkmaktadır (Hofstede, 1980;
Trompenaars ve Hampden-Turner, 1998; Schwartz, 1999; Chhokar vd., 2007). Yönetsel
değerlere yönelik kültürlerarası araştırmalarda kullanılan söz konusu bu ölçek ve
modellerin, farklı yönetsel ve örgütsel olguları açıklamak amacıyla çok sayıda farklı kültür
üzerinde sınanmış ve tüm kültürler açısından belli düzeylerde geçerliliklerinin ve
güvenilirliklerinin olduğu ortaya koyulmuştur. Bu açıdan söz konusu kültürel
sınıflandırmalar ve değer boyutları etik değil, türetilmiş etik (derived etic) kavramlar olarak
kabul edilmektedir. Kültürlerarası araştırmaların temel amacı farklı kültürel ortamlarda
geçerli olan, buna karşın içeriğini ve anlamını koruyan, kavramlar ve yapılar ortaya
koymaktır (Harkness vd., 2006: 68). Bu açıdan, yapılması gereken farklı kültürlerde emik
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çalışmalar yapmak ve bu çalışmaların sonuçlarını karşılaştırmaktır. Karşılaştırma
sonucunda, her iki kültüre ilişkin emik bulgularda bir örtüşme saptanırsa daha sağlam
temellere dayalı bir etik türetmek mümkün olacaktır. Gerçek anlamda evrensele ulaşmanın
sağlıklı yolu da budur (Sargut, 2001: 88).
Kültürlerarası karşılaştırmalar yerine, sadece tek bir kültürün derinlemesine ve
kendi bağlamı içerisinde ele alınmasını ifade eden emik (emic) yaklaşım ile o kültüre ait
değerlerin ve kültürel özelliklerin yönetim alanına olan yansımalarına dair daha anlamlı ve
açıklayıcı sonuçların ortaya koyulabileceği söylenebilir. Belli bir kültürdeki yönetsel
davranışlara özgü emik değerlere örnek olarak; Japon kültüründe gruba sadakat ve grup içi
fikir birliğini ifade eden “wa”, Çin kültüründe insanlar arasındaki ikili ilişkilerde karşılıklı
iyilik yapmaya dayanan bağlılık olarak tanımlanabilecek “guanxi”, Kore kültüründe sosyal
statü açısından eşit olmayan insanlar arasındaki uyumu ifade eden “inhwa” (Alston,
1989:26), Arap kültüründe kararların dengeli ve adil olmasının gerekliliğini ifade eden
“diwan”, çalışma yaşamında birbirine yakın ancak farklı güç odakları arasındaki ilişkiler
arasındaki dengeyi ifade eden “wasta” (Metcalfe, 2006:96), Meksika kültüründe aile şerefi,
otoriteye yönelik korku ve gönüllü itaat gibi değerlerin bir bütünü olarak tanımlanan
“machismo” ve Brezilya kültüründe sosyal uyumu bozmayacak şekilde bencil ve çıkarcı
davranışlarda bulunmak olarak tanımlanan “jeitinho” (Smith, 2007:189-190) gösterilebilir.
Türk kültürü bağlamında yapılacak emik çalışmaların da yönetsel olgulara dair
kültürlerarası etik çalışmaların gözden kaçırabileceği bazı bulguları ortaya koyabileceği
söylenebilir.
Yönetsel değerlerin ölçülmesindeki önemli bir sorun da, türetilmiş etik değer
boyutlarının ve ölçeklerin farklı kültürler arasında karşılaştırmalar yapmak yerine, sadece
tek bir kültürü tanımlamak ve nitelemek, söz konusu kültür içerisindeki farklılıkları ortaya
koymak amacıyla kullanılmasının araştırmalarda kültürel analiz düzeyi açısından önemli
bir hata olan ekolojik yanılgı’ya (ecological fallacy) neden olmasıdır. Hofstede’ye (1980:
29) göre ekolojik yanılgı; belli bir analiz düzeyi (kültür) açısından geçerli olan sonuçlardan
yola çıkarak başka bir analiz düzeyine (grup veya birey) yönelik çıkarımlarda bulunmayı
ifade eder. Kültürel araştırmalarda ekolojik yanılgıya yol açan neden, belli bir kültür
içerisindeki alt grupların veya bireylerin, ortalama olarak o kültüre ait özellikleri ve
değerleri yansıttığı varsayımıdır. Ancak kültür düzeyinde tanımlanmış türetilmiş etik değer
boyutlarının farklı tek bir kültür içerisindeki alt gruplar veya bireyler arasındaki farklılıkları
açıklamak için kullanılması sakıncalıdır. Buradan hareketle belli bir kültürü ele alan, o
kültürün özelliklerini betimlemeye ve ortaya koymaya yönelik çalışmalarda, türetilmiş etik
kavramları ve olguları göz ardı etmeden, emik bir yaklaşımın benimsenmesinin gerekli
olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.
Türk yönetim yazınındaki toplumsal kültür ve kültürel değerlere yönelik
araştırmaların gelişimi açısından çoğunlukla etik bir yaklaşımın gözlendiği söylenebilir.
Ayrıca genel olarak yönetim ve örgüt yazınında olduğu gibi kültürel çalışmalarda da nitel
araştırma yöntemlerinin, nicel araştırma yöntemleri karşısında göz ardı edilmesine yol açan
törensel görgülcülük anlayışının hakim olduğu görülmektedir. Türkiye’nin kültürel
bağlamını yansıtan bilgi üretimin önündeki önemli bir engel olaraka nitelendirilen bu
yaklaşımların kökenleri, nedenleri ve sonuçları Üsdiken ve Erden’in (2001), Özen’in
(2002) ve Berkman’ın (2009) çalışmalarında kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır.
Yönetim yazınında kültür ve değer kavramları ile ilgili olarak Türkiye’deki bilgi
birikiminin, etik bir yaklaşımla ve genellikle Batı Avrupa ve Kuzey Amerika kaynaklı
model, kuram, boyut ve ölçeklerin kullanıldığı kültürlerarası araştırmalar şeklinde geliştiği
görülmektedir. Aynı zamanda Türk yönetim kültürünü betimlemek için, analiz düzeyi
dikkate alınmaksızın, gerek bireyler, gerek gruplar, gerekse de örgütler açısından,
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türetilmiş etik kavramların kullanıldığı ve bu durumun da ekolojik yanılgıya yol açtığı
söylenebilir. Bu ise Türkiye’nin sahip olduğu kültürel özelliklerin ve değerlerin,
yönetimsel karar, eylem ve uygulamalara olan etkilerinin yeterince ortaya konulamamasını
da beraberinde getirmektedir.
II. Türk Yönetim Değerlerinin Ölçülmesi
Türkiye’de yönetsel değerler üzerine yapılmış olan emik çalışmaların oldukça
sınırlı sayıda olduğu görülmektedir. Literatürdeki bu tip çalışmalara örnek olarak; Özen’in
(1996) yönetsel değerleri, yöneticilerin yönetsel alanda sergiledikleri tutum ve davranışları
şekillendiren temel yönetsel değerlerin veya yönetsel değer sistemi olarak ele aldığı ve
bürokratların benimsemiş oldukları yönetsel değerlere yönelik olarak yetkecilik,
benmerkezcilik, adanmacılık ve pragmatizm olmak üzere 4 temel değer boyutu ortaya
koyduğu çalışması, Aldemir vd.’nin (2003) yönetsel değerlere yönelik olarak; kişilerin,
grupların ve kurumların, dinamik bir etkileşim içinde bireysel deneyim ve kültürel
aktarımlar sonucu elde ettikleri değer ve bilgilerin etkisiyle ortaya çıkan ve yönetsel
amaçlarına ulaşmak için gerçekleştirdikleri etkinliklere yönelik davranışlarını, karşılıklı
ilişkilerini, kullandıkları araç, gereç, süreç, yapı ve sistemleri belirleyen ve açıklayan bir
tutum olarak tanımlanabilecek olan iş görme anlayışı kavramını geliştirdikleri ve Türk
toplumunun hem yerel hem de Batı kaynaklı değerlerden etkilenerek şekillenen kültürel
özelliklerinin tarihsel ve sosyolojik kökenlerinden hareketle, Türkiye’deki iş görme
anlayışına yönelik olarak statü odaklı iş görme anlayışı, mistik kökenli iş görme anlayışı,
riya anlayışı, profesyonel iş görme anlayışı ve akılcı iş görme anlayışı olmak üzere 5 farklı
boyut ortaya koydukları çalışmaları ve Doğan vd.’nin (2007) iş görme anlayışı kavramını
geniş ve kapsamlı bir örneklem aracılğıyla inceleyip Türkiye’nin farklı coğrafi
bölgelerindeki yönetsel değer farklılıklarını ele aldıkları çalışmaları gösterilebilir.
A. Araştırmanın Amacı
Emik yaklaşıma sahip sözkonusu çalışmaların ortaya koydukları bulguların
Türkiye açısından kültürel özellikler ve benimsenen yönetsel değerler arasındaki nedensonuç ilişkilerini yurtdışı kaynaklı yönetim kuram, model ve teorilerine oranla daha somut
bir şekilde açıkladığını ve konu hakkında Türk kültürü açısından daha güvenilir çerçeveler
sunduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Buradan hareketle bu çalışmanın temel amacı,
yönetsel değerlere yönelik olarak Türk kültürü bağlamında geçerli ve güvenilir bir ölçek
geliştirme çabası ile söz konusu bu emik bilgi birikimine katkıda bulunmaktır. Ayrıca bu
çalışma, amacı Türkiye’deki yöneticilerin sahip oldukları yönetsel değerlerin betimlenmesi
ve söz konusu değerlerin oluşumunda etkili olan toplumsal, kişisel ve örgütsel faktörlerin
kültürel bir bakış açısıyla açıklanması olan, daha geniş kapsamlı bir araştırmanın ön
aşamasını oluşturmaktadır.
B. Araştırmanın Yöntemi
Belli bir toplumda hakim olarak benimsenen yönetsel değerleri, söz konusu
toplumsal kültürel özelliklerden ve kültürel bağlamdan ayrı ele almak eksik ve yanıltıcı
sonuçlara neden olabilir. Buna karşın araştırmalarda yönetsel olgular açısından bazı
evrensel noktaların varlığı da göz ardı edilmemelidir. Diğer bir deyişle yönetsel olgularla
ilgili çalışmalarda hem geçerliliği kabul edilmiş yabancı kuramları hem de Türkiye’ye özgü
toplumsal özellikleri ve kültürel bağlamı bir arada ele almak gerekir. Özen’e (2002: 206)
göre bunun için izlenmesi gereken araştırma stratejisi; yabancı kaynaklı kuramlarla
bilgilenmiş bir biçimde, gevşek ve esnek bir kuramsal çerçeve ile araştırmaya başlamak,
kullanılacak veri toplama yöntemini araştırma bağlamında tayin etmek, araştırma sürecinde
daima yeni sorulara açık olmak, bu süreçte toplanan veriler ve ulaşılan bulgularla yabancı
kaynaklı kuramları karşılaştırmaktır ve böyle bir araştırma stratejisi, niceliksel veri
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toplama/analiz yöntemlerini değil, niteliksel yöntemleri öne çıkarmaktadır. Çalışmanın
amacına uygun olduğu düşünülen bu stratejiye uygun olarak ve Türk yöneticilerin
benimsediği yönetsel değerleri kültürel bağlam açısından daha bütüncül bir şekilde ortaya
koyabilmek için, bu çalışmada nitel bir araştırma yönteminden yararlanılmıştır. Ayrıca
nitel yöntemle elde edilecek bulguların, bu çalışmayı izleyen dönemde oluşturulması
planlanan nicel ölçme aracına yönelik gerekli öncül verilere ışık tutması hedeflenmektedir.
Araştırmada ilk olarak yabancı literatürde yönetsel değerleri ölçmeye yönelik
olarak en sık kullanılan dört kültürel modeldeki değerler Hofstede (1980), Trompenaars ve
Hampden-Turner (1998), Schwartz (1999) ve Chhokar vd.’nin (2007) çalışmalarının içerik
analizi yardımıyla incelenmiş ve toplam 284 maddeden oluşan değer havuzuna ulaşılmış
ve değer ifadelerinin hem Türkçe hem de İngilizce karşılıklarının yer aldığı 5 sayfalık bir
form hazırlanmıştır. Ardından bu değer formu çerçevesinde, çalışmanın örneklemini
oluşturan 12 orta ve üst düzey özel sektör yöneticisi ile yarı yapılandırılmış görüşmeler
yapılmıştır. Bu tekniğin tercih edilmesinin nedeni, görüşmecileri belli bir doğrultuda
yönlendirmekten kaçınarak, onlara konu hakkındaki görüş ve fikirlerini derinlemesine bir
şekilde ifade etme imkanı vermektir. Böyle bir yaklaşımın çalışmanın amacına ve izlenen
araştırma stratejisine uygun olduğu düşünülmektedir.
Tamamı İzmir’de ikamet eden ve yine İzmir’in farklı ilçelerinde çalışan
katılımcıların, araştırma konusunda önceden bilgilendirilmiş olması ve gönüllülük esasıyla
çalışmada yer almaları, görüşmelerin 2 haftalık bir süre içinde gerçekleştirilmesini
sağlamıştır. Yapılan görüşmelerde katılımcılardan ilk olarak, değer formundaki değer
ifadelerini anlamlı bulup bulmadıkları, daha sonra ise hangi değerlerin kendi yönetsel
davranışlarını açıklayabileceğini belirtmeleri istenmiştir. Katılımcılar öncelikle istedikleri
sayıda değeri, kendi yönetsel davranışlarını yansıtması açısından gruplandırmış ve
ardından en önemli buldukları değerleri belirtmişlerdir. Görüşmelerin ikinci bölümünde ise
katılımcılar Türk kültüründeki yönetim anlayışına dair fikirlerini, kendi deneyim ve
gözlemlerini yönetsel değerlerle ilişkilendirerek aktarmışlardır. Araştırmacı görüşmelerin
bu kısmında açık uçlu sorular sorarak ve katılımcıların görüşlerini not ederek, aktif
dinleyici konumunda bulunmuştur. Görüşmelerin süresi 1,5 saat ile 2,5 saat arasında
değişmektedir. Görüşmeler katılımcıların konuyla ilgili fikirlerini daha etkin şekilde
aktarabilmelerini sağlamak için, yöneticilerin zihinsel açıdan yoğun oldukları çalışma
ortamlarında ve mesai saatleri içinde değil, katılımcılar tarafından belirlenen yer ve
zamanlarda gerçekleştirilmiştir.
C. Araştırmanın Bulguları
Çalışmaya farklı üretim ve hizmet sektörlerinden 4’ü kadın, 8’i erkek, toplam 12
yönetici katılmıştır. Katılımcıların hiçbiri firma sahibi ve/veya patron değildir.
Yöneticilerin yaş ortalaması 37 yaş (37,25), ortalama çalışma süreleri 12 yıl (11,91),
ortalama yöneticilik yapma süreleri ise 7 yıl (7,33) civarındadır.
Değer formunda bulunan 284 değer ifadesinden 71’i hiçbir yönetici tarafından
yönetsel davranışları açıklaması bakımından anlamlı bulunmamıştır. Geri kalan 213 değer
ifadesinden her biri en az 3 yönetici tarafından vurgulanmıştır. İngilizce’de farklı
kelimelerle tanımlanan bu değerler Türkçe anlamları ve içerikleri göz önünde tutularak
gruplandırıldığında ise ortaya toplam 64 değer çıkmıştır. Bunlar değerlerden 26’sı
katılımcıların tümü, 25’i katılımların yarısından çoğu ve 13’ü ise katılımların yarısından
azı tarafından vurgulanmıştır.
Katılımcıların, değer formundan bağımsız olarak, Türkiye’deki yönetim anlayışına
dair fikirlerini ve deneyimlerini aktardıkları bölümlerin analizi ise kadirşinaslık,
ikiyüzlülük, korumacılık, hizipçilik, kaytarmacılık, detaycılık, kendini beğenmişlik,
mesafeli olmak, dar görüşlülük, titizlik, kabullenme, tasdikçilik gibi değerlerin de Türk
kültürünün yönetsel davranışlar üzerindeki etkisini gösteren örnekler olduğu göstermiştir.
Bu değerlerin büyük bir kısmının Aldemir, vd.’nin (2003) yerel kaynaklı değerler
sınıflandırmasındaki değerlerle benzeştiği görülmektedir.
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Sivil Toplum Kuruluşlarında Kurum Felsefesinin Üye Kazanımına Etkileri:
İzmir İli Örneği
Nezih Metin ÖZMUTAF

Ali KÖSTEPEN**

Ahmet URAN 

Özet
Araştırmanın temel amacı, STK’larda (sivil toplum kuruluşları) kurum felsefesinin
STK’ya üye kazanımına etkisine yönelik olarak temel faktörler açısından üye (yönetici ve
yönetici olmayan) algılarının belirlenmesidir. Bu konuda hazırlanan anket formu Aralık
2015-Mart 2016 tarihleri arasında İzmir ilinde 43 STK kapsamında 127 STK üyesine (97
yönetici ve 30 düz üye) uygulanmıştır. STK’larda kurum felsefesinin “stratejik boyut,
yöneltme, iç paydaş ve takım çalışmaları, bütüncüllük ve dış paydaş” faktörlerinin her biri
açısından üye kazanımına ileri düzeyde etki bulanacağı belirlenmiştir. Her bir faktör
arasında orta ve ortaya yakın düzeyde pozitif yönde doğrusal ilişki bulunduğu saptanmıştır.
Kurum felsefesinin faaliyet kalitesini etkilemesinin, katılımcı demokrasiyi desteklemesinin
ve tüm süreçlerde uyulmasının her zaman ve genellikle görüldüğü; STK’ların kurum
felsefesine yeterli önemi vermelerinin ise her zaman ve genellikle görüldüğü ancak %30’a
yakın bir oranda biç görülmediği de belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: STK, Kurum Felsefesi, Üye Kazanımı

Abstract
The main purpose of the research is that perception of member(administrator and nonadministrator) was determined philosophy of institution in NGOs(Non-Governmental
Organizations) affecting on increasing number of member with respect to the basic factors.
Survey that was prepared for this research was applied between the term of December 2015
– March 2016 in İzmir province for 127 NGOs members(97 administrator and 30 regular
members) in 43 NGOs. Philosophy of institution in NGOs covering factors of strategic
dimension, orientation, internal sharer and teamworks, holism and external sharer
was determined high effect on incrasing number of member according to each factors. This
fact was confirmed that there was a positive and linear relationship in intermediate and
close to intermediate level between each factors. During the research, philosophy of
institution affected the quality of activities, philosophy of institution supported participant
democracy and following on all process were seen as “generally and always”and giving
importance on philosophy of institution was seen as “generally and always”. However,
giving importance on philosophy of institution was also seen by nearly thirty percent as
“never”.
Key Words: NGO, Corporate Philosophy, Members Gai
GİRİŞ
Günümüz STK’larının kuruluş, kuruluş sonrası ve gelişme aşamalarındaki tüm
faaliyetlerde odaklandıkları temel dimak kurum felsefesi olarak ifade edilebilir. Kurum
felsefesi kapsamında STK’lar misyonları, vizyonları, değer ve ilkeleri çerçevesinde üye
kazanımına yönelirler. Diğer bir deyişle STK’larda yönetici ya da düz üye olarak yer alan
bireylerin kurum felfesine uygun bir şekilde gönüllü faaliyetlerini gerçekleştirmeye
çalıştıkları belirtilebilir.
Bu bağlamda STK’ların kurum felsefeleri çerçevesinde üye kazanımına önem
vermelerini etkileyen temel faktörleri irdeleme durumunda oldukları söylenebilir. Bir
STK’nın yönetsel süreçlerde çeşitli faktörleri temel olarak belirlemeleri onların stratejik,
liderlik, iletişim, takım çalışmaları, finansal konular, açıklık, şeffaflık gibi konuları
önemsemleri ile açıklanabilir.
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Bu kapsamda, bu çalışmanın amacı, STK’larda kurum felsefesinin STK’ya üye
kazanımına etkisine yönelik olarak temel faktörler açısından üye (yönetici ve yönetici
olmayan) algılarının belirlenmesidir. Hazırlanan anket formu Aralık 2015-Mart 2016
tarihleri arasında İzmir ilinde 43 STK kapsamında 127 STK üyesine (97 yönetici ve 30 düz
üye) uygulanmıştır.
LİTERATÜR ÖZETİ
Sivil Toplum Kuruluşları

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi (ESC) STK’ları“toplum yararı
doğrultusunda sorumluluk üstlenen, resmi makamlar ile yurttaşlar arasında aracı
işlevi gören örgütsel yapılanmaların tamamı” olarak tanımlamıştır (Güder, 2005:
10). Daha somut bir ifadeyle tüzel kişilik açısından STK’lar dernekler, vakıflar,
sendikalar, odalar vb. şeklinde belirtilebilir (Antalya, 2000: 14).
Bu çerçevede STK’lar, gönüllülüğü öne çıkararak, mütevazı kaynaklarla
topluma projeler kapsamında demokratik bir çerçevede sayısız fayda
sağlayabilmektedirler (Yıldırım, 2004: 214-233).
Paydaş olarak ise STK’lar kamusal alanda çıkarları koruma ve geliştirme,
toplumu bütünselleştirme ve demokratik bir şekilde katılımı sağlama kapsamında
önemli rol oynamaktadırlar (Doğan, 2002: 244). Bu bağlamda ideal olarak
STK’ların şeffaflığı, hesap verilebilirliği ve fırsat eşitliğini gözetmesi istenir
(Tekeli, 2002: 21).
Diğer taraftan STK’lar çeşitli açılardan (ekonomik gelişme, kültür, çıkar
vb.) farklılaşan günümüz toplumlarında baskı grubu oluşturma niteliğini de
içerebilmektedirler (Yücekök, 1998: 2).
STK üyeleri ise gönüllülük kapsamında yardım, problem çözümü, toplumla
görüşme, toplumda adaletim tesis edilmesine katkı sağlama gibi genel nedenler
dışında soyalleşme ve iyi bir çevre kurma kapsamında kişisel nedenleri de içeren
bir çerçevede STK’larda yer alabilmektedirler (Yanay ve Yanay, 2008: 66).
STK’larda Kurum Felsefesi
Bir örgütte kurum felsefesi misyon, vizyon, değerler ve ilkeler olarak ifade
edilebilir (Akyürek, 2005).
Misyon; literatürde genelş anlamda üç farklı çerçevede tanımlanmaktadır. Örgütler
açısından, ahlaki ve etik değerler açısından ve son olarak ise, askeri açıdan
tanımlanmaktadır (Murphy, 1998).
Misyon, bir örgütün içinde bulunduğu anda ne için var olduğudur. Stratejik bir
bakış açısından daha ötesi ve daha kapsayıcısıdır (Miller ve Dess, 1996, Hultman,2005).
Stklar, misyonlarını belirlerken, topluma, bireye ve çevreye faydalı olacak bir şekilde
belirlemeye özen göstermelidirler (Piercy, N., Morgan, N. 1994).

Vizyon; bir örgütün gelecekte ne olmak istediğine dair soyut bir amaçtır
(Özmutaf,2011, Kolk,2003). Misyon için dikkat edilmesi gereken hususiyetlerin
vizyon için de dikkat edilmesi gerekmektedir.
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Misyon ve vizyon her ikisi birlikte alınan süreçlerdir. Belirlenirken,
uygulanabilir olması ve hayata geçirilecek şekilde olması gerekmektedir
(McDonald, 2007).
Misyon ve vizyon belirlemede ele alınan önemli unsurlar ise, değerler ve
ilkelerdir. Özellikle sivil toplum kuruluşları için önemli olan bu iki husus
belirlenirken, sivil toplum kuruluşlarının amaç ve öncelikleri dikkate alınır.
Değer, bir örgüt içerisinde sahip olunan manevi ve soyut umdelerdir
(Kolk,2003). Her bir sivil toplum kuruluşunun sahip olacağı değerler farklı olabilir.
Bu değerler, sivil toplum kuruluşunun, ortaya çıkma sebebine ve amaçlarına göre
çeşitlilik gösterebilir.
İlkeler ise, belirlenmiş olan misyon ve vizyonun sahip olan değerler paralelinde
kurum içinde uyulması ve tatbik edilen kurallar ve işleyiş bütünü olarak tanımlanabilir (
Courtney,2002). Sivil toplum kuruluşları, diğer örgütlerdem daha farklı olarak, ilke
uygulamarı açısından daha geniş ve farklılık gösterebilir. Bu durum değerler de olduğu gibi
ilkelerde de varlık gösterir.
Kurum felsefesi, misyon, vizyon, değerler ve ilkelerin bir bütün halinde bir biri ile
uyum halinde oluşturulması ile, sağlıklı bir şekilde ortaya çıkmaktadır.
STK’larda Kurum Felsefesi ve Üye Kazanımı
Sivil toplum kuruluşları, hedef ve amaçları doğrultusunda projelerini
gerçekleştirebilmeleri için, çok sayıda gönüllüye ihtiyaçları vardır. Gönüllü kazanımı
olabilmesi için, kurum felsefesinin önemli olduğu belirtilebilir.
Kurum felsefesi içersinde yer alan misyon, vizyon, değerler ve ilkeler, ne kadar
geniş bir kitle tarafından benimsenirse, gönüllü ve üye kazanımı ona göre şekillenir.
Yapılan bu çalışma ile, kurum felsefesinin, üye kazanımında yapabileceği etki ele
alınmıştır.
ARAŞTIRMA
Araştırmanın Amacı
Araştırmanın temel amacı, STK’larda kurum felsefesinin STK’ya üye kazanımına
etkisine yönelik olarak üye (yönetici ve yönetici olmayan) algılarının belirlenmesidir.
Veri Toplama Araçları
Araştırma için hazırlanan anket formu üç temel bölümden oluşmaktadır. Birinci
bölümde, araştırmanın bağımsız değişkenleri olan yaş, cinsiyet, eğitim durumu, STK türü,
STK’daki görev alanı (başkan, başkan yardımcısı, sekreter, diğer) ve STK’daki deneyim
süresi yer almaktadır.
İkinci bölümde kurum felsefesine yönelik olarak kurum felsefesinin faaliyet
kalitesine etkisi, kurum felsefesinin katılımcı demokrasiyi destekleme durumu, kurum
felsefesine tüm süreçlerde uyum ve STK’ların kurum felsefesine yeterli önemi verme
durumuna yönelik sorular yer almıştır.
Üçüncü bölümünde kurum felsefesinin belirli boyutlar çerçevesinde STK’ya üye
kananımına etki edeceği ön görülen 25 önerme yer almıştır. Önermelere istatistiksel
değerlendirmeler için 5’li Likert ölçeği kapsamında kesinlikle katılmıyorum için 1,
katılmıyorum için 2, orta düzeyde katılıyorum içim 3, katılıyorum için 4, kesinlikle
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katılıyorum için 5 ağırlık değeri verilmiştir. 25 önerme faktör analizi sonucu beş faktör
altında toplanmıştır.
Verilerin Toplanması ve Analizi
Araştırmaya yönelik olarak hazırlanan anket formu İzmir ilindeki STK’lar
çerçevesinde yüz yüze anket yöntemi ile Aralık 2015 - Mart 2016 tarihleri arasında
uygulanmıştır. STK’lara ulaşmada Türk Tarih Vakfı’nın 2005 yılında yayınladığı STK’lara
yönelik rehber ve İzmir ili çerçevesinde şehir rehberinin yer aldığı web sayfalarından
faydalanılmıştır. Türk Tarih Vakfı’nın sözü edilen yayınında İzmir ili bölümünde 230 adet
STK ile ilgili bilgiler yer almaktadır (Sivil Toplum Kuruluşları Rehberi, 2005, s.620-622;
Kent Haber; İzmir Büyükşehir Belediyesi; İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği,
15/Aralık/2015). Toplam 43 STK kapsamında 127 STK üyesine (yönetici ve yönetici
olmayan) uygulanmıştır.
Araştırmada istatistiksel analizler kapsamında SPSS yazılımı kullanılmıştır.
Araştırma kapsamında faktör analizi, evren ortalamasına dayalı t testi ve korelasyon analizi
yapılmıştır.
Araştırmanın Teorik Modeli
Araştımanın teorik modeli, STK’larda kurum felsefesinin çeşitli etkenler açısından
üye kazanımını etkileyeceği varsayımı üzerine kurulmuştur (Bkz. Şekil 1). Bu çerçevede
STK’larda kurum felsefesine etki edeceği düşünülen faktörlerle ilişkiselliğinin STK’ya üye
kazanımına etkisi belirlenmiştir.

Kurum felsefesine Etki Eden Faktörler

STK’ya Üye
Kazanımına Etki

-STK amaç, hedef ve stratejilerle uyum
-Güçlü ve zayıf yönler ile fırsatlar ve
tehditler
-Üst yönetimin, üyelerin sahiplenmesi
-Pozitif Etki
-Açık, net, kısa ve anlaşılır olma

Şekilile1.bütünleşme,
Araştırmanın Teorik Modeli
-Gönüllülük faaliyetleri
-İletişim
faaliyetleri, yönetim süreçleri, STK
Araştırmanın
Hipotezleri
-Negatif Etki
ile
bütünleşme,
Himajı
:
STK’larda
kurum
felsefesinin …faktörü açısından üye kazanımına
etkisi vardır
1
(Stratejik boyut, yöneltme, iç paydaş ve takım çalışmaları, bütüncül boyut, dış paydaş
-Liderlik, motivasyon, eğitim, gelişme,
boyutu)

H2: STK’larda kurum felsefesi kapsamında ortaya çıkan faktörler arasında ppozitif yönde
doğrusal bir ilişki / birlikte değişim vardır.
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BULGULAR
Sosyo-Demografik ve Kurum Felsefesi Kapsamında Bulgular
Ankete katılanların (n= 127) genel yaş (min-max=18-75) ortalaması ve standart
sapması 37,3±12,15’dir. Ankete katılan kadınların (n=34, %26,8) yaş ortalaması ve
standart sapması 32,8±10,44 ve erkeklerin (n=93, %73,2) yaş ortalaması ve standart
sapması 38,9±12,38’dir. Ankete katılanların %1,6’sı (n=2) ilk, %9,4’ü orta (n=12),
%17,3’ü lise (n=22) ve büyük çoğunluğu %71,7’si üniversite (n=91) mezunudur.
Katılımcıların %42,5’i dernek (n=54), %49,6’sı vakıf (n=63) ve %7,9’u diğer
(n=10) STK yapılanması içinde yer almaktadır. Katılımcılardan %33,9’u başkan (n=43),
%31,5’i başkan yardımcısı (n=40), %11’i sekreter (n=14) ve %23,6’sı düze üye (n=30)’dur.
Diğer taraftan STK kapsamında katılımcıların büyük çoğunluğu (n=100, %78,7) 10 yıldan
daha az deneyime sahipken yaklaşık dörtte birlik bölümü (n=27, %21,3) 10 ve daha fazla
yıl deneyime sahiptir.
Tablo 1’de kurum felsefesi kapsamında bazı genel konulara yönelik STK üyelerinin algıları
yer almaktadır. Bu bağlamda, STK üyelerinin yarısından fazlası kurum felsefesinin faaliyet
kalitesini her zaman etkilediğini ve yaklaşık olarak dörtte birlik bölümü ise genellikle
etkilediğini belirtmişlerdir. Katılımcıların yaklaşık %45’lik bir bölümü kurum felsefesinin
katılımcı demokrasiyi her zaman desteklediğini ve yaklaşık %20’lik bölümü ise genellikle
desteklediğini vurgulamaktadır. Kurum felsefesine tüm süreçlerde uyumun %35,4’lük
kesimin herzaman ve %24’lük kesimin genellikle yanıtını verdiği belirlenmiştir. STK’larda
kurum felsefesine yeterli önem vermede her zaman görüşünde olanlar %29,9 ve genellikle
görürüşünde olanlar %26 ve hiçbir zaman görüşünde olanlar ise %27,6’lık dilimde yer
almaktadır. Bu kapsamda STK’ların kurum felsefesine tüm süreçlerde yeterli uyma
konusunda yetersiz olduğu ve yeterli önem verilmediği görüşü ifade edilebilir (Tablo 1).
Tablo 1.Kurum Felsefesine Yönelik Genel Konular

Ölçek

Her zaman
Genellikle
Bazen
Hiç bir zaman
Toplam

Kurum
Felsefesi
Faaliyet
Kalitesini
Etkiler
n
64
24
14
25
127

%
50,4
18,9
11,0
19,7
100

Kurum
Felsefesi
Katılımcı
Demokrasiyi
Destekler
N
58
25
15
29
127

%
45,7
19,7
11,8
22,8
100

Kurum
Felsefesine
Tüm
Süreçlerde
Uyulur
n
45
31
22
29
127

%
35,4
24,4
17,3
22,8
100

STK’lar
Kurum
Felsefesine
Yeterli
Önemi
Vermektedir
n
38
33
21
35
127

%
29,9
26,0
16,5
27,6
100

Ölçüm Aracının Güvenirliği
Anketin üçüncü bölümünde yer alan 25 önermeye temel bileşenler analizi
kapsamında faktör analizi uygulanmıştır. Kaiser-Meyer-Olkin değeri 0,892’dir. Bartlett
Küresellik Testi sonucunda sıfır hipotezi (H0: korelasyon matrisi birim matristir)
2
reddedilmiştir (  300
=2770,962, p=0.000). Anti imaj korelasyon matrisinin köşegen
değerleri 0,906-0,819 değerleri arasında değişim göstermektedir. Bu üç sonuç kapsamında
27 önermeden oluşan yapı faktör analizine uygun bulunmuştur (Tablo 2). Faktör analizi
sonucu 5 faktör oluşmuştur. Beş faktör toplam varyansı %74,435 oranında açıklamaktadır.
Toplam varyansı; birinci faktör %24,371, ikinci faktör %14,682, üçüncü faktör %13,464,
dördüncü faktör %11’276 ve beşinci faktör %10,692 oranında açıklamaktadır. Bu sonuçlar
çerçevesinde ankette yer alan önermelerin işaret ettiği faktörlerin konuyu yüksek derecede
açıkladığı belirlenmiştir. Coranbach Alfa değeri 0,948’dir. Bu nedenle beş faktörlük (25
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önermelik) yapı çok yüksek güvenirliğe sahiptir. Bunun yanı sıra faktör ve madde bazında
Cronbach Alfa değerleri de tutarlılık göstermektedir (Tablo 2). 25 önerme için genel soru
ortalaması (item-means) 4,1 ve ortalama varyans 0.05’tir. Faktörler incelendiğinde; F1
faktörünün stratejik boyutu, f2 faktörünün yöneltmeyi, f3 faktörünün iç paydaş ve takım
çalışmalarını, f4 faktörünün bütüncüllüğü ve f5 faktörünün dış paydaş boyutunu içerdiği
görülmektedir (Tablo 2).
Tablo 2. Faktör Yükleri ve Güvenirlik Katsayıları
Faktör

Kurum felsefesinin (misyon, vizyon, değerler, ilkeler) …
üye kazanımını pozitif yönde etkilemektedir
Dış çevredeki fırsat ve tehditleri belirlemede etkili olması
Güçlü ve zayıf yönlerimizi belirlemede etkili olması
Üst yönetim tarafından sahiplenilmesi
Stratejilerle (amaç ve hedeflere ulaştıran yollarla) uyumlu olması
Üyeler tarafından sahiplenilmesi
STK amaç ve hedefleri ile uyumlu olması
Açık, net, kısa ve anlaşılır olması
Gönüllülük faaliyetleri ile bütünleşmesi
Gelişmeyi sağlayıcı olması
Eğitim süreçleri ile uyumlu olması
Motive edici olması
Yeniliği sağlayıcı olması
Liderliği kapsayıcı olması
Takım çalışmalarını başarılı kılması
Üyeleri tatmin edici olması
Üyeleri geliştirici olması
Takım çalışmalarını özendirici olması
Yönetim süreçleri ile bütünleşmesi
STK imajı ile bütünleşmesi
İletişim faaliyetleri ile bütünleşmesi
Paydaşlarca (işletmeler, devletin kurum kuruluşları vb.)kabul edilir olması
Finansal konularda şeffaflık ve güvenirliği sağlayıcı olması
Medya tarafından desteklenir olması
Hedef kitlece kabul edilir olması
Bilgi teknolojileri ile ifade edilebilir olması

f1

f2

f3

f4

f5

,844
,827
,799
,783
,780
,744
,735
,643
,213
,284
,349
,169
,441
,221
,180
,201
,155
,421
,330
,512
,061
,200
,348
,025
,011

,197
,311
,219
,307
,149
,325
-,030
,128
,797
,768
,766
,653
,578
,124
,348
,487
,022
,237
,281
,146
,094
,244
,277
,006
-,032

,151
,023
,152
,065
,362
,021
,348
,384
,315
,296
,076
,505
-,024
,812
,755
,726
,674
,130
,167
,195
,082
,105
,093
,384
,020

,141
,071
,239
,214
,106
,228
,214
,380
,115
,141
,200
,155
,462
,079
,097
,032
,258
,759
,746
,685
,387
,159
-,039
,436
-,277

,144
,121
,083
,124
,103
,162
,062
,096
,135
,146
,143
,118
,102
,150
,004
,062
,458
,079
,076
,129
,733
,718
,687
,616
,547

Cronbach
Alfa
Skorları
Genel=0,94
8
,932
,936
,934
,936
,935
,938
,942
,940

,945

,877
,868
,873
,898
,905

,906

,810
,813
,828
,858
,827
,910
,874
,609
,611
,612
,638
,645

Faktörlere Yönelik Bulgular
Beş faktör için de H1 hipotezi kabul edilmiştir (Tablo 3). Dolayısıyla STK’larda
kurum felsefesinin stratejik boyut, yöneltme, iç paydaş ve takım çalışmaları, bütüncüllük
ve duş paydaş faktörlerinin her biri açısından üye kazanımına ileri düzeyde etki bulanacağı
ankete katılan STK üyelerinin algıları kapsamında ortaya konulmuştur.

Tablo 3. Faktörler Bazında Tek Örnek t Testi
Faktör
f1 (Stratejik Boyut)
f2 (Yöneltme)
f3 (İç paydaş ve takım çalışmaları)
f4 (Bütüncüllük)
f5 (Dış paydaş)

N

xs

127
127
127
127
127

4,1±,92
4,0±,92
4,0±,96
4,1±,97
4,1±,86

Tek Örnek t testi
(Test Değeri 3 ≤ μ)
t
p
13,846
12,945
11,766
12,820
15,263

,000
,000
,000
,000
,000

Beş faktörün de birbirleriyle olan korelasyonları kapsamında H2 hipotezi kabul
edilmiştir (Tablo 4). Bu kapsamda “stratejik boyut” faktörü ile “yönetme”, “iç paydaş ve
takım çalışmaları” ve “bütüncüllülük” faktörleri arasında orta düzeyde pozitif yönde
doğrusal ilişki / birlikte değişim bulunmaktadır. “Yöneltme faktörü” ile iç paydaş ve takım
çalışmaları” ve “bütüncüllülük” faktörleri arasında orta düzeyde pozitif yönde doğrusal
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,865

,912

,760

ilişki / birlikte değişim bulunmaktadır. “Dış paydaş” faktörü ile “stratejik boyut” faktörü,
“yöneltme” faktörü ve “bütüncüllük” faktörü arasında orta düzeye yakın pozitif yönde
doğrusal ilişki / birlikte değişim bulunmaktadır (Tablo 4).
Tablo 4.Faktörler Arası Korelasyon
Faktör

f1

f2

r
,642**
f2 (Yöneltme)
p
,000
r
,524**
,618**
f3 (İç paydaş ve takım çalışmaları)
p
,000
,000
r
,699**
,606**
f4 (Bütüncüllük)
p
,000
,000
r
,370**
,395**
f5 (Dış paydaş)
p
,000
,000
**. Korelasyon önemlilik seviyesi 0.01 ve n=127.

f3

f4

,456**
,000
,425**
,000

,366**
,000

SONUÇ
STK’lar gönüllü mantığı ile hareket eden ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar
olmaları nedeniyle temelde kurum felsefelerine sahip çıkma durumunda olan örgütlenmeler
olarak kabul edilebileceklerdir. Bu çerçevede STK’lar misyonları, vizyonları, değer ve
ilkelerini katılımcı bir şekilde belirleme, sahip çıkma ve geliştirmeye yönelerek üye
kazanımı performanslarını üst düzeye çıkarabileceklerdir.
Ancak kurum felsefesinin STK’ların tüm yönetsel süreç ve faaliyetlerde hayata
geçirilmesi belirli faktörleri de önemsemeleri ile mümkün olabilecektir. Bu bağlamda
araştırma kapsamında sözü edilen faktörler “stratejik boyut, yöneltme, iç paydaş ve takım
çalışmaları, bütüncüllük ve dış paydaş” şeklinde beş temel boyutta belirlenmiştir.
Gerçekten de kurum felsefesinin uygun bir stratejik planla bütünleşmesi; yöneltme
aşamasında liderlik, eğitim, motivasyon, yenilik ve gelişmeye önem verilmesi; iç
paydaşların tatminine ve geliştirilmesi ile takım çalışmalarına önem verilmesi; bütüncül
bakış açısıyla yönetim süreçlerinin, iletişim faaliyetlerinin ve STK imajının hayata
geçirilmesi ve desteklenmesi; dış paydaşlar kapsamında hedef kitlelere, işletmelere,
devletin kurum kuruluşlarına, diğer STK’lara, medya ilişkilerine önem verilmesi ve
finansal konularda şeffaflık ve güvenirliğin sağlanması kurum felsefesinin hayata
geçirilmesini sağlarken STK’nın da üye kazanımına olumlu yaklaşmasını
sağlayabilecektir.
Diğer taraftan yukarıda sözü edilen beş faktörün de pozitif yönde ilişkiye sahip
olması üye kazanımını daha da olumlu bir sinerji ile etkileyeceği görüşünü de destekleyici
olarak belirtilebilir. Dolayısıyla araştırma sonucuna göre kurum felsefesinin sözü edilen
beş faktör ile birlikte üye kazanımı etkisini maksimize edeceği de söylenebilir.
Araştırma sonucunda aşağıdaki çıkarsama ve fikirler ortaya konulabilir:
STK’larda kurum felsefesi üye kazanımında yönetsel faktörlerle doğrudan
ilgilidir,
Çalışma yönetim organizasyon açısından STK’lara bilimsel bir yaklaşımı ortaya
koymuştur,
Bu çalışmanın metropol özelliğine sahip İzmir ilinde yapılması nedeniyle
sonuçlarının Türkiye genelini temsil edilirliği yüksektir yargısı belirtilebilir.
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Maddi Duran Varlıklarda Değerleme Ve Amortisman Yöntemlerinin
İncelenmesi: Borsa İstanbul İmalat Sanayii Araştırması
Sedat COŞKUN

Mahmut YARDIMCIOĞLU

Özet
Maddi duran varlıklar, mal veya hizmet üretimi veya arzında kullanılmak,
başkalarınakiraya verilmek veya idari a
maçlar çerçevesinde kullanılmak üzere elde tutulan ve birden daha fazla kullanımı
öngörülen fiziki kalemlerdir. Maddi duran varlık ilk kez muhasebeleştirildikten sonra, takip
eden dönemlerde, maliyet ya da yeniden değerleme modellerinden biri seçilerek
değerlenmektedir. Bununla birlikte maddi duran varlıklarda amortismanuygulamalarıda
önemli bir yere sahiptir. Amortisman temelde sabit varlıkların fiziksel ve teknolojik
nedenle uğradıkları değer kayıpları olarak tanımlanabilir. Diğer yandanmaliyet açısından
ise, sabit varlıkların kullanımından ya da başka nedenlerden dolayı meydana gelen değer
kayıplarının maliyetlere aktarılması işlemi olarak ifade edilebilir. Muhasebe standartlarına
göre amortisman yöntemleri olarak;doğrusal amortisman,azalan bakiyeler yöntemi ve
üretim miktarı yöntemleri olarak belirlenmiştir. Bu çalışmada öncelikle uluslararası
muhasebe standartları çerçevesinde maddi duran varlıklar için öngörülen değerleme ve
amortisman yöntemlerine ilişkin konular incelenecektir. Uygulama kısmında, Borsa
İstanbul imalat sanayide kayıtlı işletmelerin maddi duran varlık değerleme ve amortisman
yöntemlerine ilişkin tercihleri belirlenecek olup sonuçlar frekans dağılımı yöntemi ile
yüzdesel olarak açıklanacaktır.
Anahtar Sözcükler:Maddi Duran Varlıklar, Amortisman, Değerleme Yöntemleri
Jel Kodu:M40,M41
Investigation Ovaluation And Amortization Methods In Tangible Fixed Assets:
Istanbul Stock Exchange Manufacturing Industry Research
Abstract
Tangible fixed assets are physical items which are foreseen their using more than
one term and are kept in hand in order to be used within the framework administrative aims
or to be rented to others or to be used in production and supplyof goods and services. After
thet angible assets recorded first, in the following periods they are valued by selectin gone
of thecost of acquisitionor the irrevaluation model. However,amortization practices in
tangible assets has a significant place. Basically, amortization can be defined as value
losses To What fixed assets is exposed because of the physical and technologic alreasons.
On theotherhand, In terms of cost, it can be defined as theprocess of transferring value
losses to costs occurring because of use of fixed assets or other reasons. According to
accounting standards, Methods are determined as straight-lineamortization, declining
balances method and the production amount methodsas amortisation method. Inthisstudy,
primarily, valuation and issues related to the amortization methods foreseen for tangible
assets will be examined in accordance within ternational accounting standards. In addition,
Their preferences related to tangible assets valuation and amortization methods of the
enterprises registered in the manufacturing industry in the Istanbul Stock Exchange will be
determined and results will be described by the frequency distribution method.
KeyWords:TangibleAssets, Amortization, Valuation Methods
Jel Code:M40,M41


Öğr. Gör. , Celal Bayar Üniversitesi, Kula Meslek Yüksekokulu, İşletme Yönetimi Bölümü, 4
Eylül Mahallesi Yabaayak Cad. No:5/1Kula / Manisa, sedat.coskun@cbu.edu.tr, +90 0236 816 40
60 (Yazışma Yapılacak Kişi)

Doç. Dr., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Avşar
Yerleşkesi PK:46100 Kahramanmaraş,mahmutyardimcioglu@gmail.com, +90 0344 280 1578.

261

I.GİRİŞ
İşletmelerin faaliyetlerinin sürdürülmesinde kullanılan ve faydası birden fazla yıl
süren varlık kalemleri işletmelerin duran varlıklarını oluşturur. Duran varlıklar birden fazla
yıl kullanılmaları nedeniyle bilanço varlıklarının en önemli unsurlarıdır. Maddi duran
varlıklar duran varlıklar kalemleri içerisinde önemli bir yere sahiptir. Maddi duran
varlıklar, mal veya hizmet üretimi veya arzında kullanılmak, başkalarına kiraya verilmek
veya idari amaçlar çerçevesinde kullanılmak üzere elde tutulan ve birden daha fazla
kullanımı öngörülen fiziki kalemler olarak ifade edilmektedir(TMS 16 md.6). Maddi duran
varlık ilk kez muhasebeleştirildikten sonra, takip eden dönemlerde değerlenmesi ve
kullanım nedeniyle oluşan değer kayıplarının belirlenmesi gerekmektedir.
Maddi duran varlıklara ilişkin değerleme yöntemleri ve amortisman seçimi
yöntemleri UMS/TMS 16 maddi duran varlıklar standardında açıklanmıştır. Standarda
göre; değerleme yöntemleri olarak, maliyet ya da yeniden değerleme modelleri,
amortisman uygulamaları için ise doğrusal amortisman, azalan bakiyeler yöntemi ve üretim
miktarı yöntemleri olarak belirlenmiştir. İşletmeler kendi özgü yapılarına göre değerleme
yöntemleri ve amortisman yöntemlerine ilişkin politika seçimlerini yaparak finansal
raporlamanın çıktısı olan finansal tablo ve dipnotlarında bu politikaları açıklamak
zorundadırlar. Finansal raporlama, işletmelerin ekonomik faaliyetlerine ilişkin sonuçların
ilgi gruplarına aktarıldığı, ilkesel bir mekanizmadır (Plumlee, 2010: 3).
Kavramsal çerçevede finansal raporlamanın amacı şöyle tanımlanmıştır; mevcut
ve potansiyel yatırımcılara, borç verenlere ve kredi veren diğer taraflara raporlayan
işletmeye kaynak sağlama kararlarını verirken faydalı olacak finansal bilgiyi sağlamak
şeklinde belirtilmiştir (www.kgk.gov.tr). Finansal raporlamanın çıktısı olan finansal
tablolar standarttaşu şekilde ifade edilmiştir; tam bir finansal tablolar seti olarak dönem
sonu finansal durum tablosu (bilanço), döneme ait kapsamlı gelir tablosu, özkaynaklar
değişim tablosu, nakit akış tablosu ile birlikte önemli muhasebe politikalarını özetleyen
dipnotlar ve diğer açıklayıcı notlardır. (TMS 1 md.10). Finansal tablolardaki kalemlerin
oluşumundaki en büyük etken işletmelerin uyguladıkları muhasebe politikalarıdır. Finansal
tablolarda sunulan bilgiler muhasebe politikalarının açıklandığı finansal tablo dipnotlarıyla
birlikte önem taşımaktadır (Marşap vd., 2007: 102).
Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu
TMS/TFRS’nin en önemli bir özelliği, birçok standartta işletme yönetimine birden fazla
muhasebe politikası önermesidir (Yılmaz,2013:98).Bu çalışmada öncelikle uluslararası
muhasebe standartları çerçevesinde maddi duran varlıklar için öngörülen değerleme ve
amortisman yöntemlerine ilişkin konular incelenecektir. Çalışmanın uygulama kısmında
Borsa İstanbul imalat sanayide kayıtlı işletmelerin 2014 yıllına ilişkin maddi duran varlık
değerleme ve amortisman yöntemlerine ilişkin politika tercihleri belirlenecek olup sonuçlar
karşılaştırmalı olarak frekans dağılımı yöntemi ile yüzdesel olarak açıklanacaktır.
II. MADDİ DURAN VARLIK DEĞERLEME VE AMORTİSMAN
YÖNTEMLERİ
Uluslararası muhasebe standartları ile uyumlu Türkiye muhasebe standartları
maddi duran varlıkları 16 numaralı maddi duran varlıklar standardında ele almıştır. Bu
standarttın amacı şöyle tanımlanmıştır; finansal tablo kullanıcılarının işletmenin maddi
duran varlıklardaki yatırımını ve bu yatırımdaki değişimleri belirleyebilmelerini sağlayan
maddi duran varlıklarla ilgili muhasebe işlemlerini düzenlemektir. Maddi duran varlıkların
muhasebeleştirilmesindeki temel konular; varlıkların muhasebeleştirilmesi, defter
değerlerinin belirlenmesi ve bunlarla ilgili olarak finansal tablolara yansıtılması gereken
amortisman tutarları ile değer düşüklüğü zararları olarak ifade edilmiştir.
Maddi duran varlıklar, mal veya hizmet üretimi veya arzında kullanılmak,
başkalarına kiraya verilmek veya idari amaçlar çerçevesinde kullanılmak üzere elde tutulan
ve bir dönemden daha fazla kullanımı öngörülen fiziki kalemlerdir (TMS 16 md.6).TMS
16 maddi duran varlıkların muhasebeleştirilmesi, defter değerlerininbelirlenmesi,
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amortisman tutarlarının ve değer düşüklüğü zararının finansal tablolara yansıtılmasına
ilişkin konuları düzenlemektedir. Bir maddi duran varlık bu kalemle ilgili gelecekteki
ekonomik yararların işletmeye aktarılmasının muhtemel olması ve ilgili kalemin
maliyetinin güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi durumunda finansal tablolara varlık olarak
alınabilmektedir (TMS 16 md.7).Varlık olarak muhasebeleştirilme kriterini taşıyan bir
maddi duran varlık ilk kez muhasebeleştirilirken maliyeti ile ölçülür (TMS 16 md.15).
Bu varlıkların ilk maliyetleri aşağıdakilerden oluşmaktadır (TMS 16 md.16):
İndirimler ve ticari iskontolar düşüldükten sonra, ithalat vergileri ve iade
edilmeyen alış vergileri dahil, satın alma fiyatı;
Varlığın yerleştirileceği yere ve yönetim tarafından amaçlanan koşullarda
çalışabilmesini sağlayacak duruma getirilmesine ilişkin her türlü maliyet;
Maddi duran varlığın sökülmesi ve taşınması ile yerleştirildiği alanın
restorasyonuna ilişkin tahmini maliyeti, işletmenin ilgili kalemin elde edilmesi ya da stok
üretimi dışında bir amaçla belirli bir süre kullanımı sonucunda katlandığı yükümlülük.
Maddi duran varlığın maliyetine girmeyen unsurlar ise bir tesisin açılma
maliyetleri, ürün ve/veya hizmetin tanıtımına ilişkin maliyetler, yönetim ve diğer genel
giderlerdir (TMS 16 md. 19).
A. Maddi Duran Varlık Değerleme Yöntemleri
Maddi duran varlık ilk kez muhasebeleştirildikten sonra, takip eden dönemlerde,
maliyet ya da yeniden değerleme modellerinden biri seçilerek değerlenir (TMS 16 md.29).
Maliyet modeli; maddi duran varlık maliyetinden birikmiş amortisman ve varsa
birikmiş değer düşüklüğü zararları indirildikten sonraki değeri ile gösterilir (TMS 16 md.
30).
Yeniden değerleme modeli; gerçeğe uygun değeri güvenilir olarak ölçülebilen bir
maddi duran varlık yeniden değerlenmiş tutarı ile gösterilir. Yeniden değerlenmiş tutar,
maddi duran varlığın yeniden değerleme tarihindeki gerçeğe uygun değerinden, müteakip
birikmiş amortisman ve müteakip birikmiş değer düşüklüğü zararlarının indirilmesi
suretiyle bulunan değerdir (TMS 16 md. 31).
B. Maddi Duran Varlık Amortisman Yöntemleri
İşletmeler faaliyetlerinde kullanmak amacıyla sabit varlıklar satın almaktadır. Satın
alınan sabit varlıklar aktifleştirilmekte ve faydalı ömürleri içinde amortismana tabi
tutulmaktadır. Amortisman, bir sabit varlığın satın alma maliyetlerinin ilgili varlığın
kullanılabilir veya faydalı ömrüne dağıtılmasıdır. Amortismanlar, işletme yeni bir duran
varlık satın aldığında veya mevcut bir duran varlıkla ilgili önemli bir değişiklik ortaya
çıktığında artmaktadır. Amortismanlar, her bir dönemin sonunda hesaplanmakta ve bir
defteri kebir hesabına kaydedilmektedir (Mclntosh, 2012, 1).
Maddi duran varlığın amortismana tabi tutarı yararlı ömrü boyunca sistematik
olarak dağıtılır (TMS 16 md. 50). Standartta amortisman yöntemlerinden doğrusal
amortisman, azalan bakiyeler yöntemi ve üretim miktarı yöntemleri sayılmıştır (TMS 16
md.62). Amortisman kıst esasa göre ayrılır. Amortisman yöntemi ve varlığın yararlı ömrü
en azından her hesap dönemi sonunda gözden geçirilmelidir (TMS 16 md.51). Yararlı ömrü
sınırsız olan varlıklara amortisman ayrılmaz (TMS 16 md.58). Bir maddi duran varlık
kaleminde değer düşüklüğü olup olmadığının belirlenmesi için değer düşüklüğü testi
uygulanır. Amortisman yöntemlerine ilişkin açıklamalar incelediğinde;
Doğrusal Amortisman Yöntemi; bu yöntem, varlığın kalıntı değeri değişmediği
sürece, amortisman gideri yararlı ömrü boyunca sabittir (TMS 16 md. 62). Diğer bir ifade
ile; ‘‘her bir yıl sabit tutarda bir amortisman hesaplanmasına ve işletmenin gelir tablosuna
aktarılmasına imkan verir. Bu yöntem oldukça basit olup duran varlıkların tamamına
uygulanabilir. Normal yöntem uygulandığında yıllar itibariyle aynı tutarda amortisman
hesaplanmakta, kaydedilmekte ve finansal tablolara yansıtılmakta olduğu için,
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hissedarların işletmenin net karını ve özkaynaklarını (net varlıklarını) hesaplamaları daha
kolay olmaktadır’’(Thomason, 2012, 1;Aydın ve Varıcı,2013:162).
Azalan Bakiyeler Yöntemi;Azalan bakiyeler yönteminde, amortisman gideri
yararlı ömür boyunca azalır (TMS 16 md. 62). Bununla birlikte ‘‘duran varlığın faydalı
ömrünün ilk yıllarında daha yüksek miktarda amortisman hesaplanmasını ve
kaydedilmesini, faydalı ömrü sona yaklaştıkça ise ayrılan amortisman tutarının azalmasını
esas aldığı ifade edilebilir. Böylelikle işletmenin ödeyeceği vergi, amortisman yoluyla daha
büyük miktarda azaltılabilmektedir. Ayrıca bu yöntemin uygulanması bilançodaki birikmiş
amortismanları artırdığı ve varlıkların defter değerini (net değer) azalttığı için, işletmenin
özvarlıkları (öz sermayesi) daha az olarak hesaplanmaktadır’’(Thomason, 2012, 1;Aydın
ve Varıcı,2013:162).
Üretim Birimleri Yöntemi;Üretim miktarı yönteminde beklenen kullanım ya da
üretim miktarı üzerinden amortisman ayrılır. İşletme, varlığın gelecekteki ekonomik
yararlarının beklenen tüketim biçimini en çok yansıtan yöntemi seçer. Seçilen yöntem
gelecekteki ekonomik yararların beklenen tüketim biçiminde bir değişiklik olmadıkça
dönemden döneme tutarlı olarak uygulanır (TMS 16 md. 62).
III. Borsa İstanbul İmalat Sanayiinde Kayıtlı İşletmelerin Maddi Duran
Varlık Değerleme ve Amortisman Yöntemlerine İlişkin Tercihlerinin Belirlenmesi
A. Araştırmanın Amacı
İmalat sanayi maddi duran varlık kalemlerinin yoğun olduğu bir sektör olarak
kabul edilmektedir. Ayrıca Borsada kayıtlı diğer sektörlere göre birçok alt sektörü de
bünyesinde bulundurmaktadır. Araştırmanın bu bölümünde, Borsa İstanbul İmalat
sanayiinde kayıtlı işletmelerin, maddi duran varlıklara ilişkin değerleme yöntemleri ve
amortisman yöntemleri için tercih ettikleri uygulamalar tespit edilmesi amaçlanmıştır.
B. Araştırmanın Kapsamı
Araştırma Kapsamında incelenecek, Borsa İstanbul’da kayıtlı imalat sanayiinde
faaliyet gösteren 12 sektörde bulunan 157şirketin,2014 yılına ait maddi duran varlık
değerleme yöntemleri ile amortisman seçimi yöntemleri incelecektir.Araştırma
kapsamındaimalat sanayii ait 13 alt sektör aşağıda tablo 1’de açıklanmıştır
Tablo 1:Araştırma Kapsamındaki Sektörler ve Şirket Sayısı
ARAŞTIRMAYA
S.NO
SEKTÖRLER
DAHİL EDİLEN
ŞİRKET SAYISI
1
GIDA-İÇECEK
29
2
DOKUMA-GİYİM
24
3

KAĞIT SANAYİİ

4

BASIM-YAYIN

5

PETROL-RAFİNERİ

6

KİMYA SANAYİİ

7

LASTİK-PLASTİK

8

DEMİR-ÇELİK

9

METAL SANAYİİ

10

ELEKTRİK - MAKİNA

11

TAŞ-TOPRAK SANAYİİ

12

TAŞIT ARAÇLARI

TOPLAM

12

7
8
6
14
6
14
6
8
28
13
157
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C. Araştırmanın Bulguları
Çalışmanın bu bölümde sektörlerin tercih etmiş olduğu maddi duran varlık
değerleme yöntemleri ile amortisman seçimi yöntemleri açıklanacaktır.
1.Sektörlerin Maddi Duran Varlık Değerleme Yöntemlerine İlişkin
Tercihlerinin Belirlenmesi
Maddi duran varlık değerleme yöntemlerine ilişkin standarda göre yukarıda
açıklandığı üzere; TMS 16’göre, maddi duran varlıklar ilk kez muhasebeleştirildikten
sonra, takip eden dönemlerde, maliyet ya da yeniden değerleme modellerinden biri
seçilerek değerlenir ifadesi yer almaktadır buna göre aşağıda tablo 2’de sektörlerin
tercihleri açıklanmıştır.
Tablo 2: Sektörlere Göre Maddi Duran Varlık Değerleme Yöntemleri Tercihleri
SEKTÖRLER

MALİYET MODELİ

YENİDEN
DEĞERLEME MODELİ

MALİYET+Y.D.
MODELİ

BİLGİ YOK

SAYI

%

SAYI

%

SAYI

%

SAYI

%

İMALAT (GIDA İÇECEK)

10

34,48

8

27,59

10

34,48

1

3,45

İMALAT (DOKUMA-GİYİM-DERİ)

12

54,55

0

0,00

10

45,45

0

0,00

İMALAT (KAGIT )

6

85,71

0

0,00

1

14,29

0

0,00

İMALAT (BASIM VE YAYIN)

4

50,00

0

0,00

4

50,00

0

0,00

İMALAT (KİMYA)

11

78,57

0

0,00

3

21,43

0

0,00

İMALAT (PETROL VE RAFİNERİ )

5

83,33

0

0,00

1

16,67

0

0,00

İMALAT(LASTİK VE PLASTİK)

3

50,00

0

0,00

3

50,00

0

0,00

İMALAT (TAŞ-TOPRAK )

22

91,67

0

0,00

2

8,33

0

0,00

İMALAT (DEMİR ÇELİK METAL )

6

42,86

1

7,14

7

50,00

0

0,00

İMALAT (METAL -ARAÇ GEREÇ HARİÇ)

3

42,86

0

0,00

4

57,14

0

0,00

İMALAT (ELEKTRİK MAKİNELERİ)

5

71,43

0

0,00

2

28,57

0

0,00

İMALAT (TAŞIT ARAÇLARI)

9

75,00

0

0,00

3

25,00

0

0,00

GENEL TOPLAM VE ORTALAMA

96

61,54

9

5,77

50

32,05

1

0,64

Araştırma kapsamındaki sektörlerin maddi duran varlık değerleme yöntemlerine
ilişkin tercihleri karşılaştırması için tablo 2 değerlendirildiğinde; gıda içecek sektörünün %
34,48 oranında maliyet modelini, % 27,59’ü yeniden değerleme modelini,% 34,48’i
yeniden değerleme ile birlikte maliyet modelini birlikte tercih ettikleri bununla birlikte %
3,45, oranında açıklama yapılmamıştır. Dokuma-giyim sektörünün % 54,55’i oranında
maliyet modelini, % 45,45’i yeniden değerleme ile birlikte maliyet modelini birlikte tercih
ettikleri görülmüştür. Kâğıt sanayii sektörünün % 85,71’i oranında maliyet modelini, %
14,29’u yeniden değerleme ile birlikte maliyet modelini birlikte tercih ettikleri tespit
edilmiştir. Basım ve yayın sektörünün % 50’si oranında maliyet modelini, % 50’i yeniden
değerleme ile birlikte maliyet modelini birlikte tercih ettikleri, tespit edilmiştir. Kimya
sektörünün % 78,57’si oranında maliyet modelini, % 21,43’ü yeniden değerleme ile birlikte
maliyet modelini birlikte tercih ettikleri tespit edilmiştir. Petrol rafineri sektörünün %
83,33’ü oranında maliyet modelini, % 16,67’i oranında yeniden değerleme ile birlikte
maliyet modelini birlikte tercih ettikleri görülmüştür. Lastik plastik sektörünün % 50
oranında maliyet modelini ve yine % 50 oranında yeniden değerleme ile birlikte maliyet
modelini birlikte tercih ettikleri tespit edilmiştir. Taş toprak sektörünün % 91,67’si
oranında maliyet modelini, % 8,33’ü yeniden değerleme ile birlikte maliyet modelini
birlikte tercih ettikleri görülmüştür. Demir çelik sektörünün % 42,86 oranında maliyet
modelini, % 7,14’ü yeniden değerleme modelini,% 50’si yeniden değerleme ile birlikte
maliyet modelini birlikte tercih ettikleri tespit edilmiştir. Metal sektörünün % 42,86
oranında maliyet modelini, % 57,14 oranında yeniden değerleme ile birlikte maliyet
modelini birlikte tercih ettikleri görülmüştür. Elektrik makine sektörünün % 71,43’ü
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oranında maliyet modelini, % 28,57 oranında yeniden değerleme ile birlikte maliyet
modelini birlikte tercih ettikleri görülmüştür. Taşıt araçları sektörünün % 75 oranında
maliyet modelini, % 25 oranında yeniden değerleme ile birlikte maliyet modelini birlikte
tercih ettikleri tespit edilmiştir.
Grafik 1: Maddi Duran Varlık Değerleme Yöntemleri Eğilimi

Tüm sektörlerin maddi duran varlık değerleme yöntemlerine ilişkin tercihleri için
grafik 1 incelendiğinde; sektörlerin % 61,54 oranında maliyet modeli yöntemini birinci
sırada tercih ettikleri, ikinci olarak % 32,05 oranında maliyet modeli ile yeniden değerleme
modeli birlikte tercih ettikleri, üçüncü olarak % 5,77 oranında yeniden değerleme modelini
tercih ettikleri görülmüştür. Diğer yandan tüm sektörlerin maddi duran varlık değerleme
yöntemleri politikaları hakkında % 0,64 gibi az bir oranda bilgi sunumunda bulunmadıkları
tespit edilmiştir. Sektörlerin genel eğilimin maliyet modeli olduğu ve bununla birlikte
yüksek bir orandamaddi duran varlık değerleme yöntemlerine ilişkin tercihlerini
açıkladıkları tespit edilmiştir.
2.Sektörlerin Amortisman Yöntemlerine İlişkin Tercihlerinin Belirlenmesi
Amortisman Yöntemlerine ilişkin TMS 16’ göre, maddi duran varlığın
amortismana tabi tutarı yararlı ömrü boyunca sistematik olarak dağıtılacağı
belirtilmektedir. Standartta amortisman yöntemlerinden doğrusal amortisman, azalan
bakiyeler yöntemi ve üretim miktarı yöntemleri sayılmıştır. Buna göre aşağıda tablo 3’de
sektörlerin tercihleri açıklanmıştır.
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Tablo 3:Sektörlere Göre Amortisman Yöntemleri Tercihleri
SEKTÖRLER

ÜRETİM
DOĞRUSAL
AZALAN DOĞRUSAL+
BİRİMLERİ
AMORTİSMAN BAKİYELER AZALAN
YÖNTEMİ

BİLGİ YOK

SAYI YÜZDE SAYI YÜZDE SAYI YÜZDE SAYI YÜZDE SAYI YÜZDE
İMALAT (GIDA İÇECEK)

28

96,55

0

0,00

0

0,00

0

0,00

1

3,45

İMALAT (DOKUMA-GİYİM-DERİ)

22

100,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

İMALAT (KAGIT)

6

100,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

İMALAT (BASIM VE YAYIN)

8

100,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

İMALAT (KİMYA )

13

92,86

0

0,00

0

0,00

0

0,00

1

7,14

İMALAT (PETROL VE RAFİNERİ )

6

100,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

İMALAT (LASTİK VE PLASTİK)

6

100,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

İMALAT (TAŞ-TOPRAK)

25

100,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

İMALAT (DEMİR ÇELİK METAL)

12

85,71

0

0,00

0

0,00

0

0,00

2

14,29

İMALAT (METAL-ARAÇ GEREÇ HARİÇ)

6

100,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

İMALAT (ELEKTRİK MAKİNELERİ)

6

85,71

0

0,00

0

0,00

0

0,00

1

14,29

İMALAT (TAŞIT ARAÇLARI)

12

100,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

TOPLAM ORTALAMA VE YÜZDE

150

96,74

0

0,00

0

0,00

0

0,00

5

3,26

Araştırma kapsamındaki sektörlerin amortisman seçimi yöntemi tercihleri
karşılaştırması için tablo 3 değerlendirildiğinde; gıda içecek sektörünün % 96,55’i,
dokuma-giyim sektörünün % 100’ü, kâğıt sanayii % 100’ü, basım ve yayın sektörünün %
100’ü, kimya Sanayii % 92,86’ü, petrol rafineri sektörü % 100’ü, lastik –plastik
sektörünün % 100’ü, taş-toprak sanayii % 100’ü, demir çelik sektörünün % 85,71, metal
sanayii % 100’ü, elektrik-makine sektörünün % 85,71’i, taşıt araçları sektörünün % 100’ü,
gibi yüksek bir oranda sektörlerin doğrusal amortisman yöntemini tercih ettikleri
görülmektedir. Amortisman seçimi yöntemi seçimine ilişkin en az bilgi sunumunda
bulunan sektörlerin; % 7,14 oranında kimya sektörü, % 14,29 metal ile % 14,29 oranında
makina sektörü olduğu belirlenmiştir.
Grafik 2: Amortisman Yöntemleri Tercihleri Eğilimi

Tüm sektörlerin amortisman yöntemleri tercihleri eğilimi için grafik 2
incelendiğinde; sektörlerin % 96,74 gibi yüksek bir oranında doğrusal amortisman
yöntemini ettikleri, bununla birlikte tüm sektörlerin amortisman yöntemleri politikaları
hakkında % 3,26 oranında bilgi sunumunda bulunmadıkları tespit edilmiştir.
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III. SONUÇ
Maddi duran varlıklar duran varlıklar kalemleri içerisinde önemli bir yere sahiptir.
Maddi duran varlıklar, mal veya hizmet üretimi veya arzında kullanılmak, başkalarına
kiraya verilmek veya idari amaçlar çerçevesinde kullanılmak üzere elde tutulan ve birden
daha fazla kullanımı öngörülen fiziki kalemler olarak ifade edilmektedir. Maddi duran
varlık ilk kez muhasebeleştirildikten sonra, takip eden dönemlerde değerlenmesi ve
kullanım nedeniyle oluşan değer kayıplarının belirlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle
maddi duran varlıkların alındıktan sonraki süreçlerdeki değerlemeleri ile değer kayıplarının
bilinmesi önemlidir. Bu süreçleri maddi duran varlık değerleme yöntemleri ile amortisman
seçimi yöntemleri doğrudan etkilemektedir. İşletmelerin TMS 16’ göre yukarıda açıklanan
belirlenmiş bu yöntemlerden hangisini uyguladığı bilinmesi ve finansal tablolara etkisi
nedeniyle açıklanması gerekmektedir. Bu bağlamda çalışmanın bulguları
değerlendirildiğinde şöyledir; çalışma kapsamındaki tüm sektörlerin maddi duran varlık
değerleme yöntemleri politika tercihleri için genel bir değerlendirme yapıldığında;
sektörlerin % 61,54 oranında maliyet modeli yöntemini birinci sırada tercih ettikleri, ikinci
olarak % 32,05 oranında maliyet modeli ile yeniden değerleme modeli birlikte tercih
ettikleri, üçüncü olarak % 5,77 oranında yeniden değerleme modelini tercih ettikleri tespit
edilmiştir. Sektörlerin genel eğilimin maliyet modeli olduğu ve bununla birlikte yüksek bir
oranda maddi duran varlık değerleme yöntemleri politika tercihlerini açıkladıkları tespit
edilmiştir. Tüm sektörlerin amortisman yöntemleri tercihleri incelendiğinde ise sektörlerin
% 96,74 gibi yüksek bir oranında doğrusal amortisman yöntemini ettikleri, bununla birlikte
tüm sektörlerin amortisman yöntemleri politikaları hakkında % 3,26 oranında bilgi
sunumunda bulunmadıkları çalışma sonucunda bulgulanmıştır.
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Oran Analiziyle Performans Değerlendirme: Havayolu Şirketleri Üzerine Bir
Uygulama
Veysi ASKER*

Ünal BATTAL**

Özet
Yirminci yüzyılın başlarında ilk uçuşun gerçekleşmesinden sonra kullanılmaya
başlanan hava taşımacılığı modu ilk olarak askeri alanda kullanılmaya başlanmış, ikinci
dünya savaşını takip eden yıllarda ise yolcu taşıma amacı ile kullanılmıştır. Teknolojinin
gelişmesi ile birlikte giderek büyüyen ve gelişen hava taşımacılık modu içinde havayolu
işletmelerini barındıran bir sektör haline dönüşmüştür. Günümüzde kullanım oranı her
geçen gün artan hava yolu taşımacılığı sektörü, uzak mesafeleri yakınlaştırarak ticari
ilişkilerin gelişmesine yardımcı olmakta ve küreselleşmeyi hızlandırmaktadır.
Bu çalışmanın amacı Türkiye’de ve Avrupa’da faaliyet gösteren beş büyük
havayolu işletmesinin mali tablolarının incelenerek finansal performanslarını Oran(Rasyo)
Analizi yöntemi ile değerlendirmektir. Çalışmaya dâhil edilen beş hava yolu işletmesinin
2010-2014 yıllarına ait mali tabloları incelenecektir. İnceleme sonucunda havayolu
işletmelerinin ilgili dönemdeki finansal performansları değerlendirilecektir.
Jel Clasification:G30, G32, L91, L93,
I. Literatür Özeti
Kâr elde etmek amacı ile kurulan işletmeler belirli bir dönemdeki mali durumlarını
değerlendirmek, finansal performanslarını ölçmek ve geleceğe yönelik planlar yapabilmek
için finansal tablolarındaki kalemler arasındaki ilişkileri çeşitli analiz yöntemleri ile
incelemektedirler. Birçok finansal performans ölçüm yöntemi bulunmakla birlikte en çok
kullanılan yöntemlerin başında oran(rasyo) analizi gelmektedir. Çok geniş bir kullanım
alanına sahip olan oran analizi yönteminin kullanıldığı alan yazın çalışmaları
incelendiğinde; Pehlivan (2015) tarafından yapılan çalışmada Türkiye’de faaliyet gösteren
mevduat, kalkınma, yatırım ve katılım bankalarının 2001 krizi sonrasında bankacılık
sektöründe alınan tedbirlerin ve yapılan yeniliklerin bankalar üzerindeki etkilerini
incelemek amacı ile 2005-2014 yılları arasındaki finansal tabloları incelenerek oran analiz
yöntemi ile değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda özkaynak karlılığı açısından
kamusal sermaye ile kurulmuş olan bankaların verimli olduğu, aktif kârlılık açısından ise
kalkınma ve yatırım banklarının verimli oldukları tespit edilmiştir. Şentürk ve
Pamukçu(2014) tarafından yapılan çalışmada 2008 yılında Amerika’da yaşanan ve daha
sonra dünyaya yayılan küresel finansal krizin BIST’te işlem gören imalat sanayi sektörü
işletmelerine olan etkilerini incelemek amacı ile 145 işletmenin 2005-2011 yılları
arasındaki finansal tabloları oran analizi yöntemi aracılığı ile incelenerek sektörelbazda
değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda imalat sektörünün dünya genelinde yaşanan
talep düşüşünden büyük oranda etkilendiği belirtilmiştir. Bundan dolayı imalat sektöründe
faaliyet gösteren işletmelerde likitide sorunu ortaya çıkmış ve bununla birlikte işletmelerin
finansal problemler yaşadığı tespit edilmiştir. Yavuz ve Çiçek(2006) tarafından yapılan
çalışmada Türkiye’nin 1994-2005 yılları arasındaki yıllarda bütçe açıkları ya da döviz
ihtiyacından dolayı almış olduğu dış borçlardaki artış ve azalışların analiz edilmesi amacı
ile oran analizi yöntemi kullanılarak ilgili dönemde yaşanan finansal krizler
değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda ilgili döneme ait dış borçların artış
nedenlerinin tek bir nedeni olmadığı belirlenmiş ve son dönemlerde dış borç yükünün
azaldığı tespit edilmiştir. Acar(2003) tarafından yapılan çalışmada tarımsal işletmelerde
finansal performans analizinin nasıl yapılması gerektiği üzerinde durulmuş ve finansal
performansın ölçülebilmesi için gerekli olan göstergelerin neler olabileceği hakkında bilgi
Araş. Gör., Anadolu Üniversitesi,+90 (222) 335 0580/7031 veysiasker@anadolu.edu.tr
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verilmiştir. Bununla birlikte oran analizinin kullanım şekli anlatılmıştır. Değerlendirme
sonucunda tarımsal işletmelerde performans değerlendirmeye yönelik referans değerler
konusunda yeterli ve güvenilir bilgi olmadığı tespit edilmiştir. İçerli ve Akkaya(2006)
tarafından yapılan çalışmada finansal açıdan başarıya ulaşmış işletmelerle başarılı
olamamış işletmeler arasındaki farklılıklar oran analizi yöntemi ile açıklanmaya
çalışılmıştır. Değerlendirme sonucunda başarılı olan işletmelerin cari oran, asit-test oranı
ve alacak devir hızı oranlarının başarısız işletmelere göre daha yüksek olduğu tespit
edilmiştir. Ancak kârlılık açısından başarılı işletmelerle başarısız işletmeler arasında büyük
bir farklılığın olmadığı tespit edilmiştir. Akkaya(2004) tarafından yapılan çalışmada bir
havayolu işletmesinin finansal performansını ölçmek amacı ile oran analizi yöntemi ve
TOPSIS modeli kullanılarak ilgili işletmenin finansal tabloları incelenmiştir. İnceleme
sonucunda finansal performans ölçümünün anlamlı ve tutarlı bir şekilde değerlendirilmesi
için birden fazla işletme üzerinde uygulanması gerektiği üzerinde durulmuştur.
II. Oran Analizi Yöntemi
En yaygın kullanılan analiz yöntemlerinden biri olan oran analizi yöntemi finansal
tablolarda yer alan iki kalemin karşılaştırılması olarak ifade edilebilir. Finansal tablolarda
birçok kalem bulunmaktadır. Bunların karşılaştırılması sonucunda birçok oran elde
edilebilir. Ancak önemli olan yöntemin amacına uygun olarak karşılaştırılması sonucunda
anlam ifade edecek kalemlerin karşılaştırılmasıdır (Aydın vd., 2010). Bununla birlikte ilgili
kalemler arasındaki oranlar yorumlanırken bazı ölçülere dikkat etmek gerekmektedir.
Bunlar (Akgüç, 2011):
Analize dâhil olacak kalemlere ait olan oranların işletmenin daha önceki
dönemlerine ait oranlarla karşılaştırılması,
İlgili kalemlere ait oranların aynı sektörde faaliyet gösteren firmalarla
karşılaştırılması veya sektör ortalamaları ile karşılaştırılması.
Deneyimler sonucunda elde edilmiş oranlar ile mevcut oranların karşılaştırılması
İşletmelerin finansal performansını ölçmek amacı ile kullanılan oran analizinin
başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için bazı noktaların göz önünde bulundurulması
gerekmektedir. Bunlar (Aydın vd., 2010):
Finansal oranlar işletmenin güçlü ve zayıf yönlerini ifade etmek için kullanılan
araçlardır. Daha kesin yargılara varabilmek için analizlerin daha ayrıntılı yapılması ve
tüm verilerin kullanılması gerekmektedir.
Finansal oranlarla ilgili yorum yapılırken fiyatlardaki değişikliğin dikkate
alınması gerekmektedir.
Finansal tablolarda yer alan oranlarla ilgili olarak işletmeler arasında
karşılaştırma yapılırken ilgili işletmelerin aynı sektörde faaliyet göstermelerine dikkat
edilmelidir.
Oran Analizi, bir finansal çıktının bir finansal girdiye bölünmesi ile elde
edilebilmektedir. Kolay bir şekilde hesaplanabilmesi ve çabuk anlaşılabilmesinden dolayı
en çok tercih edilen yöntemlerden biri olmaktadır. Ancak birçok girdi ve çıktının
kullanıldığı sektörlerde ilgili oranların birlikte değerlendirilememesinden dolayı anlamlı ve
tutarlı yorumlar yapılamamaktadır (Seyrek & Ata, 2010).
İşletme yöneticileri, işletmenin sermaye yapısı, likitide durumu, varlıkların
kullanımı gibi durumlarla ilgili olduklarından dolayı oran analizinde yer alan sorulara
cevap verebilecek bir takım oranlar kullanmaktadırlar. Oran analizinde kullanılan oranlar
bir takım ayrıma tabi tutulmaktadırlar. Bu oranlar şu şekilde sınıflandırılmaktadır (Akgüç,
2011):
Likitide Oranları
Finansal Yapı Oranları
Faaliyet Oranları
Kârlılık Oranları
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Tablo 1: Oran Analizinde Kullanılan Oranlar
ORAN ANALİZİ TÜRÜ

KULLANILAN ORAN
CARİ ORAN
NAKİT ORANI

LİKİTİDE ORANLARI
FİNANSAL KALDIRAÇ
ORANI
KISA VADELİ BORÇ
ORANI

FİNANSAL YAPI ORANLARI

UZUN VADELİ BORÇ
ORANI
ÖZKAYNAK ORANI
FİNANSMAN ORANI
YATIRIM ORANI

DÖNEN VARLIK ORANI
DURAN VARLIK ORANI
FİNANSAL BORÇ ORANI
ALACAK DEVİR HIZI
ALACAKLARIN TAHSİL
SÜRESİ
FAALİYET ORANLARI

AKTİF DEVİR HIZI
NET İŞLETME SERMAYESİ
DEVİR HIZI
NET KÂR/ NET SATIŞLAR
NET KÂR/ ÖZKAYNAKLAR

KÂRLILIK ORANLARI

NET KÂR/ TOPLAM
VARLIKLAR
FAALİYET KÂR MARJI

FORMÜL

𝐷ö𝑛𝑒𝑛 𝑉𝑎𝑟𝑙𝚤𝑘𝑙𝑎𝑟
𝐾𝚤𝑠𝑎 𝑉𝑎𝑑𝑒𝑙𝑖 𝑌𝑎𝑏𝑎𝑛𝑐𝚤 𝐾𝑎𝑦𝑛𝑎𝑘𝑙𝑎𝑟
(𝐻𝑎𝑧𝚤𝑟 𝐷𝑒ğ + 𝑀𝑒𝑛𝑘𝑢𝑙 𝐾𝚤𝑦𝑚𝑒𝑡)
𝐾𝚤𝑠𝑎 𝑉𝑎𝑑𝑒𝑙𝑖 𝑌𝑎𝑏𝑎𝑛𝑐𝚤 𝐾𝑎𝑦𝑛𝑎𝑘𝑙𝑎𝑟
𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝐵𝑜𝑟ç
𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝐾𝑎𝑦𝑛𝑎𝑘𝑙𝑎𝑟
𝐾𝚤𝑠𝑎 𝑉𝑎𝑑𝑒𝑙𝑖 𝑌𝑎𝑏𝑎𝑛𝑐𝚤 𝐾𝑎𝑦𝑛𝑎𝑘𝑙𝑎𝑟
𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝐾𝑎𝑦𝑛𝑎𝑘𝑙𝑎𝑟
𝑈𝑧𝑢𝑛 𝑉𝑎𝑑𝑒𝑙𝑖 𝑌𝑎𝑏𝑎𝑛𝑐𝚤 𝐾𝑎𝑦𝑛𝑎𝑘𝑙𝑎𝑟
𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝐾𝑎𝑦𝑛𝑎𝑘𝑙𝑎𝑟
Ö𝑧𝑘𝑎𝑦𝑛𝑎𝑘𝑙𝑎𝑟
𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝐾𝑎𝑦𝑛𝑎𝑘𝑙𝑎𝑟
𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝐵𝑜𝑟ç
Ö𝑧𝑘𝑎𝑦𝑛𝑎𝑘𝑙𝑎𝑟
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑉𝑎𝑟𝑙𝚤𝑘𝑙𝑎𝑟
(𝐷𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑉𝑎𝑟𝑙𝚤𝑘𝑙𝑎𝑟 + Ö𝑧𝑘𝑎𝑦𝑛𝑎𝑘𝑙𝑎𝑟
𝐷ö𝑛𝑒𝑛 𝑉𝑎𝑟𝑙𝚤𝑘𝑙𝑎𝑟
𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑉𝑎𝑟𝑙𝚤𝑘𝑙𝑎𝑟
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑉𝑎𝑟𝑙𝚤𝑘𝑙𝑎𝑟
𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑉𝑎𝑟𝑙𝚤𝑘𝑙𝑎𝑟
𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑎𝑙 𝐵𝑜𝑟ç
𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝐵𝑜𝑟ç
𝑁𝑒𝑡 𝑆𝑎𝑡𝚤ş𝑙𝑎𝑟
𝑇𝑖𝑐𝑎𝑟𝑖 𝐴𝑙𝑎𝑐𝑎𝑘𝑙𝑎𝑟
365
𝐴𝑙𝑎𝑐𝑎𝑘 𝐷𝑒𝑣𝑖𝑟 𝐻𝚤𝑧𝚤
𝑁𝑒𝑡𝑆𝑎𝑡𝚤ş𝑙𝑎𝑟
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑓 𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚
𝑁𝑒𝑡 𝑆𝑎𝑡𝚤ş𝑙𝑎𝑟
𝑁𝑒𝑡 İş𝑙𝑒𝑡𝑚𝑒 𝑆𝑒𝑟𝑚𝑎𝑦𝑒𝑠𝑖
𝑁𝑒𝑡 𝐾â𝑟
𝑁𝑒𝑡 𝑆𝑎𝑡𝚤ş𝑙𝑎𝑟
𝑁𝑒𝑡 𝐾â𝑟
Ö𝑧𝑘𝑎𝑦𝑛𝑎𝑘𝑙𝑎𝑟
𝑁𝑒𝑡 𝐾â𝑟
𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑉𝑎𝑟𝑙𝚤𝑘𝑙𝑎𝑟
𝐹𝑎𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡 𝐾â𝑟𝚤
𝑁𝑒𝑡 𝑆𝑎𝑡𝚤ş𝑙𝑎𝑟

III. İlgili Havayollarının Rasyo(Oran) Analizi Yöntemi İle Değerlendirilmesi
Günümüzde, havayolu taşımacılığı sektörünün kullanım oranın artması ile beraber
havayolu taşımacılığı sektörü her geçen gün büyümekte ve gelişmektedir. Bundan dolayı
hava taşımacılığı sektöründe rekabet artmaktadır. Havayolu işletmeleri faaliyet
gösterdikleri pazarlarda faaliyetlerini devam ettirmek ve yaşamlarını sürdürmek için
finansal durumlarını sürekli kontrol ederek gerekli önlemleri almak zorundadırlar. Bu
açıdan havayolu işletmelerinin finansal tablolarının analizi oldukça önemli bir hal almıştır.
Bu çalışmada Türkiye ve Avrupa’da faaliyet gösteren Türk Havayolları, Lufthansa,
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AirFrance-KLM, İnternationalAirlineGroup (İAG), Aeroflot gibi havayollarının 20102014 yılları arasındaki finansal tablolarında yer alan ve birbirleri ile ilişkili olan kalemler
rasyo analizi yöntemi ile değerlendirilecektir.
Tablo 2: Likidite Oranları
Havayolu
İşletmesi
Türk
Havayolları
Lufthansa
Havayolları
Air FranceKLM
İnternational
AirlineGroup
Aeroflot
Havayolları

Cari Oran
2012
2013

2010

2011

1.37

1.03

0.85

1.05

0.96

0.24

Nakit Oranı
2012
2013

2014

2010

2011

0.68

0.77

0.32

0.39

0.30

0.20

0.17

1.03

0.88

0.75

0.11

0.09

0.14

0.14

0.08

0.77

0.77

0.46

0.60

0.35

0.70

0.34

0.33

0.26

-----25

0.77

0.69

0.72

0.73

0.30

0.18

0.18

0.15

1.41

0.99

1.03

1.19

0.68

0.37

0.50

0.27

0.20

----0.53

2014

Likitide oranları, işletmelerin kısa vadede borçlarını ödeme durumlarını ölçen
oranlardır. Bu oranlar işletmenin nakit durumu ilgili bilgi vermekle birlikte finansal
durumun kötüye gittiği zamanlarda likitide durumu hakkında da bilgi vermektedirler
(Aydın vd., 2010). Cari oran likitide oranlarının altında bulunan oranlardan biridir. Cari
oran dönen varlıkların kısa vadeli yabancı kaynaklara bölünmesi ile elde edilmektedir. Cari
oran bankaların işletmelere kredi verirken göz önünde bulundurdukları bir orandır. Bu
oranın genel olarak 2 olması beklenmektedir. Ancak gelişmekte olan ekonomilerde bu oran
1.5 olarak kabul edilmekle birlikte sektörden sektöre farklılıklar göstermektedir (Akgüç,
2011). Hava taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteren 5 beş havayolu işletmesinin 20102014 yılları arasındaki cari oranına baktığımızda en düşük oranın AirFrance – KLM
grubuna ait olduğu en yüksek oranın ise Aeroflot Havayollarına ait olduğu görülmektedir.
Bu açıdan AirFrance – KLM grubunun kısa vadeli borçlarını ödemede sıkıntı çektiği
söylenebilmektedir.
Nakit oranı, likitide oranlarının altında bulunan bir diğer orandır. Bu oran
işletmenin nakit durumunu göstermektedir. Bu oranın genel olarak %20’nin altına
düşmemesi gerektiği genel kabul görmüş bir kuraldır. Bu açıdan Lufthansa Havayollarının
ilgili dönemde nakit sıkıntısı çektiği söylenebilmektedir.
Tablo 3: Finansal Yapı Oranları
Finansal Kaldıraç Oranı

Havayolu işletmesi

Kısa Vadeli Borç Oranı

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

Türk Havayolları

0.64

0.72

0.71

0.72

0.71

0.23

0.24

0.24

0.26

0.26

Lufthansa Havayolları

0.71

0.71

0.83

0.79

0.86

0.33

0.34

0.34

0.37

0.36

Air France- KLM

0.75

0.77

0.86

0.90

1.02

0.33

0.34

0.36

0.42

0.42

İnternationalAirlineGroup

-----

0.71

0.74

0.79

0.83

-----

0.33

0.38

0.39

0.41

Aeroflot Havayolları

0.74

0.73

0.73

0.73

1.04

0.27

0.37

0.35

0.32

0.48

Rasyo analizinde kullanılan oranlardan biri de finansal yapı oranlarıdır. Bu
oranlardan ilk olarak finansal kaldıraç oranı açıklanacaktır. Finansal kaldıraç oranın yüksek
olması işletmenin almış olduğu kredileri geri ödemede problem yaşayacağı anlamına
gelmektedir. Finansal kaldıraç oranı İşletmenin uzun vadeli borçlarını belirlenen süre
içerisinde ödeyip ödeyemeyeceği konusunda kredi verenlere bilgi vermektedir. Bu açıdan
İnternationalAirlineGroup 2011 yılında kurulduğu için 2010 yılına ait finansal tabloları
bulunmamaktadır.
25
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bakıldığında Aeroflot Havayollarının 2014 yılındaki finansal kaldıraç oranın yüksek olması
işletmeye kredi verecekler açısından olumsuz bir durum teşkil etmektedir. Bununla birlikte
diğer havayolu işletmelerinin de finansal kaldıraç oranın yüksek olduğu görülmektedir.
Kısa vadeli borç oranı, işletmenin toplam varlıkları içerisindeki kısa vadeli borçlarının
oranını göstermektedir. Bu oranın % 30’u aşmaması gerektiği genel kabul görmüş bir
kuraldır. Bu açıdan bakıldığında Türk Hava Yolları dışındaki işletmelerin faaliyetlerini
finanse etmek için yüksek oranda kısa vadeli kredi kullandıkları görülmektedir.
Tablo 4: Finansal Yapı Oranları(Devamı)
Havayolu işletmesi
Türk Havayolları
Luftahnsa Havayolları
Air France- KLM
İnternationalAirlineGroup
Aeroflot Havayolları

2010
0.40
0.38
0.40
----0.47

Uzun Vadeli Borç Oranı
2011 2012 2013
0.48 0.47 0.46
0.36 0.48 0.41
0.44 0.49 0.48
0.38 0.36 0.39
0.35 0.37 0.41

2014
0.44
0.50
0.51
0.42
0.56

2010
0.35
0.28
0.24
----0.25

Özkaynak Oranı
2011 2012 2013
0.27 0.28 0.27
0.28 0.16 0.20
0.22 0.13 0.09
0.28 0.25 0.20
0.26 0.26 0.26

2014
0.28
0.13
0.02
0.16
0.04

Uzun vadeli borç oranı, işletmelerin toplam varlıkları içerisindeki uzun vadeli
borçlarının oranını göstermektedir. Bu oranın yüksek olması işletmelerin faaliyetlerini
finanse etmek için uzun vadeli kredi kullandıkları anlamına gelmektedir. Enflasyon oranın
düşük olduğu ülkelerde daha çok uzun vadeli kredi kullanımı tercih edilmektedir. Bu
açıdan bakıldığında beş havayolu işletmesinin de ilgili dönemler itibari ile uzun vadeli borç
oranlarının sorun teşkil etmeyeceği söylene bilmektedir. Özkaynak oranı, işletmeye ait olan
kaynakların yüzde kaçının işletme sahiplerine veya ortaklarına ait olduğunu gösteren
orandır. Özkaynak oranın yüksek olması işletmeye ait olan varlıkların büyük bir kısmının
işletmenin öz sermayesinden karşılandığını göstermektedir. Bundan dolayı bu oranının
yüksek olması işletmeye kredi verenler açısından oldukça önemlidir. Bu açıdan
bakıldığında beş havayolu işletmesinin ilgili dönemde finansal faaliyetlerini finanse
etmede öz kaynak oranını düşük miktarda kullandıkları görülmektedir.
Tablo 5: Finansal Yapı Oranları(Devamı)
Finansman Oranı

Havayolu işletmesi

Yatırım Oranı

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

Türk Havayolları

1.84

2.64

2.47

2.64

2.48

0.65

0.73

0.73

0.74

0.73

Luftahnsa Havayolları

2.51

2.49

4.9

3.76

6.5

0.69

0.69

0.79

0.76

0.84

Air France- KLM

3.00

3.48

6.3

10.1

17.1

0.74

0.77

0.84

0.88

0.96

2.47

2.92

3.92

5.23

-----

0.70

0.74

0.77

0.81

2.79

2.84

2.83

21.5

0.71

0.70

0.70

0.70

0.93

İnternationalAirlineGroup
Aeroflot Havayolları

----2.99

Finansman oranı, işletmelerde finansal riski gösteren bir orandır. İşletmenin
yabancı kaynak kullanım oranın öz sermaye bölünmesi ile elde edilir. Finansman oranın
yüksek olması firmaların yüksek faiz oranı ile kısa veya uzun vadeli borçlandıklarını
göstermektedir. Bu durum işletmelere kredi verecek kuruluşlar açısından veya işletmeden
alacağı olan kuruluşlar açısından olumsuz biri durum teşkil etmektedir. Bu oranın 1 olması
genel kabul görmüş bir kuraldır. Bu açıdan bakıldığında beş havayolu işletmesinin ilgili
dönemlerde yüksek oranda borçlandığı görülmektedir.Yatırım oranı, maddi duran varlıklar
içerisindeki öz sermaye oranını gösteren bir orandır. Yatırım oranın 1 olması genel kabul
görmüş bir kuraldır. Bu açıdan bakıldığında beş havayolu işletmesinin ilgili dönemdeki
yatırım oranlarının normal olduğu söylenebilmektedir.

273

Tablo 6: Finansal Yapı Oranları(Devamı)
Havayolu işletmesi

Dönen Varlık Oranı

Duran Varlık Oranı

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

Türk Havayolları

0.37

0.24

0.20

0.17

0.20

0.67

0.75

0.79

0.82

0.79

Luftahnsa Havayolları

0.35

0.33

0.34

0.33

0.27

0.64

0.66

0.65

0.66

0.72

Air France- KLM

0.26

0.23

0.28

0.31

0.30

0.73

0.76

0.71

0.68

0.68

İnternationalAirlineGroup

-----

0.29

0.25

0.28

0.31

-----

0.70

0.74

0.71

0.68

Aeroflot Havayolları

0.38

0.37

0.37

0.38

0.33

0.61

0.62

0.62

0.61

0.66

Dönen varlık oranı, toplam varlıklar içerisindeki dönen varlıkların oranın ne kadar
olduğunu göstermektedir. Bu oranın yüksek olması işletmenin faaliyetlerini finanse
etmede problem yaşamadığını göstermektedir. Bu açıdan bakıldığında beş havayolu
işletmesinin ilgili dönemlerdeki dönen varlık oranın düşük olduğu görülmektedir. Duran
varlık oranı, toplam varlıklar içerisindeki duran varlıkların ne kadar olduğunu gösteren bir
orandır. Bu oranın yüksek olması işletme işletmenin yatırımlarını arttırdığı anlamına
gelmektedir. Bu açıdan beş havayolu işletmesinin ilgili dönemlerdeki duran varlık oranın
normal olduğu söylene bilmektedir.
Tablo 7: Finansal Yapı Oranları(Devamı)
Finansal Borç Oranı

Havayolu işletmesi
2010

2011

2012

2013

2014

Türk Havayolları

0.07

0.06

0.06

0.06

0.06

Luftahnsa Havayolları

0.01

0.01

0.01

0.06

0.05

Air France- KLM

0.02

0.02

0.09

0.09

0.10

0.01

0.01

0.03

0.08

0.06

0.03

0.05

0.09

İnternationalAirlineGroup
Aeroflot Havayolları

----0.04

Finansal borç oranı, toplam borçlar içerisindeki finansal borçların oranını
göstermektedir. Bu oranın düşük olması işletmeler açısından durumun iyi olduğu anlamına
gelmektedir. Bu açıdan beş havayolu işletmesinin ilgili dönemlerdeki finansal borçlarının
sorun teşkil etmeyeceği anlaşılmaktadır.
Tablo 8: Faaliyet Oranları
Alacak Devir Hızı

Havayolu işletmesi

Alacakların Tahsil Süresi

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

Türk Havayolları

3.06

2.66

3.93

3.78

4.10

0.11

0.13

0.09

0.09

0.08

Lufthansa Havayolları

0.33

0.12

1.53

1.45

1.36

0.10

0.28

0.34

0.34

0.35

Air France- KLM

0.15

0.19

0.70

1.04

0.68

0.23

0.18

0.05

0.35

0.05

İnternationalAirlineGroup

-----

0.46

0.41

0.40

0.88

-----

0.07

0.08

0.08

0.04

Aeroflot Havayolları

0.54

0.39

0.22

0.44

0.41

0.10

0.14

0.04

0.08

0.08
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Alacak devir hızı, gelir tablosunda yer alan net satışların bilançoda yer alan ticari
alacaklara bölünmesi ile elde edilmektedir. Bu açıdan karma bir orandır. İşletmenin alacak
devir hızının düşük olması alacaklarını tahsil etmede güçlük çektiğini göstermektedir. Bu
açıdan bakıldığında Türk Hava Yolları dışındaki işletmelerin alacaklarını tahsil etmede
güçlük çektiği ve tahsilat işlemlerini etkin bir şekilde yapamadıkları söylenebilmektedir.
Alacakların Tahsil Süresi, işletmelerin bir yıl içerindeki yapmış oldukları ortalama
tahsil süresini göstermektedir. Bu oran işletmelerin geçmiş yıllarda yapmış oldukları
ortalama tahsil süreleri ile karşılaştırılarak değerlendirilmektedir. Bu açıdan bakıldığında
Lufthansa Havayollarının alacak tahsil süresi giderek artarken diğer havayollarının alacak
tahsil süresinin artıp azaldığı görülmektedir.
Tablo 9: Faaliyet Oranları(Devamı)
Aktif Devir Hızı

Havayolu işletmesi

Net İşletme Sermayesi Devir Hızı

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

Türk Havayolları

0.16

0.12

0.16

0.13

0.13

0.47

0.45

0.56

0.62

0.47

Lufthansa Havayolları

0.03

0.01

0.20

0.18

0.18

0.13

0.05

1.18

0.87

Air France- KLM

0.009

0.01

0.04

0.07

0.05

0.03

0.05

0.35

0.81

1.8

İnternationalAirlineGroup

-----

0.02

0.02

0.02

0.04

-----

0.09

0.09

0.11

0.29

Aerflot Havayolları

0.07

0.10

0.05

0.13

0.09

0.30

0.41

0.21

0.50

1.99

1.39

Aktif Devir Hızı, işletmenin toplam varlıklarının ne kadarının verimli bir şekilde
kullanıldığını gösteren bir orandır. Net Satışlar kaleminin toplam varlıklara bölünmesi ile
elde edilmektedir. Aktif devir hızının azalması işletmede atıl kaynakların olabileceği
anlamına gelmektedir. Bu açıdan bakıldığında AirFrance –KLM grubunun ilgili yıllar
itibari ile aktif devir hızının diğer havayollarına nazaran daha düşük olduğu görülmektedir.
Net işletme sermayesi Devir Hızı, net satış miktarının net işletme sermayesine
bölünmesi ile elde edilmektedir. Net işletme sermayesinin yatırım alanında nasıl
değerlendirildiğini göstermektedir. Bu açıdan bakıldığında İnternationalAirlineGroup
işletmesinin net çalışma sermayesi devir hızı düzenli olarak artarken diğer hava yolu
işletmelerinde ise artıp azaldığı görülmektedir.
Tablo 10: Kârlılık Oranları
Net Kâr / Net Satışlar

Havayolu işletmesi

Net Kâr / Özkaynaklar

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

Türk Havayolları

0.17

0.37

0.29

0.49

0.50

0.08

0.16

0.16

0.49

0.23

Luftahnsa Havayolları

0.99

0.02

0.21

0.10

0.03

0.13

0.01

0.25

0.08

0.04

Air France- KLM

0.20

0.58

0.93

0.98

0.16

0.04

0.13

0.33

0.79

0.31

İnternationalAirlineGroup

-----

0.94

1.32

1.59

0.38

-----

0.09

0.12

0.18

0.11

Aerflot Havayolları

0.65

0.64

0.81

0.32

0.21

0.20

0.27

0.17

0.16

0.42
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Net Kâr/Net Satışlar oranı, işletmenin yapmış olduğu satışlardan ne kadar net kâr
elde ettiğini gösteren orandır. Bu oranın yüksek olması işletme açsından oldukça olumlu
bir durumdur. Bu açıdan bakıldığında beş havayolu işletmesinin ilgili dönemlerde Net
Kâr/Net Satış oranı dalgalı bir şekilde artıp azalmaktadır.
Net Kâr/Özkaynaklar oranı, işletme sahiplerinin veya ortaklarının koymuş
oldukları sermayeye karşılık elde etmiş oldukları net kâr payını ifade etmektedir. Bu oranın
yüksek olması işletme açısından oldukça olumlu bir durumdur. Bu açıdan Lufthansa
Havayollarının 2011 yılındaki zararı dışında havayolu işletmelerinin ilgili dönemdeki net
kâr/özkaynaklar oranı dalgalı bir şekilde artıp azalmıştır.
Tablo 11: Kârlılık Oranları(Devamı)
Net Kâr / Toplam Varlıklar

Havayolu işletmesi

Faaliyet Kâr Marjı

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

Türk Havayolları

0.02

0.04

0.04

0.13

0.06

0.27

0.04

0.37

0.35

0.31

Luftahnsa Havayolları

0.03

0.04

0.04

0.01

0.005

1.14

0.64

0.27

0.15

0.15

Air France- KLM

0.01

0.02

0.04

0.07

0.08

0.45

0.34

0.56

0.12

0.63

İnternationalAirlineGroup

-----

0.02

0.03

0.03

0.01

-----

0.81

1.27

1.08

0.93

Aerflot Havayolları

0.05

0.07

0.04

0.13

0.02

1.41

0.66

1.01

0.71

0.88

Net Kâr/Toplam Varlıklar oranı, işletme yöneticilerinin işletmenin varlıklarını
verimli bir şekilde kullanıp kullanmadıkları gösteren bir orandır. Bununla birlikte yapılan
yatırımların kârlılığını gösteren bir orandır. Bu açıdan bakıldığında Lufthansa
Havayollarının 2011 yılındaki zararı dışında genel olarak havayolu işletmelerinin
durumunun normal olduğu söylenebilmektedir.
Faaliyet Kâr Marjı oranı, işletmelerin gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlerin kârlı
olup olmadıklarını gösteren bir orandır. Bu oranın yüksek olması işletmelerin arzuladığı
bir durumdur. Bu açıdan bakıldığında beş havayolu işletmesinin ilgili dönemlerdeki
faaliyet kâr marjı oranın normal olduğu görülmektedir.
Sonuç
Her geçen gün daha hızlı bir şekilde büyüyen hava taşımacılığı pazarı büyük çapta
sermayelerin kullanıldığı, rekabet koşullarının sıkılaştığı ve küçük işletmelerin yaşamlarını
devam ettirmede zorlandıkları bir Pazar halini almıştır. Bununla birlikte hava yolu
taşımacılığı pazarı ekonomik, sağlık ya da güvenlikle ilgili en ufak bir krizden oldukça
fazla etkilenebilmektedir. Bu açıdan bakıldığında bu pazarda faaliyet gösteren işletmelerin
yaşamlarını devam ettirebilmeleri için gerekli olan finansal desteğin elde edilmesi, gerekli
olan kredilerin temini ya da ekonomik anlamda yapılacak faaliyetlerin finanse edilebilmesi
için kreditörlerden destek sağlanması gibi durumlar önemli bir hal almaktadır. Bundan
dolayı işletmenin finansal tablolarında yer alan kalemler arasındaki oranlar oldukça önem
kazanmaktadır.
Bu
çalışmada,
Türk
Hava
Yolları,
Lufthansa,
AirFrance-KLM,
İnternationalAirlieneGroup, Aeroflot gibi beş büyük havayolu işletmesinin mali
tablolarında yer alan kalemler kullanılarak ticari performansları rasyo(oran) analizi
yöntemi ile değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda Türk Hava Yollarının Diğer
havayolu işletmelerine nazaran ekonomik açıdan daha iyi bir durumda olduğu tespit
edilmiştir.
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İşletmelerin İçsel Büyüme Stratejileri Ve Otomotiv Sektöründeki Büyümenin
İncelenmesi
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Özet
İşletmelerin temel amaçlarında bir de mevcut varlık ve yeteneklerini geliştirerek
büyümektir. Bunu gerçekleştiremediği takdirde ise rekabet güçlerini kaybetmekte hatta
faaliyetlerini sonlandırmak zorunda kalmak durumuna gelebilmektedir. Büyüme aynı
zamanda sadece sektör içinde olmayıp farklı sektörlerde de söz konusu olabilmektedir. Bu
açıdan bakıldığında büyüme stratejisi istenen, yöneticiler tarafında amaçlanan ve
işletmenin paydaşlarınca olumlu karşılanan bir özelliğe sahiptir. Bundan dolayı da
yöneticiler temel olarak bu stratejiyi uygulamak ve sürdürme faaliyeti içerisindedirler.
Bunu gerçekleştirirken işletmeler sahip oldukları iç ve dış kaynakları kullanarak büyüme
yoluna gitmektedirler. Bu çalışmada işletmenin sahip olduğu içsel kaynaklardan finansal
olanları, halka arz, kar dağıtım, borçlanma ve yönetim stratejisi olarak ortaklık
incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kar Dağıtım, Borçlanma
Jel Kodu: M41

The Internal Growth Strategies of Businesses and Investigating Internal
Growth In The Automotive Sector
Abstract
One of the primary goals of businesses is to grow through realigning their resources
and developing their competencies. Otherwise, businesses are faced with the threat of
losing their competitive power at the cost of terminating their activities. There is a potential
for growth not only within a sector but also in different sectors. This point of view renders
growth strategy desirable for management and stakeholders. That is why managers
basically pursue and try to sustain a growth strategy. Within this context, businesses
attempt to grow through the use of internal and external resources. In this study, the
following internal resources of businesses are analyzed; public offerings, dividend payouts,
debt instruments, and collaboration as a management strategy.
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GİRİŞ
İşletmelerde büyüme, işletmede sayısal ve nitelik olarak bir gelişimi ifade
etmektedir. Sayısal gelişim başka bir deyişle hacimsel gelişim işletmenin özelliklerine göre
kapasite kullanımında (üretim miktarı), satış gelirlerinde, ürün çeşitliliğinde, kaynak
büyüklüğünde (çalışanların sayısı, sermaye büyüklüğü, vb.) ve varlık büyüklüğünde
(yatırımlarda büyüklük) niceliksel artışı ifade etmektedir. Nitelik olarak büyüme ise işletme
unsurlarının kalite olarak gelişimi ile ilgilidir. Bu büyümenin sayısal olarak ifade edilmesi
nispeten güç olmaktadır. Ancak nitelik olarak büyüyen bir işletmenin sayısal gelişim de
göstereceği varsayımı ile sayısal gelişimin bir anlamda kalite gelişiminin de bir sonucu
olduğu ileri sürülebilir.
Büyüme işletmelerin temel amaçlarından birisidir. Sistem yaklaşımı ile ele
alındığında, işletmeler çevresi ile sürekli etkileşimde olan, çevresinden etkilenen ve onu
etkileyen bir yapıya sahip olan açık sistemlerdir. Ekonomik, sosyal, politik ve teknolojik
değişimlerin sürekli olarak etkisi altında bulunan işletmeler bir taraftan da rekabet çevresi


Doç. Dr., C.B.Ü. İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Muhasebe Finansman A.B.D. Öğretim Üyesi
Yrd.Doç.Dr. , C.B.Ü. Saruhanlı M.Y.O. Öğretim Üyesi
 Doç. Dr. , C.B.Ü. İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Muhasebe Finansman A.B.D. Öğretim Üyesi
 Doç.Dr., C.B.Ü. İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Muhasebe Finansman A.B.D. Öğretim Üyesi


278

içerisinde kaynaklarını en iyi şekilde kullanarak yaşamlarını sürdürmek
mecburiyetindedirler. İşletmenin en önemli amacı büyüme ve gelişme sürecini sürekli
kılmaktır. Büyüme ve gelişme sürecini dengeli yönetmek gerekir. İşletmeler büyürken çok
dikkatli davranmak zorundadır. Pazarda kalma mücadelesini sürdüren işletmeler bazen
sürdürülebilirliklerini sağlamak adına kârlarından vazgeçerek nakit akışı sağlamayı hedef
edinmektedirler. Bu davranış biçimi tüm rekabet çevresinde benzer şekilde karşılık
gördüğü takdirde, tüm aktörler kâr etmektense nakit akışı sağlamaya yönelik çabaların
içerisine girmektedirler. Dolayısıyla işletmeler büyüme stratejileri uygularken temel amaç
olarak karlılığı düşünmek zorundadırlar. Bu sektörün büyümesi ve yaşaması açısından
stratejiktir ve stratejik kalkınmanın temeli kârdır.(Genç, 2014)
Günümüzde işletmelerin amacı:
Varlıklarını sürdürebilmek, varoluşlarına yönelebilecek tehlikeleri başka bir
deyişle riskleri en düşük düzeye indirmek,
Büyüme hızlarını en yüksek düzeye çıkartmak,
Bağımsızlıklarını koruyabilmek,
Büyümenin gerektirdiği finansman gereksiniminin en azından bir bölümünü
karşılayabilmek için yeterli iç kaynakları yaratmaktır.Büyüme sayesinde işletmeler, en
uygun kapasite düzeyine ulaşarak, ölçek ekonomilerinden yararlanırlar. Ölçek
ekonomileri genellikle şu nedenlerden kaynaklanır:
Büyüme sonucu uluslararası pazarlara yönelen başarılı işletmeler
çeşitlendirmenin de yardımı ile kaynaklarını daha iyi değerlendirirler.
Araştırma-geliştirme faaliyetlerinin daha ekonomik bir biçimde yürütülmesi
Yetenekli yönetici ve personel çalıştırma olanağının artması
Büyük ölçekte üretimde bulunmanın maliyetler üzerindeki olumlu etkisi
Riskin azalması
İşletmenin pazar değerinin oluşumunda kapital oranının düşmesi başka bir deyişle
hisse senetlerinin Fiyat/Gelir oranının yükselmesi sonucu işletmenin pazar değerinin
artması.
İşletmeleri büyümeye yönlendiren temel amaçlar ekonomik olmakla beraber, bu
konuda psikolojik etmenlerde etkili olmaktadır. Büyük rakipler karşısında ezilme,
bağımsızlığı yitirme korkusu, eskimiş olma kaygısı, tutku, hırs, yaratıcılık, dinamizm gibi.
Kişinin kendisini bulunduğu mevkii ile değerlemesi, işletme ne kadar büyürse kendisinin
de o denli yükseleceği, güçleneceği düşüncesi, bazı işletme sahiplerini ve/veya yöneticileri
işletmelerini büyütme çabasına itmektedir. Tepe yöneticilerdeki yaratıcılık, dinamizm,
başarılı olma, örgüt yapısını değiştirme, yenileme gibi istekler, durgunluğun doğurduğu
doyumsuzluk gibi psikolojik etmenlerde büyümede rol oynamaktadır. (Bütüneri, 2014)
Büyüme için işletmeler öz kaynaklarına başvurabilecekleri gibi, yabancı
kaynaklara başvurarak büyümenin gerektiği finansmanı sağlayabilirler. İşletmeler
büyümelerini sadece finansal açıdan sağlamayı düşünmezler. İşletmeler rekabet için yeni
mal ve hizmet üretmek, teknoloji transferi gibi gerekçelerle de büyümeye yönelirler.
İşletmeler bunları gerçekleştirmek için lisans anlaşmaları, birleşme ve devralma ile ortak
girişim yollarını seçerler. (Aşıkoğlu, 1993:41-42).
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İŞLETMELERDE BÜYÜME STRATEJİLERİ
İşletmeler büyüme stratejileri içsel (organik) ve dışsal (inorganik) büyüme
şeklindedir. Şekil 1’de işletmelerin büyüme yolları gösterilmiştir. Büyüme stratejileri, artan
Ar-Ge yatırımları, kaynakların etkin şekilde kullanılmasını, kaliteli işgücünün işe
alınmasını, yaratıcılığın teşvik edilmesini, yeni trendlerin ve gelişmelerin yakından takip
edilmesini ve riske karşı yüksek toleransı gerektirmektedir.
Tablo1. İşletmelerde Büyüme Stratejileri

Kaynak: Akgöbek, 2011:14.

İşletmelerin oto finansman yoluyla gerçekleştirdiği büyümeye iç büyüme denir.
İşletmelerin iç kaynaklarını kullanarak gerçekleştirmiş oldukları iç büyüme stratejileri,
fazla yatırım gerektirmedikleri için daha kolaylıkla uygulanabilen stratejilerdir. İç büyüme
stratejileri, yavaş ve sürekli bir büyüme sağlar. Ayrıca iç büyüme, işletmenin kendi
kaynaklarını ve büyüme vektörünü kontrol edebilmesini sağlamaktadır. Bu stratejilerin
sakıncaları, işletmenin yeni ürün geliştirmesinin uzun zaman alabilmesi ya da pahalı bir
ürün getirildiğinde, bu ürün pazarının olmadığının ortaya çıkmasıdır. Zamanında yeni
ürünlerin ve fikirlerin geliştirilememesi halinde, işletmenin rekabetçi üstünlük sağlaması
olanaksızlaşır. İç büyüme stratejisi uygulanırken, kaynakların daha iyi kontrolü yanında
başarısızlık olasılığının da göz önünde bulundurulması gerekir.
İç büyüme sonucunda; işletmenin ekonomik olarak gelişmesi, sermayesinin
artırılması, kaynaklarının çoğaltılması, örgütsel olarak gelişmesi, yani örgüt yapısının
büyümesi, çeşitlenmesi, fiziksel olarak büyümesi, çalışan sayısının, kullandığı hammadde
veya enerji girdilerinin artması söz konusu olabilir. Bunların yanı sıra, örgütün kamu
oyunda sahip olduğu imajın ve yerin olumlu yönde değişmesi ve işletmenin itibarının
artması da iç büyüme olarak adlandırılabilir(Kocaoğlu, 2010:56-57).
İç büyüme yatay ve dikey olmak üzere iki şekilde gerçekleşir; (Tutar, 2013:4).
Yatay büyüme: Yatay büyüme, bir işletmenin faaliyette bulunduğu iş kolundaki pazar
payını artıracak yönde büyümesidir. İşletme yarattığı fonları aynı işkolundaki yatırımlara
ayırarak veya benzer malları üreten işletmeleri satın alarak ya da birleştirerek yatay
büyümeyi sağlayabilir. Yatay büyümede işletmenin rekabet gücünü artırarak tekelci bir güç
olma eğilimi ağırlık taşır (Mavi, 2011). Örneğin aynı konuda üretim yapan fabrika sayısının
arttırılması, bir lokantanın veya merkezîn veya bankanın farklı şubelerinin açılması yatay
büyüme şeklidir. Yatay büyüme iki şekilde olabilir: Ürün farklılaştırması. Aynı ürünün
biçim ve boyut değiştirerek değişik özelliklerde piyasaya sürülmesidir. Bir otomobil
firmasının farklı model otomobiller üretmesi, ürünün kalitesinin, ambalâjının veya renginin
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değiştirilmesi örnek olarak verilebilir. Pazar farklılaştırması. İşletmenin ürünlerini farklı
pazarlara sunması, farklı tüketici kitlesine ulaşması pazar farklılaştırma örneğidir. Pazar
farklılaştırmasının temel amacı talep ve satışı arttırmak için yeni pazarlara yönelmektir.
(Tutar, 2013: 4-6).
Dikey büyüme: Dikey büyüme ise girdi üretiminden perakende satışa kadar
birbirini izleyen aşamaların aynı firma bünyesinde toplanmasıdır. Örneğin hammadde, ilk
madde üretiminden nihai mamülün pazarlanması aşamasına dek ticaret zincirinin farklı
halkalarında faaliyet gösteren işletmelerin birleşmesi ya da bir firmanın yatırımlarını, bu
amacı sağlayacak şekilde yönlendirmesi, dikey büyüme olarak nitelendirilmektedir (Mavi,
2011). Pamuk üreticilerinin kumaş fabrikalarıyla ve konfeksiyoncularla birleşerek bir tek
ana işletme kurmaları dikey büyüme örneğidir. Dikey büyüme ileri doğru dikey büyüme
ve geriye doğru dikey büyüme olmak üzere iki şekilde gerçekleşir (Tutar, 2013: 4-6).
İşletmelerde içsel büyüme stratejilerinden yoğunlaşma stratejisi, işletmenin tüm
kaynaklarını sadece tek bir sektöre yönlendirmesiyle ilgilidir. Bu stratejide, mevcut
teknolojiyi kullanan mamullerle yeni pazarlara girerek Pazar üzerinde yoğunlaşma (Pazar
çeşitlendirme) ya da yeni teknolojilere dayalı yeni mamullerle mevcut pazara girilerek
mamuller üzerinde yoğunlaşma (mamul çeşitlendirme) söz konusudur. Pazar
çeşitlendirme; işletmenin temel yeteneğini kullanarak yeni Pazar arama çalışmalarını
kapsar. Hedef, mamuller için ya yeni kullanım alanları ya da yeni müşteri grupları
bulmaktır. mamul çeşitlendirme stratejisinde ise, mevcut pazarlara yeni teknolojilere dayalı
yeni mamuller sunulur. bu kez risk mamullere dağıtılarak rekabet üstünlüğü sağlanmaya
çalışılmaktadır. bu çeşit büyüme stratejileriyle sinerji oluşturulmaya çalışılmaktadır.
(Öncer, 2012: 408)
İşletmelerde içsel büyüme stratejilerinden çeşitlendirme stratejisi, işletmelerin
yeni mamuller üreterek veya mevcut mamullerde değişiklik yaparak tamamen yeni
pazarlara girme çabasıdır. Çeşitlendirme stratejisi diğer büyüme stratejilerinden farklıdır.
Diğer üç stratejide, orijinal ürün hattı için mevcut teknoloji, finansal ve satış geliştirme
kaynaklarının kullanımı söz konusu iken, çeşitlendirme stratejisi genellikle, yeni beceri,
yeni teknoloji ve yeni tesisler gerektirir. Çeşitlendirme, işletme dışarıda yeni pazar fırsatları
bulduğu zaman mantıklıdır. Yeni fırsat, yüksek çekiciliği olan endüstriler söz konusu
olduğunda ve işletmenin başarılı olabileceği iş karmasına sahip olması durumunda iyi
fırsattır. İşletmelerin belli başlı büyüme stratejilerinden olan çeşitlendirerek büyüme, iki
şekilde gerçekleşebilir. Birincisi tek yönlü çeşitlendirme (konsantrik) ikincisi ise çok yönlü
çeşitlendirmedir. (Koçoğlu, 2012: 270)
İşletmelerde içsel büyüme stratejilerinden modernizasyon stratejisi, Üretimi
artırmak, kaliteyi yükseltmek, üretim maliyetlerini ve fireyi azaltmak için teknolojinin
geliştirilmesini hedefleyen bu strateji eski teknoloji ürünü olup demode olmuş, ya da
eskimiş makine ve teçhizatın çağa ayak uyduran yeni teknolojilerle değiştirilmesi şeklinde
gerçekleştirilmektedir. Artan rekabet ortamında yeni ürünlerin üretim planlamasında
yatırım stratejileri belirlenirken genelde iki yatırım yöntemi kullanılmaktadır. İşletme bu
durumda ya yeni bir yatırıma gitmektedir ya da mevcut tesis üzerinde yeni ürünlerin
piyasaya sunulmasında modernizasyon stratejisi uygulayarak yatırım yapmaktadır.
Teknolojik değişim uzun vadede ticari başarı veya başarısızlığın temel faktörüdür. Yeni
teknolojiler yeni piyasalar meydana getirir veya mevcut pazarlardaki teknolojileri ve bu
teknolojiler kapsamındaki ürün, hizmet ve üretim süreçlerini ikame ederler. İşletmelerde
stratejik teknoloji yönetiminin iki temel ekonomik hedefi; yeni pazarlar oluşturmak veya
mevcut pazarlarda hâkim konuma gelerek bu durumu sürdürmektir. Özellikle iş
dünyasındaki teknolojik gelişmeler, işletmeler arasında bir rekabet unsuru haline gelmiştir.
Dolayısıyla işletmeler, değişen ve gelişen teknolojiye uygun modern makinelerle
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işletmelerini yenilemek durumunda kalmaktadır. Bu durum işletmelerin diğer işletmelerle
olan rekabetini hem güçlendirmekte hem de yeni ve modern makineler ile üretim
maliyetlerinin düşmesini sağlayarak piyasadaki talebe daha iyi cevap verebilecek nitelikte
daha modern ve kaliteli ürün üretmelerini sağlamaktadır (Özdemir, 2006: 12-13).
OTOMOBİL SEKTÖRÜNDE BÜYÜME
Türkiye’de otomotiv sanayii, kurulduğu 1960’lı yıllardan bugüne önemli aşamalar
kaydetmiştir. Bu aşamalar esas itibariyle yedi ana grupta toplanabilir(Onuncu Kalkınma
Planı, Otomotiv Sanayii Çalışma Grubu Raporu, 2014: 4)
1960’lı yıllarda “İthal İkamesi” amaçlı traktör ve ticari araçların montaj üretimi, •
1970’li yıllarda aksam parça üretimine yönelik “Yerlileştirme” ve “Otomobil Üretimi”, •
1980’li yıllarda “Kapasite ve Teknoloji Yatırımları”, • 1990’lı yıllarda “Küresel Rekabet”
için yeniden yapılanma ve küresel sanayi ile entegrasyon, • 2000’li yıllarda “daha yüksek
katma değer yaratarak” dünya pazarlarına yönelik tasarım ve üretim için “Sürdürülebilir
Küresel Rekabet Süreci” ne giriş, • Dokuzuncu Plan döneminde (2007-2013) Ar-Ge ve
inovasyon alanlarında Devlet Yardımlarının gelişmesi ile yetkinliğin artışı, • Dokuzuncu
Plan dönemi sonunda sanayi ve ihracat strateji planlarının oluşturulması ve 2023 Vizyonun
belirlenmesi.

Üretim açısından değerlendirildiğinde 1963 yılında11.000 adet olan üretim sayısı
1976 yılında 146.000’e 1993 yılında 453.000’e 2010 yılında yıllık 1 milyon adedin üzerine
çıkılarak 1.094.557 olarak gerçekleşmiştir.
Türk otomotiv sektörü 1993 yılında toplam üretimin yalnızca %2,02’e karşılık
gelen 9.179 adet aracı ihracat etmiştir. 2000 yılında ise toplam üretimin %21,74’nü 701.822
adet aracı ihraç etmiştir.
Yıllık milyon adet üretimin gerçekleştiği 2006 yılında ise üretimin %69’unu
706.000 aracı ihraç etmiştir. Yıllar olarak bakıldığında genelde ihracat/üretim oranı
toplamda (otomobil, hafif ticari, ağır ticari) %63 ile %70 arasında değişmektedir.
Yıllara göre ihracat artışında kuşkusuz direkt yabancı sermaye yatırımları
niteliğindeki üretici firmaların uluslar arası pazarlarda benimsedikleri stratejiler etkin
olmaktadır.
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Örneğin uluslar arası büyük üretici konumunda Toyota ve Honda (%100 yabancı
sermaye) bazı modellerini sadece Türkiye’de üretip ihraç etmektedir. Aynı şekilde Ağır
Ticari Araçlarda M.Benz Türk (%85 yabancı sermaye oranı), Man Türkiye (%99.9 yabancı
sermaye oranı) üretimlerinin büyük bir bölümü ihracat şeklindedir.
Türkiye’de yıllar itibariyle üretimin artmasına karşılık Pazar sürekli olarak
büyümüş ve bu fark ithalat yoluyla karşılanmıştır. Hem Türkiye’de Ford Otosan, Tofaş,
Oyak Renault, Honda Türkiye, Toyota gibi firmalar üretimleri yanında diğer modelleri ithal
etmekte ve pazarlama, dağıtım, satış ve servis hizmetleriyle pazarda önemli paya
sahiptirler. Bunun yanında Türkiye’de üretilmeyen ancak uluslar arası pazarda ilk sıralarda
yer alan WW grubu ithal ettiği marka ve modellerle birlikte pazar lideri konumundadır.
Güçlü finansal yapıları temettü ödemeleri, yatırımları ile gündemden düşmeyen
otomotiv ve otomotiv yan sanayi firmaları BİST’te hem piyasa değeri en yüksek şirketler
sıralamasında hem de en hızlı büyüyenler içerisinde yer aldı. Borsa İstanbul’da 174 imalat
sanayi şirketi içinde son 10 yıllık dönemde döviz bazında piyasa değeri en hızlı
büyüyenlerden ilk 7 içerisinde iki otomotiv yan sanayi ve bir otomotiv şirketinin yer
almaktadır.
İmalat sanayinde piyasa değeri en yüksek 10 şirketin üçü otomotiv sektörüne aittir.
Takas verileri incelendiğinde imalat sektöründe yabancıların da en fazla pozisyon aldığı
firmaların önünde otomotiv şirketleri gelmektedir. Sektörün öncü şirketlerden Ford
Otosan ileTofaş Oto Fabrikaları’nın takas dağılımlarına göre Ford Otosan’da yabancı payı
yüzde 66.71, Tofaş Oto Fabrikaları’nda ise yüzde 81.72 seviyesinde bulunmaktadır.
Şirketlerin büyüme hızlarında yavaşlama meydana gelmedikçe talep görmeye
devam edeceklerdir. Yıllık verilere göre sektörde yer alan şirketlerin 2015 yılında ortalama
büyüme hızı yüzde 36.78 seviyesinde bulunmaktadır. Esas faaliyet kar büyümesi yüzde
50.28, net kar büyümesi ise yüzde 33.44 (Milliyet, 5 Mayıs 2016).

Bu çalışmada örnek olarak Ford Otosan, Doğuş Otomotiv ve Tofaş Fiat incelenmiştir.
Ford Otosan A.Ş.
FORD OTOSAN A.Ş. 2015 Faaliyet Raporu incelendiğinde, Türkiye’nin öncü otomotiv
sektörü için 2015 yılında üretim, satış, ihracat ve istihdam alanlarında gelişim sağlamıştır.
2014 yılında yatırımlarını tamamladıktan sonra yeni ürünlerle ve artan kapasite ile ilk
yılında ticari araç pazarında lider konumuna ulaşmıştır. 2016 yılı için yeni motorları
devreye alma, kamyonda global büyüme stratejisini sürdürmeye, maliyetleri iyileştirmeyi
amaçlamaktadır.
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FORD OTOSAN A.Ş.nin satış adetlerinde ve araç fiyatlarındaki artış sonucunda %42
yükselerek 6.023 milyon TL olmuştur. İhracat gelirleri adet artış etkisiyle %39 yükseldi ve
10.723 milyon TL ye ulaşmıştır. Toplam satış gelirleri %40 artışla 16.746 milyon TL olarak
gerçekleşmiştir. İhracatın toplam satış gelirlerindeki payı %64 olmuştur.( Grafik 1)

Grafik 1. Satış Gelirleri
Grafik 2’de görüldüğü gibi VAFÖK %70 artışla 1.441 milyon TL’ye yükseldi. VAFÖK
marjı yıllık 151 baz puan artışla %8,6 oldu ve 2010'dan bu yana en iyi sonuç kaydedildi.
Kârlılığı artıran ana etkenler şunlar oldu: yeni ürünlerimize olan güçlü talep, artan satış
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adetleri ve olumlu satış miski, Yüksek kapasite kullanımı, etkin fiyatlama stratejisi, maliyet
azaltıcı önlemlerdir.

Grafik 2.Vergi Amortisman Faiz Öncesi Kar
FORD OTOSAN A.Ş. 2015 yılında iki seferde toplam 400 milyon TL brüt temettü ödemesi
gerçekleştirdi. Dağıtılan kâr payı 2014 yılına göre %129 arttı. 2004-2015 yılları arasında
Ford Otosan tarafından ödenen temettü miktarı 4,6 milyar TL’ye ulaştı (Grafik 3).

Grafik 3.Temettü Ödemeleri
Grafik 4’te görüldüğü gibi şirketin Vergi öncesi kârı %122 artışla 866 milyon TL oldu. Net
kâr, yatırım teşvik belgeleri kapsamında hesaplanan ertelenen vergi varlığının etkisiyle
geçen yılın aynı dönemine göre %42 arttı ve 842 milyon TL oldu. Hisse başına kâr 2,40
TL’ye yükseldi.

Grafik 4. Net Kar
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Doğuş Otomotiv A.Ş.
2015 yılında 21. yılını tamamlayan Doğuş Otomotiv, 13 uluslararası markası ve
80’den fazla modeli, satış, servis ve yedek parça hizmetleri, 2 bini aşkın çalışanı, 520’den
fazla müşteri buluşma noktasıyla yılda 150 binin üzerinde müşteriye değer sunan
Türkiye’nin lider otomotiv ithalatçısı ve distribütörüdür. Doğuş Otomotiv 2015 yılı içinde
pazar payını artırarak, üst üste 4. yılında da Türkiye otomotiv pazarında lider konumda
kalma başarısını göstermiştir.

TOPLAM SATIŞLAR

Tofaş
1968 yılında kurulan Tofaş, Türkiye’nin hem binek otomobil hem de hafif ticari
araç üreten tek otomotiv şirketidir. Tofaş’ın sermayesinde, Koç Holding ve Fiat Chrysler
Automobiles (FCA) eşit hissedardır. %24,3’ü halka açık olan Tofaş’ın hisseleri, Borsa
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İstanbul BİST 30 ve BİST 100 Endekslerinde işlem görmekte; Şirket, Kurumsal Yönetim
Endeksi ve Sürdürülebilirlik Endeksi’nde de yer almaktadır. Tofaş ayrıca Lüksemburg
Borsası’na da kotedir.
Tofaş, yılda 400 bin araçlık üretim kapasitesi ve 8.000 çalışanı ile Türkiye’nin
dokuzuncu büyük sanayi kuruluşudur. Genel merkezi İstanbul’da olan, 350 bin m2 ’si
kapalı, yaklaşık 1 milyon m2 alan üzerinde kurulu Bursa fabrikasında üretim yapan Tofaş,
rekabet gücünü artıran yatırımlarını sürdürmektedir.

Tofaş hissesinin 2015 yılı ortalama değeri, 2014 yılına göre %44 oranında artış
göstererek, aynı dönemde ortalama %7 değer kazanan BİST 100’ün üzerinde bir
performans sergilemiştir.
2009 yılı sonunda %72 olan Tofaş’ın halka açık hisselerindeki yabancı payı, her
geçen yıl yükselerek 2015 yılında %89 düzeyine ulaşmıştır. Bu oran, halka açık Koç Grubu
şirketleri içerisinde en yüksek seviyeyi temsil etmektedir. Aynı dönemde BİST yabancı
yatırımcı payı ise %67’den %62’ye gerilemiştir.
Tofaş hissesinin 2015 yılı ortalama değeri, 2014 yılına göre %44 oranında artış
göstererek, aynı dönemde ortalama %7 değer kazanan BİST 100’ün üzerinde bir
performans sergilemiştir.
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Şirket yönetiminin 2015 yılına ilişkin kâr payı dağıtımı teklifi ise toplam 365
milyon TL tutarında olup, 2015 yılı net kârı üzerinden %44 temettü ödeme rasyosunu işaret
etmektedir.
SONUÇ
Türkiye’de 1960 yılında otomobil üretimi hedefiyle başlayan otomotiv sanayi
günümüzde üretim ve ihracat açısından değerlendirildiğinde önemli bir sektör olarak
faaliyetlerini sürdürmektedir.
Türkiye’de özellikle çok uluslu firmaların yeraldığı otomotiv sektöründe 17 firma
üretici konumunda faaliyet göstermektedir. Bunlardan iki tanesi, BMC ve Uzel, faaliyet
göstermemektedir.
Direkt yabancı sermaye yatırımı şeklinde olanlarının sayısı ise 11dir. Direkt
yabancı sermaye oranlarının dağılımı %27 ile %100 arasındadır. Tamamı yerli olan 6
işletme ise çeşitli markaların lisansı ile üretim yapmaktadır. Altı firma ise hem direkt
yabancı sermaye yatırım niteliğinin yanında halka açık olarak hisse senetleri BIST’te işlem
görmektedir.
Son yıllarda sektörde yapılan AR-GE yatırımlarının sonucunda teknoloji ihraç
eden konuma gelmesine rağmen hedef kendi markasını oluşturmaktadır.
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Altın Fiyatları Ve İslami Borsa Yatırım Fonları Arasındaki İlişkinin
İncelenmesi: Türkiye Örneği
Ahmet Vecdi CAN*

Gülfen TUNA**

Özet
Bu araştırmada Türkiye’deki altın fiyatları ile İslami Borsa Yatırım Fonları
arasındaki ilişki, 2011-2016 dönemi için günlük veriler ile incelenmektedir. Değişkenler
arasındaki ilişki, zamanla değişen asimetrik nedensellik analizi ile incelenmiştir. Araştırma
sonucuna göre; İslami Borsa Yatırım Fonu ile altın fiyatları arasında,hem pozitif hem de
negatif şoklar için çift yönlü nedensellik ilişkisi bulunmaktadır. Ancak nedensellik
ilişkisinin sıklığı azdır. Dolayısıyla altın fiyatlarındaki değişimlerden faydalanarak, İslami
Borsa Yatırım Fonlarının fiyatları ile ilgili tahminlerin yapılabileceği dönem sayısı
düşüktür. Aynı şekilde İslami yatırım fonlarına ait fiyat değişimlerinden faydalanarak altın
fiyatlarının tahmin edilebileceği dönem sayısı da azdır. Diğer bir ifade ile altın fiyatları ile
İslami yatırım fonları arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisi söz konusu olup, bu ilişki
her dönem için geçerli değildir.
Anahtar Kelimeler: Altın Fiyatları, İslami Yatırım Fonu, Nedensellik, Türkiye.
JEL Codes: G10, G11, O16.

Investıgatıon Of The Relatıonshıp Between Islamıc Exchange-Traded Fund
And Gold Prıces: The Case Of Turkey
Abstract
The study analyses the relationship between Islamic exchange-traded fund and
gold prices for 2011-2016 period by using daily data in Turkey. The relationship between
variables is analysed a time varying asymmetric causality test. Per the results of article,
there are bidirectional causality from the components of gold prices to the components of
Islamic exchange-traded funds for positive and negative shocks. However, frequency of
causality relationship is less. Thus, the number of periods benefiting from changes in gold
prices are low for estimated price of the Islamic Exchanged-traded fund vice versa.In other
words, bidirectional causality exists for gold prices and Islamıc exchanged-traded funds,
but, this relationship isn't valid for any period.
Keywords: Gold Prices, Islamic exchange-traded fund, Causality, Turkey.
JEL Codes: G10, G11, O16.
GİRİŞ
Finansal piyasalarda yeni ürünlerin geliştirilmesi, işlem hacminin artmasına
yardımcı olması dolayısıyla oldukça önemlidir. Bu noktada alternatif yatırım aracı olarak
geliştirilen ve sadece İslami kurallara uygun faaliyet gösteren firmaların hisse senetlerinin
yer aldığı yatırım fonları da, hem finansal ürün çeşitliliğini hem de işlem hacmini
etkilemesi açısından son yıllarda popülerlik kazanan yatırım araçlarındandır. Bu yatırım
fonlarını dini inanışları gereğince tercih eden yatırımcılar isesadece belli finansal varlıkları
portföylerine dâhil edebilmektedirler. Bu nokta da altın hisse senedine hem bir alternatif
hem de riskten korunma aracı olarak gündeme gelmektedir. Altın tek başına oldukça riskli
bir varlık iken onun sağlamış olduğu getiriler genellikle diğer menkul kıymet gruplarından
bağımsızdır. Bu nedenle yatırımcılar, hisse senedi ve tahvil portföyleri ile negatif ilişkili
Prof. Dr. , Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, acan@sakarya.edu.tr
Doç. Dr. , Sakarya Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Finansal Ekonometri Bölümü,
geksi@sakarya.edu.tr
*

**
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olan varlıklarıtercih etmektedirler (Froot: 1995:60). Altının bu özelliği; portföy
çeşitlendirmesinde önemli bir rol oynamaktadır (Jaffe, 1989:53). Ayrıca altından elde
edilen kazançların İslami kurallara uygun kabul edilmesi de bu yatırım aracının islami
kurallara uygun yatırımlar yapan katılımcılar tarafından da tercih edilebilirliğini
yükseltmektedir. Bu nedenle alternatif iki yatırım aracı arasındaki etkileşimin bilinmesi
önemlidir.
Yatırımcılar herhangi bir menkul kıymetin fiyat değişimlerinden faydalanarak;
farklı yatırım araçları ile ilgili tahminler yapabiliyorsa;normalüstü kazanç elde etme
olanağını yakalamış olmaktadır.Diğer bir ifade ile piyasa etkinliği açısından, menkul
kıymet çiftlerinin birbirlerinin fiyat değişimleri ile ilgili olarak faydalı bilgi sağlayıp
sağlamadığını tespit edebilmek önemlidir. Eğer bir menkul kıymetin fiyat değişimlerinden
faydalanılarak farklı bir menkul kıymetin fiyat değişimleri tahmin edilebiliyorsa ve
yatırımcı bu durumdan kazanç elde edebiliyorsa piyasanın etkin olmadığından
bahsedilebilir. Bu çalışmada daİslami kurallara uygun portföylerini oluşturan yatırımcıların
önemli tercihlerini oluşturan İslami yatırım fonları ile altın fiyatları arasındaki nedensellik
ilişkisi incelenmektedir. Böylece bu iki yatırım aracının fiyatlarının tahmin edilmesinde,
birbirleri ile ilgili olarak kullanılabilir faydalı bilgi sağlayıp sağlamadığı da
incelenmektedir. Bu amaçla nedensellik ilişkisinin tespiti için asimetrik nedensellik analizi
kullanılmaktadır. Bu şekilde hem İslami yatırım fonları hem de altın fiyatlarında meydana
gelen pozitif ve negatif şokların etkisi ayrı ayrı incelenmektedir. Bu hedefler doğrultusunda
çalışmanın literatüre sağlayacağı katkı, altın fiyatlarında meydana gelen pozitif ve negatif
şokların etkisinin, İslami hisse senedi piyasasındaki fiyatlara yansımasının ayrı ayrı
görülebilmesi noktasındadır. Böylece altın fiyatlarında meydana gelen pozitif ve negatif
değerlerin,İslami hisse senedi piyasasındaki pozitif ve negatif değerlerin oluşmasında
faydalı bilgi sağlayıp sağlamadığı incelenmektedir. Bu ilişki çift yönlü olarak
incelenmiştir. Ayrıca incelenen yatırım araçları arasındaki nedensellik ilişkisinin istikrarlı
olup olmadığı da zamanla değişen asimetrik nedensellik analizi ile de ayrıca incelenmiştir.
Bu doğrultuda çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünün ardından ikinci
bölümde ilgili literatüre yer verilmiş olup, üçüncü bölümde ise kullanılan veri seti ve
yöntemler incelenmiştir. Dördüncü bölümde ise elde edilen bulgulara yer verilmiş olup,
son bölümde ise elde edilen bulgular doğrultusunda genel bir değerlendirme yapılmıştır.
I. LİTERATÜR
Literatürde altın ile hisse senedi, tahvil, döviz kuru, enflasyon gibi değişik finansal
göstergeler arasındaki ilişkileri inceleyen pek çok çalışma mevcuttur.
Baur ve Lucey (2010),altının finansal kriz zamanlarında riskten korunma aracı olup
olmadığını incelemişlerdir.Araştırmada ABD, İngiltere ve Almanya’nın hisse senedi, tahvil
piyasası verileri ve altın fiyatları kullanılmıştır.Araştırma sonucunda altının;hem riskten
korunma aracı hem de güvenli yatırım aracı olduğunu destekleyen sonuçlara ulaşılmıştır.
Ibrahim (2012), Malezya’da, altın ile hisse senedi getirileri arasındaki ilişkinin
olumsuz koşullarda değişip değişmediğini araştırmıştır.1 Ağustos 2001-31 Mart 2010
dönemini kapsayan günlük veriler ile gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre, altın ile
hisse senedi getirileri arasında pozitif ve istatistiksel olarak anlamlıilişki bulunmaktadır.
Ayrıca borsanın düşüş dönemlerinde altın yatırımının faydalı olduğunu, bu nedenle de
yatırımcıların hisse senedi piyasasındaki risklere karşı altını, etkin korunma aracı olarak
kullanılabileceği belirtilmektedir.
Patel (2013), Hindistan’da altın fiyatları ve borsa endeksleri arasındaki nedensellik
ilişkisini incelemiştir. Ocak 1991-Aralık 2011 dönemi için Sensex, BSE 100 ve S&P CNX
Niftyverileri ile gerçekleştirilen araştırmanın sonucuna göre; tüm değişkenler arasında
uzun dönem denge ilişkisi söz konusudur. Ayrıca altın fiyatlarından S&P CNX Nifty‘e
doğru nedensellik ilişkisi olduğu ve dolayısıyla, altın fiyatlarının S&P CNX Nifty
getirilerini tahmin etmede kullanılabileceği ifade edilmektedir.
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Wai vd. (2014),araştırmalarında hisse senedi piyasaları ile altın fiyatları arasındaki
ilişkiyi incelemişlerdir. Markov Switching Vektör Hata Düzeltme Modelleri’nin
uygulandığı araştırma sonucunda, Malezya, Tayland ve Endonezya borsaları ile altın
fiyatları arasında pozitif bir ilişkinin varlığını destekleyen sonuçlara ulaşılmıştır.
Srinivasan ve Prakasam (2014) araştırmalarında Hindistan'da altın, hisse senedi ve
döviz arasındaki nedensellikilişkisini incelemişlerdir. Araştırma sonuçlarına göre altın,
hisse senedi ve döviz ile uzun dönemli bir ilişki içerisindedir. Ayrıca hisse senedi fiyatları
ile altın fiyatları arasında nedensellik ilişkisi söz konusu değildir. Bu nedenle de,
Hindistan’daki altın fiyatlarının, hisse senedi fiyatlarını tahmin etmek için kullanılabilir
bilgi içermediği belirtilmektedir.
Chen ve Lin (2014), altın ve hisse senetleri arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir.
Araştırma sonuçları altının; fiyatların düşüş kaydettiği dönemlerde iyi bir riskten korunma
aracı olduğunu göstermektedir. Yükselen piyasa dönemlerinde ise küçük şirketlerin hisse
senetleri haricinde altın, iyi bir riskten korunma aracı olarak görülmemiştir.
Mensi vd. (2015), araştırmasında İslama uygun hisse senetlerinin, altının
ve ABD Hazine Bonolarının (T-Bonoları) altı GCC hisse senedi piyasasında riskten
korunma ve/veya güvenli liman aracı olarak kullanılıp kullanılamayacağını incelemişlerdir.
Araştırma sonuçlarına göre altının önemli bir riskten korunma aracı olduğunu destekleyen
bulgulara ulaşmışlardır.
Hoang vd. (2015), 2004-2014 yılları için geçekleştirdiği araştırmasında; riskten
kaçınan yatırımcıların altını tercih etmediğini, ancak risk alabilen yatırımcıların ise
özellikle kriz dönemlerinde altını önemli bir portföy çeşitlendirme aracı olarak
kullandıklarını belirtmektedir.
Choudhry (2015), İngiltere, ABD ve Japonya hisse senedi piyasalarında altın ve
hisse senedi getirileri ile volatiliteleri arasındaki doğrusal olmayan dinamik yapıyı
incelemişlerdir. Araştırma sonuçlarında altının, finansal kriz dönemleri için güvenli liman
olmayacağını ancak, durgun piyasa koşullarında ise riskten korunma aracı olarak
kullanılabileceği belirtilmektedir.
Arouri vd. (2015), 22 Mart 2004-31 Mart 2011 dönemi arasında dünya altın
fiyatları ile Çin Borsası arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Elde edilen sonuçlarına göre altın
getirileri; hisse senedi getirilerini tahmin etmede dikkate alınması gereken bir unsurdur.
II.VERİ SETİ VE METODOLOJİ
Bu araştırmada İslami kurallara uygun olarak oluşturulan borsa yatırım fonları ile
altın fiyatları arasındaki nedensellik ilişkisi incelenmektedir. Bu amaçla Türkiye’deki
İslami borsa yatırım fonunu temsilen Katılım 30 Endeksi ve altın fiyatları kullanılmıştır.
Araştırmanın uygulaması 06/01/2011-29/02/2016 dönemindeki günlük fiyat verileri ile
gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya 06/01/2011 tarihinde başlanmasının nedeni kullanılan
borsa yatırım fonunun, bu tarihten sonra hesaplanmaya başlanmasıdır.
Araştırmada Hatemi-J Asimetrik nedensellik analizi ile Türkiye’deki İslami
yatırım fonları fiyatlar genel düzeyi ile altın fiyatları arasındaki zamanla değişen
nedensellik ilişkisi incelenmiştir. Buna göre y1t ve y2t gibi iki bütünleşik seri arasındaki
nedensellik analizinin test edildiğini varsayalım:

𝑌1𝑡 = 𝑌1𝑡−1 + 𝜀1𝑡 = 𝑌1,0 + ∑𝑡𝑖=1 𝜀1𝑖

(1)
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𝑌2𝑡 = 𝑌2𝑡−1 + 𝜀2𝑡 = 𝑌2,0 + ∑𝑡𝑖=1 𝜀2𝑖

(2)

Burada y1,0 ve y2,0 başlangıç değerlerini göstermektedir. Pozitif ve negatif şoklar aşağıdaki
gibi gösterilebilir:
−
+
+
−
−
𝜀1𝑖
= max(𝜀1𝑖 , 0) , 𝜀2𝑖
= max(𝜀2𝑖 , 0), 𝜀1𝑖
= min(𝜀1𝑖 , 0), 𝜀2𝑖
= min(𝜀2𝑖 , 0), 𝜀1𝑖 = 𝜀+
1𝑖 + 𝜀1𝑖 ,
+
−
𝜀2𝑖 = 𝜀2𝑖
+ 𝜀2𝑖
.

Buna göre (1) ve (2) numaralı eşitlikler düzenlenerek her değişkende yer alan pozitif ve
negatif şoklar birikimli formda aşağıdaki gibi ifade edilmektedir:
𝑡
+
𝑌1𝑡

+
−
= ∑ 𝜀1𝑖
, 𝑌1𝑡
𝑡

𝑖=1

−
= ∑ 𝜀1𝑖

(3)

𝑖=1
𝑡
+
𝑌2𝑡

+
−
= ∑ 𝜀2𝑖
, 𝑌2𝑡
𝑡

𝑖=1

−
= ∑ 𝜀2𝑖

(4)

𝑖=1

Hatemi-J (2012) testinde, bileşenler arasındaki nedensellik ilişkisi aşağıdaki p gecikmeli
vektör otoregresif modeli (VAR) kullanılarak test edilir:
+
+
𝑦𝑖+ = 𝛼 + 𝐴1 𝑌+
1𝑡 +……….+𝐴𝑝 𝑌𝑝−1 + 𝑢𝑡

𝑦𝑖+ değişken vektörü, α ve 𝑢𝑡+ ise değişken ve hata terimi vektörlerini göstermektedir.
𝐴1 ise gecikme uzunluğu bilgi kriterleri kullanılarak belirlenen parametre matrisidir.
Seriler arasında Granger-nedenselliğin olmadığını gösteren temel hipotezi test etmek için
kullanılacak Wald istatistiğini elde edebilmek amacıyla bu denklemde gösterilen VAR
model aşağıdaki gibi tanımlanabilir:
̂ 𝑍 + 𝛿̂
𝑌=𝐷
Bu modelde yer alan ifadeler şırasıyla şu şekilde açılabilir:
𝑌: (𝑦1 , … . . 𝑦𝑇 )(𝑛𝑋𝑇)𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥
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̂ ≔ (𝛼̂, 𝐴̂1 , … … . , 𝐴̂𝑝 , … … . . 𝐴̂𝑝+𝑑 )(𝑛𝑋(1 + 𝑛(𝑝 + 𝑑))))
𝐷

𝑍𝑡 ≔

1
𝑌𝑡
𝑌𝑡−1
.
.
.

((1+n(p+d))X1 matrix for t=1,…,T,

[𝑌𝑡−𝑝−𝑑+1 ]
Z: =(𝑍0 , … . , 𝑍𝑇−1 )((1 + 𝑛(𝑝 + 𝑑))𝑋𝑇) 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥,
𝛿̂ ≔ (𝑢̂1 , … . , 𝑢̂ 𝑇 )(𝑛𝑋𝑇)
Granger nedenselliğin olmadığını gösteren temel hipotez aşağıdaki Wald test istatistiğiyle
sınanabilir:
MWALD=(Cβ)’[𝐶((𝑍 ′ 𝑍)−1 ⦻𝑆𝑈 )𝐶′]−1 (𝐶𝛽)
Burada yer alan, Kronecker çarpımını, C kısıtları içeren gösterge fonksiyonunu
göstermektedir. Burada 𝛽 = 𝑣𝑒𝑐(𝐷) şeklindedir. q her VAR eşitliğinde yer alan gecikme
sayısını göstermek üzere, Su kısıtsız VAR modeli için hesaplanan varyans-kovaryans
matrisini göstermektedir (Hatemi-J:2012).
Zamanla değişen asimetrik nedensellik testindeöncelikle birinci gözlemden 20. gözleme
kadar olan aralık için Hatemi-J (2012) nedensellik testi uygulanmaktadır. İkinci aşamada;
ilk gözlem atılıp, ikinci gözlem ile (20+1). gözlemaralığına bu test uygulanır ve test her
yeni aşamada ilk gözlem atılıp, son gözleme bir yeni gözlem ekleme suretiyle veri
aralığında yer alan songözlem kullanılana kadar devam ettirilir. Elde edilenWald test
istatistiklerini yorumlamak amacıyla değerler grafiğe dökülür. Grafikte, “1” çizgisinin
yukarısında yer alan değerler asimetrik Granger-nedenselliğin olmadığını gösteren temel
hipotezin reddedilmesi gerektiğini göstermektedir (Yılancı ve Bozoklu:2014).
III. BULGULAR
Araştırmada altın ve İslami borsa yatırım fonu (İBYF) için uygulanan HatemiJ(2012) Asimetrik nedensellik analizi sonuçları Tablo 1’de olduğu gibidir.
Tablo 1.Hatemi-J (2012) Asimetrik Nedensellik Testi Sonuçları

AltınİBYF
İBYFAltın

W Stat.

Critical Values

Pozitif Şoklar

2118,578

%1
10,935

%5
7,799

%10
5,916

Nedensellik
EVET

Negatif
Şoklar
Pozitif Şoklar
Negatif
Şoklar

2209,510

15.421

9.598

7.756

EVET

2148.411
2181.312

13.738
14.829

10.198
9.754

8.125
7.808

EVET
EVET
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Elde edilen bulgulara göre altından İBYF’na doğru hem pozitif hem de negatif şoklar için
çift yönlü nedensellik ilişkisi söz konusudur. Diğer bir ifade ile hem pozitif hem de negatif
şoklarda altın fiyatlarında meydana gelen değişimler, İBYF’nda meydana gelen değişimleri
açıklama da faydalı bilgiler sunmaktadır. Bu durumİBYF’nda meydana gelen fiyat
değişimlerinin, altın fiyatlarında meydana gelen değişimleri açıklamada etkili bir faktör
olarak kullanılabileceğini de göstermektedir.
Elde edilen bu nedensellik ilişkisinin istikrarlı olup olmadığını inceleyebilmek amacıyla
Hatemi-J(2012) Asimetrik nedensellik analizi zamanla değişen olarak uygulanmıştır. Buna
göre altından İBYF’na doğru gerçekleştirilen zamanla değişen asimetrik nedensellik
analizine ait sonuçlar ise Şekil1’de olduğu gibidir.
Şekil 1. Altın-İBYF İçin Zamanla Değişen Asimetrik Nedensellik Analizi

Şekil 1’e göre negatif şoklar için hesaplanan test istatistik değerleri, pozitif şoklar için
hesaplanan değerlerden genel olarak daha büyüktür. Ayrıca dönem sayısı dikkate
alındığında; negatif şoklar için nedensellik ilişkisi, pozitif şoklara göre daha sıktır.
Dolayısıyla negatif şoklar söz konusu olduğunda altın fiyatları, İBYF fiyatlarında meydana
gelen değişimleri açıklamada, pozitif şoklara göre daha fazla dönem için faydalı bilgi
sunmaktadır, denilebilir. Ayrıca negatif şokların olduğu dönemlerde elde edilen test
istatistik değerlerinin pozitif şok dönemlerine göre daha büyük olması, nedensellik
ilişkisinin daha güçlü olduğunu desteklemektedir.
İBYF’ndan altına doğru olarak gerçekleştirilen zamanla değişen asimetrik nedensellik
analizine ait sonuçlar ise Şekil2’de olduğu gibidir.

295

Şekil 2. İBYF-Altın İçin Zamanla Değişen Asimetrik Nedensellik Analizi

Şekil 2’ye göre ise pozitif şoklar için elde edilen test istatistik değerleri, negatif
şoklar için elde edilen istatistiklerden genel anlam daha yüksektir. Ayrıca pozitif şoklar için
daha fazla dönemde nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Buna göre negatif şoklar söz
konusu olduğunda, İBYF fiyatları, altın fiyatlarında meydana gelen değişimleri
açıklamada, negatif şoklara göre daha fazla dönem için faydalı bilgi sunmaktadır,
denilebilir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırmada Türkiye’deki İBYF ile altın fiyatları arasındaki nedensellik ilişkisi
incelenmiştir. Bunun için zamanla değişen asimetrik nedensellik testi kullanılmıştır.
06/01/2011-29/02/2016 dönemindeki günlük veri seti ile gerçekleştirilen asimetrik
nedensellik analizi sonuçlarına göre altın ve İBYF için hem pozitif hem de negatif şoklarda
çift yönlü nedensellik ilişkisi söz konusudur. Elde edilen bu sonuç Patel (2013), Wai
vd.(2014) ve Arouri vd.(2015) ile benzer olup, Srinivasan ve Prakasam. (2014) ile
farklılaşmaktadır. Aynı zamanda söz konusu bu ilişkinin istikrarlı olup olmadığını test
etmek için uygulanan zamanla değişen asimetrik nedensellik analizleri de benzer sonuçları
vermiştir. Ancak yapılan analizlere göre nedensellik ilişkilerinin sıklığı azdır. Altın
fiyatlarından İBYF fiyatlarına doğru olan nedensellik ilişkisi pozitif şoklarda daha düşük
sıklıktadır. Buna göre negatif şoklarda, altın fiyatları İBYF fiyatlarında meydana gelen
değişimleri açıklamada, pozitif şoklara göre daha fazla dönem için faydalı bilgi
sağlamaktadır. Ancak İBYF fiyatlarından altın fiyatlarına doğru incelenen nedensellik
analizi sonuçlarında ise durum farklılaşmaktadır. Bu durumda da meydana gelen negatif
şokların sıklığı azalmaktadır. Buna göre de pozitif şoklarda İBYF fiyatlarında meydana
gelen değişimler, altın fiyatlarında meydana gelen değişimleri açıklama da negatif şoklara
göre daha fazla dönem için faydalı bilgi sağlamaktadır.Buna göre İBYF fiyatlarının
yükseldiği dönemlerde, bu veri altın fiyatlarının yükseleceği; altın fiyatlarının düştüğü
dönemlerde de, bu veri İBYF fiyatlarının düşeceği yönündeki tahminlerde faydalı bilgi
sağlamaktadır, denilebilir.
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Yeni Kiralamalar Standardı UFRS 16’nın Getirdiği Yenilikler ve
İşletmelerin Finansal Tablolarına ve Finansal Oranlarına Olası Etkilerinin
Değerlendirilmesi
Rabia AKTAŞ*
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Özet
Kiralama işlemi, işletmeler açısından önemli finansman kaynaklarından biridir. Mevcut
ulusal (Vergi Usul Kanunu) ve uluslararası düzenlemelerde (TMS 17 – Kiralama İşlemleri)
kiralama işlemleri “finansal kiralama” ve “faaliyet kiralaması” şeklinde ikiye ayrılmakta
ve raporlanmaları da bu doğrultuda yapılmaktadır. TMS 17’ye göre finansal kiralamalar
kiracı işletmenin finansal durum tablosunda varlık ve borç olarak muhasebeleştirilmekte
ve dönem sonlarında kiralama işlemleri için oluşan faiz ve varlık için ayrılan amortisman
kapsamlı kar/zarar tablosunda yer almaktadır. Faaliyet kiralamaları ise kira gideri şeklinde
kapsamlı kar/zarar tablosunda yer almakta, finansal durum tablosunda
raporlanmamaktadır. Standardın kiralama işlemlerinin raporlanmasına ilişkin bu yaklaşımı
uzun yıllardır ilgili çevrelerde eleştirilmektedir. Eleştirilerin temelinde ise çoğu zaman
birbirine son derece yakın (ekonomik özü aynı olan) iki işlemin farklı farklı
raporlanmasının, finansal tabloların gerçeği yansıtması önünde engel oluşturduğu yer
almaktadır. IASB (International Accounting Standards Board) söz konusu eleştirileri
dikkate alarak, uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni kiralama standardını (UFRS 16 –
Kiralamalar) Ocak 2016’da yayınladı. Yeni Standart “finansal kiralama” – “faaliyet
kiralaması” ayrımını kaldırmakta, kiracı açısından tek bir model belirlemektedir. Bu
modele göre kiracı bütün kiralama işlemlerini finansal durum tablosunda varlık ve
yükümlülük olarak muhasebeleştirecektir. Yeni Standardın özellikle faaliyetlerinde
ağırlıklı olarak yüksek değerli bina, arazi, araç ve ekipman gibi maddi duran varlıkları
kullanan - ve bu varlıkları kiralama yoluyla edinmeyi tercih eden - sektörlerin finansal
tablolarını etkileyeceği beklenmektedir. Yeni standardın uygulamaya girmesiyle birlikte
faaliyet kiralamalarını önceden finansal durum tablosu dışında bırakan ve yüksek tutarlarda
faaliyet kiralaması işlemi yapan işletmelerin varlık ve yükümlülüklerinde önemli ölçüde
artış beklenirken, özkaynaklarda azalış ve bunlara bağlı bazı finansal oranlarında ise
bozulmalar beklenmektedir.
Bu çalışmada, UFRS 16’nın işletmelerin finansal tablolarını ve bazı finansal oranlarını
nasıl etkileyeceği incelenmektedir. Bu inceleme kapsamında ilk olarak hipotetik bir işletme
üzerinden konu TMS 17 ile karşılaştırmalı olarak örneklendirilecek, ardından ise halka açık
bir perakende ticaret şirketi ile bir havayolu şirketinin finansal raporlarındaki bilgilerden
yola çıkarak yeni Standardın şirketlerin finansal tablolarına ve finansal oranlarına olası
etkileri belirlenmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi, Finansal Kiralama,
Faaliyet Kiralaması
Jel Sınıflandırması: M41, M48

*
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Changes New Leases Standard IFRS 16 Has Brought and Evaluation of Its Possible
Effects on Financial Reports and Financial Ratios of Corporations
Abstract
Leasing is one of the major sources of financing for businesses. Existing national
(the Tax Act) and international regulations (IAS 17 - Leases) classify leases as “finance
leases” and “operating leases” and report accordingly. According to IAS 17, finance leases
are reported as assets and liabilities on the balance sheet of the lessee and the interest and
the depreciation allocated to the asset are reported on the comprehensive income statement
at the end of the accounting period. Operating leases, on the other hand, are reported as
lease expenses on the comprehensive income statement and not reported on the balance
sheet. This approach has been criticized for many years by related parties. Criticisms focus
on the fact that two economically similar transactions are reported differently and this
prevents financial statements to provide better information. Taking these criticisms into
account, IASB (International Accounting Standards Board) has issued a new lease standard
(IFRS 16 – Leases) in January 2016. The New Standard removes the “finance leases” –
“operating leases” classification and determines a single model for the lessee. According
to this model, the lessee will report all leases as assets and liabilities on its balance sheet.
It is expected that the New Standard will affect the financial statements in the sectors that
use mainly high-value tangible assets such as buildings, land, vehicles and equipment and
that choose to acquire these assets by leasing. With the introduction of the new standard,
businesses that use operating leases in high amounts and keep them off the balance sheets
before will experience a major increase in assets and liabilities, decrease in equity, and
deterioration in some financial ratios associated with them.
In this study, how IFRS 16 would affect financial statements and certain financial
ratios has been investigated. First, the issue will be illustrated through a hypothetical
business in comparison with IAS 17. Then, using financial statements of a public airline
company and a public retail company, possible effects of the new standard on financial
statements and financial ratios will be determined.
Keywords: Accounting of Leases, Finance Leases, Operating Leases
Jel Classifications: M41, M48
Giriş
İşletmeler faaliyetlerini sürdürmek için pek çok varlığa ihtiyaç duyarlar. Bu
varlıkları edinmelerinin temelde iki yolu vardır; satın almak ya da kiralamak. Varlığı satın
almak için gerekli fona sahip olmayan ya da mevcut fonlarını söz konusu varlığa bağlamak
istemeyen işletmeler, ihtiyaç duydukları varlıklardan kiralama yoluyla fayda sağlama
yoluna gidebilirler. Bu anlamda kiralama işlemleri aslında işletmeler açısından önemli bir
finansman kaynağıdır.
Günümüzde Türkiye’de işletmelerin artan bir şekilde kiralama yoluyla ihtiyaç
duydukları varlıkları sağladıkları görülmektedir. Finansal kiralama şirketlerinin 2015 yılı
brüt işlem hacmi 17,3 milyar Türk Lirası düzeyine ulaşmıştır ve bu işlem hacminin yaklaşık
%95’ini imalat sanayii ve hizmet sektörü işletmelerine yapılan kiralama faaliyetleri
oluşturmaktadır (FKB, 2016). Dünya çapında ele alındığında finansal kiralama yoluyla
varlık finansmanında da artış olduğu gözlemlenmektedir. The White Clarke Group Küresel
Finansal Kiralama Raporuna göre ilk 50 ülkenin toplam yeni finansal kiralama sözleşme
hacmi 2013 yılından 2014 yılına %6,83 artış göstererek yaklaşık 884 milyar Amerikan
Dolarından 944,3 milyar Amerikan Dolarına yükselmiştir (White, 2015). Yapılan
çalışmalar faaliyet kiralaması işlemlerinin özellikle belirli sektörlerde finansal kiralama
sözleşmelerinden çok daha yüksek tutarlar oluşturduğunu, mevcut durumda faaliyet
kiralamasının aktifleştirilmemesinden ve bu şekilde varlık ediniminden kaynaklanan
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borçlanmaların bilançoya yansımamasından dolayı şirketlerin büyük ölçüde bu yolu tercih
ettiklerini ortaya koymaktadır.
Öte yandan kiralama işlemlerinin hem kiracılar hem de kiraya verenler açısından
nasıl muhasebeleştirileceğine yönelik mevcut düzenlemeler çeşitli açılardan
eleştirilmektedir. TMS 17 Kiralama İşlemleri Standardı, kiralama işlemlerini finansal
kiralama ve faaliyet kiralaması şeklinde sınıflandırmakta ve bu iki kiralama işleminin
raporlanmasına ilişkin birbirinden farklı yaklaşımlar belirlemektedir. Finansal kiralama
işlemleri kiracının finansal durum tablosunda ve kapsamlı kar/zarar tablosunda
raporlanırken, faaliyet kiralaması sadece kapsamlı kar/zarar tablosunda kira gideri olarak
raporlanmaktadır. Bu durum gerçekte çoğu zaman birbirine çok benzer işlemlerin sadece
sınıflandırma farklılığından dolayı farklı şekillerde raporlanması sonucunu doğurmakta ve
finansal bilgi kullanıcıları açısından işletmenin varlık ve borçlarını daha düşük göstererek
finansal durumunun gerçeğe uygun bir şekilde sunulmasını engellemekte olduğu
konusunda eleştirilmektedir.
Bu eleştirileri dikkate alan IASB (International Accounting Standards Board),
FASB (Financial Accounting Standards Board) ile birlikte kiralama işlemlerinin
muhasebesi üzerine yeni bir geliştirme projesi başlatmıştı26. Bu proje tamamlanarak, 1
Ocak 2016 tarihinde yeni standart “UFRS 16 Kiralamalar” yayınlanmıştır. Yeni Standart 1
Ocak 2019 tarihi itibariyle geçerli olacaktır. Kiracılar açısından finansal kiralama – faaliyet
kiralaması ayrımını kaldıran yeni standardın, özellikle faaliyetlerinde yüksek değerli maddi
duran varlık kullanan ve bu varlıkları genellikle kiralama yoluyla edinen işletmelerin
finansal tablolarını ve finansal oranlarını önemli ölçüde etkilemesi beklenmektedir.
Bu çalışmanın amacı, yeni kiralama işlemleri standardı UFRS 16’nın getirdiği
yenilikleri açıklayarak, söz konusu Standardın uygulanmasıyla işletmelerin finansal
verileri (tabloları, oranları vb.) üzerindeki olası etkilerini değerlendirmektir.
Çalışmada öncelikle mevcut kiralama işlemleri standardı TMS 17’ye göre
muhasebeleştirme modelleri kısaca özetlenecek, ardından yeni kiralamalar standardı UFRS
16’nın düzenlemeleri incelenecektir. Bu inceleme kapsamında ilk olarak hipotetik bir
işletme üzerinden konu TMS 17 ile karşılaştırmalı olarak örneklendirilecek, ardından ise
halka açık bir havayolu şirketi ile bir perakende ticaret şirketinin finansal raporlarındaki
bilgilerden yola çıkarak yeni Standardın şirketlerin finansal tablolarına ve finansal
oranlarına olası etkileri belirlenmeye çalışılacaktır.
I.TMS 17: Kiralama İşlemlerine Yönelik Mevcut Standart
TMS/TFRS’lerde kiralama işlemlerine ilişkin düzenlemeler “TMS 17 Kiralama
İşlemleri” standardında yer almaktadır. Standart 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan
hesap dönemlerinde uygulanmaya başlanmıştır. Kiralama işlemlerinin kiracı ve kiraya
veren tarafından nasıl muhasebeleştirilmesi gerektiğini ve yapılması gereken açıklamaları
düzenlemektedir.
Mevcut Standartta kiralama işlemleri finansal kiralama ve faaliyet kiralaması
şeklinde ikiye ayrılmakta ve muhasebeleştirilmeleri de bu sınıflandırma temel alınarak
farklı olmaktadır. Finansal kiralama “sözleşmeye konu varlığın mülkiyetine sahip
olmaktan kaynaklanan risk ve yararların devredildiği sözleşme” şeklinde tanımlanırken;
faaliyet kiralaması “finansal kiralama dışındaki kiralamalar” şeklinde tanımlanmaktadır
(TMS 17, madde 4).
Standarda göre, finansal kiralama işlemleri kiralama süresinin başlangıcında
kiralamaya konu varlığın “gerçeğe uygun değeri veya asgari kira ödemelerinin bugünkü
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMS/UFRS’leri yayınlayan kurul) ile Amerikan
Finansal Muhasebe Standartları Kurulu (ABD Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerini
yayınlayan kurul) …
26
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değerinden düşük olanı üzerinden” kiracının finansal durum tablosunda varlık ve borç
olarak muhasebeleştirilmektedir (TMS 17, madde 20). Dönem sonlarında ise, kiralama
işlemleri nedeniyle oluşan faiz ve varlık için ayrılan amortisman kapsamlı kar/zarar
tablosunda gider olarak yer almaktadır (TMS 17, madde 25 ve madde 27).
Faaliyet kiralamalarında ise, kiralama işlemine ilişkin varlık ve borç hiçbir şekilde
kiracının finansal durum tablosunda yer almamakta, kira ödemeleri sadece kapsamlı
kar/zarar tablosunda kira süresi boyunca eşit şekilde gider olarak raporlanmaktadır (TMS
17, madde 33). Kiracı ayrıca finansal tabloların dipnotlarında iptal edilemeyen faaliyet
kiralamalarını bir yıldan az, bir yıldan fazla ve beş yıldan az, beş yıldan fazla şeklinde
dönemler itibariyle açıklamak durumundadır (TMS 17, madde 35).
Şekil 1: TMS 17 Kiralama İşlemleri Standardına Göre Muhasebeleştirme
FİNANSAL KİRALAMA

KİRACI

Başlangıçta finansal durum tablosunda varlık ve borç olarak
muhasebeleştirilir.
Dönem sonunda kapsamlı kar/zarar tablosunda faiz ve
amortisman gideri olarak raporlanır.
FAALİYET KİRALAMASI
Başlangıçta herhangi bir işlem yapılmaz.
Dönem sonunda kapsamlı kar/zarar tablosunda gider olarak
raporlanır.

TMS 17 KİRALAMA
İŞLEMLERİ
STANDARDINA
GÖRE

FİNANSAL KİRALAMA
Başlangıçta finansal durum tablosunda varlık (alacak) olarak
muhasebeleştirilir.
KİRAYA
VEREN

Dönem sonunda kapsamlı kar/zarar tablosunda faiz geliri olarak
raporlanır.

FAALİYET KİRALAMASI
Kapsamlı kar/zarar tablosunda gelir olarak muhasebeleştirilir.

Kiraya verenler ise finansal kiralama sözleşmesine konu varlığı, net kiralama yatırımına
eşit tutarda bir alacak olarak finansal durum tablolarında gösterirler (TMS 17, madde 36).
Alacaklı oldukları kira ödemelerini ise yatırmış oldukları anaparanın geri dönüşü ve faiz
geliri şeklinde ayrıştırarak muhasebeleştirirler (TMS 17, madde 37).
Kiraya verenler faaliyet kiralamasında, kiralamaya konu varlıkları finansal durum
tablosunda gösterirler (TMS 17, madde 49) ve kira gelirlerini kiralama süresi boyunca
kapsamlı kar/zarar tablosunda gelir olarak muhasebeleştirirler (TMS 17, madde 50).
Ayrıca, varlığa ilişkin amortismanı gider olarak raporlarlar. Kiraya verenler, iptal
edilemeyen kiralama çerçevesinde ileride elde edecekleri asgari kira ödemelerinin
toplamını bir yıldan az, bir yıldan fazla ve beş yıldan az, beş yıldan fazla şeklinde dönemler
itibariyle ayrı ayrı tutarını açıklamak durumundadırlar (TMS 17, madde 56).
II. UFRS 16: Yeni Kiralama İşlemleri Standardı
Kiralama işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde kullanılan değişik yöntemler,
işletmenin standart performans ölçütlerini ve raporlanan borçlanma düzeylerini önemli
ölçüde etkilemektedir (Beattie vd., 2006: 76).
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G4+127 tarafından mevcut kiralama işlemleri standardı temel olarak üç açıdan
eleştirilmektedir. Birincisi, standart faaliyet kiralamalarından kaynaklanan maddi varlıklar
ve yükümlülükleri bilanço dışında bırakarak ihmal etmektedir. İkincisi, birbirine çok
benzeyen işlemler sadece sözleşme şartlarındaki çok küçük farklılıklar nedeniyle biri
finansal kiralama, diğeri faaliyet kiralaması şeklinde sınıflandırılmakta, bu da birbirine çok
benzeyen işlemlerin çok farklı şekillerde muhasebeleştirilmesine yol açmaktadır. Son
olarak, kiralanan varlıkların aktifleştirilmesine ilişkin “hep ya da hiç” yaklaşımı günümüz
iş ortamındaki modern karmaşık işlemleri yeterince yansıtmamaktadır. Kiralama
işlemlerinin muhasebeleştirilmesine ilişkin, finansal kiralama ve faaliyet kiralaması
arasındaki farklılığı ortadan kaldıracak kavramsal bir yaklaşım önerilmektedir (Beattie vd.,
2006: 78).
Şekil 2: UFRS 16 Kiralamalar Standardına Göre Muhasebeleştirme

KİRACI
UFRS 16 KİRALAMALAR
STANDARDINA
GÖRE

Tüm kiralama işlemleri "Finansal Durum
Tablosu"nda "varlık" ve "borç" olarak raporlanır.

FİNANSAL KİRALAMA
KİRAYA VEREN
FAALİYET KİRALAMASI

Yeni kiralamalar standardı UFRS 16’da kiracılar açısından önemli değişiklikler
yapılmıştır. Kiraya verenler açısından ise ciddi değişiklikler yapılmamıştır. Yeni Standartta
kiracılar açısından finansal kiralama – faaliyet kiralaması sınıflandırması kaldırılmış ve
tüm kiralama işlemleri için aynı muhasebeleştirme modeli getirilmiştir. Bu modele göre 12
aydan daha uzun tüm kiralama işlemlerinin kiracının finansal durum tablosunda varlık ve
yükümlülük olarak muhasebeleştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, kiralamaya konu varlığa
ilişkin amortisman gideri ile kira ödemelerindeki faiz giderinin kapsamlı kar/zarar
tablosunda raporlanması gerekmektedir.
UFRS 16’ya göre kiracı, kira sözleşmesinin başlangıcında finansal durum tablosunda
“kullanım hakkı veren varlık” ve bir “kira yükümlülüğü” muhasebeleştirir (UFRS 16,
madde 22). “Kullanım hakkı veren varlık” başlangıçta kira yükümlülüğü artı kiracı
tarafından yüklenilen başlangıç doğrudan maliyetleri tutarında ölçülür (UFRS 16, madde
24). Kira başlangıcından sonra ise bir maliyet modeli kullanarak “kullanım hakkı veren
varlığı” ölçer. Bu modelde, “kullanım hakkı veren varlık” maliyet bedelinden birikmiş

G4+1 1993 yılında FASB (Financial Accounting Standards Board) ile Kanada, İngiltere ve
Avustralya’daki standart düzenleyici organlar tarafından başlangıçta G4 olarak oluşturulan, daha
sonra Yeni Zelanda’nın katılımıyla G4+1 olarak yeniden adlandırılan, gözlemci olarak IASB
(International Accounting Standards Board) temsilcilerinin de katıldığı bir oluşumdur. Grup
finansal performansın raporlanması ve kiralama işlemlerinin muhasebeleştirilmesi gibi konularda
11 rapor yayınlamıştır ve 2001 yılında feshedilmiştir. Kaynak:
http://www.fasb.org/jsp/FASB/Page/SectionPage&cid=1176156304264 ve
http://www.iasplus.com/en/binary/resource/g4final.pdf (20.04.2016).
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amortisman ve birikmiş değer düşüklüğü karşılıkları düşülerek ölçülür (UFRS 16, madde
30 – a).
“Kira yükümlülüğü” başlangıçta, kiralama süresi boyunca yapılacak kira ödemelerinin
bugünkü değeri üzerinden ölçülür (UFRS 16, madde 26).
Kiraya verenler açısından ise, finansal kiralama – faaliyet kiralaması sınıflandırması
(UFRS 16, madde 61) devam etmekte ve her bir sınıflandırmanın muhasebeleştirilmesi de
farklı olmaktadır. Kiraya veren, kiralama sözleşmesine konu olan varlığın mülkiyetine
sahip olmaktan kaynaklanan önemli risk ve faydaları kiracıya devrediyorsa, bu sözleşmeyi
finansal kiralama olarak sınıflandıracaktır. Diğer kiralamalar ise faaliyet kiralaması olarak
sınıflandırılacaktır (UFRS 16, madde 62).
Kiraya veren, finansal kiralamalarda kira sözleşmesinin başlangıcında net kiralama
yatırımına eşit tutarda bir alacak muhasebeleştirecektir (UFRS 16, madde 68). Sonraki
ölçümlerde, faiz geliri kiraya verenin finansal kiralama konusu varlığa ilişkin net
yatırımındaki sabit bir dönemsel getiri oranını yansıtan bir esasa göre
muhasebeleştirilecektir (UFRS 16, madde 75). Faaliyet kiralamalarında ise kira geliri,
kiraya konu varlıktan elde edilen faydadaki azalmanın zamanlamasını daha iyi yansıtan
sistematik başka bir yöntem var olmadıkça, kiralama süresi boyunca doğrusal yöntem
uygulamak suretiyle gelir olarak muhasebeleştirir (UFRS 16, madde 81).
 UFRS 16 ile kiracılar açısından finansal kiralama – faaliyet kiralaması
sınıflandırması ortadan kaldırılmıştır. Bütün kiralama işlemlerinin TMS 17’ye
benzer şekilde raporlanması gerekmektedir. Böylece, faaliyet kiralamalarına ilişkin
bilanço dışında kalan haklar ve yükümlülükler, finansal kiralamada olduğu gibi
bilançoya yansıtılacaktır.
 UFRS 16, kısa süreli (12 ay ve daha kısa) kiralamalar ile değeri düşük varlıklarla
(örneğin bir bilgisayarın kiralaması gibi) ilgili kiralamalara istisna getirmiştir.
 UFRS 16 ile gelir tablosunda tek bir gider kaleminde raporlanan faaliyet
kiralamasına ilişkin giderler, finansal kiralamada olduğu gibi amortisman ve faiz
gideri şeklinde raporlanacaktır.
III. UFRS 16 – Kiralamalar Standardına Göre Kiralama İşlemlerinin
Muhasebeleştirilmesi
A. Literatür
Yapılan çalışmalar genellikle, faaliyet kiralamalarının mevcut standarda göre
muhasebeleştirilmesine kıyasla, yeni standarda göre muhasebeleştirilmesinin işletmelerin
finansal tabloları ve finansal oranları üzerindeki etkilerini incelemeye yönelik çalışmalar
olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bennett ve Bradbury (2003), Yeni Zelanda’daki 38 halka açık şirketin iptal edilemez
faaliyet kiralamalarına ilişkin açıklamalarından yararlanarak analizlerini gerçekleştirmiş ve
faaliyet kiralamalarının aktifleştirilmesinin raporlanan yükümlülükler üzerine önemli
düzeyde etkisi olduğunu bildirmişlerdir. İşletmelerin kaldıraç oranında artış, karlılık ve
likidite rasyolarında ise azalış tespit edilmiştir.
Benzer şekilde Seay ve Woods (2011) A.B.D.’de birçok sektör ve işletme için kaldıraç
oranlarında artış; likidite, verimlilik ve karlılık oranlarında ise düşüş raporlamışlardır.
Tai (2013), Hong Kong’da faaliyet gösteren iki büyük fast-food restoran zincirinin
finansal oranlarını değerlendirdiği çalışmasında her iki şirketin de hem aktif getiri oranı
hem de kaldıraç oranının ciddi şekilde olumsuz etkilendiğini belirlemiştir.
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Wong ve Joshi (2015) önde gelen Avustralya işletmelerinin borç/özkaynak,
borç/varlıklar ve aktif karlılığı gibi rasyolarında önemli farklılıklar olduğunu ortaya
koyarken, özkaynak karlılığındaki değişimi önemsiz düzeyde bulmuşlardır.
Grossman ve Grossman (2010)’ın 2009 yılında Fortune 500 endeksinde yer alan ilk 200
işletme arasından seçtikleri 91 finansal olmayan işletme üzerine yaptıkları çalışmada,
işletmelerin kısa vadeli yükümlülüklerinde ve toplam borçlanma düzeyinde artışla
karşılaşacakları ve bu durumun finansal analiz üzerinde önemli etkiler yaratacağı
belirtilmektedir.
Singh (2011), bir restoran şirketinin verileriyle gerçekleştirdiği çalışmasında faiz
karşılama ve sermaye oranlarının düştüğünü, borçlanma oranlarında büyük artış olduğunu,
FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar) ve FVÖK (Faiz ve Vergi Öncesi Kar)
gibi performans ölçütlerinin etkilendiğini tespit etmiştir.
Fülbier vd. (2008)’nin Almanya’da üç temel endekste yer alan 90 halka açık işletmenin
finansal tablolarını kullanarak yaptıkları çalışmada özellikle varlık ve borçlarla ilişkili
rasyolarda önemli değişiklikler olacağı, ancak karlılık rasyoları üzerindeki etkinin çok
düşük düzeyde kaldığı tespit edilmiştir. En belirgin etki moda ve perakendecilik sektöründe
gözlemlenmiştir.
Gritta ve Lippman (2010) çalışmalarında 2008 yılında Amerikan havayolu şirketlerinin
kiralama işlemlerinin 1994’e göre gerilediğini, ancak faaliyet kiralaması düzeyinin toplam
kiralama düzeyine göre önemli bir artış gösterdiğini, finansal oranlar incelendiğinde ise
havayolu şirketlerinin yeni standarda göre çok daha riskli göründüklerini bildirmişlerdir.
Beattie vd. (1998) İngiltere’de tesadüfi olarak seçilmiş 232 halka açık işletme üzerine
yaptığı çalışmalarında faaliyet kiralamasına konu olan varlıkların aktifleştirilmesi
durumunda karlılık marjlarında, varlıklar üzerinden karlılıkta ve varlık devir hızında
önemli etkiler (%1 düzeyinde) oluşacağını tespit etmişlerdir. Faaliyet kiralaması
işlemlerinin yüksek değerlere ulaştığı belirtilen hizmet sektöründe bu etkinin daha da
belirgin olduğu belirtilmiştir.
Tang ve Fiedler (2011) ise taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin
çoğunlukla faaliyet kiralaması yolu ile edinilmiş kamyon, gemi ve uçaklara sahip
olmasından dolayı bu sektör üzerine yoğunlaştırdığı çalışmalarında, mevcut kiralama
sınıflandırmasının borçların saklanması gibi bir sonuç doğurduğunu belirtmişlerdir.
Şenyiğit (2014) A.B.D.’nin en büyük havayolu işletmelerinden biri olan Delta
Havayolları’nın 2010 faaliyet raporunu incelediği çalışmasında borçlanma oranlarında
önemli düzeyde artış, faiz karşılama oranı, faaliyet karı oranı, net kar oranı ve özsermaye
karlılık oranında da azalma olduğunu hesaplamıştır.
Yapılan çalışmalar tüm dünyada faaliyet kiralaması işlemlerinin varlık ediniminde
önemli bir finansman aracı olarak kullanıldığını ve bu nedenle bu işlemlerin bilançoya
alınarak aktifleştirilmesinin özellikle kaldıraç oranlarında ve işletmelerin finansal riski
üzerinde önemli etkilere neden olacağını ortaya koymuştur.
Çalışmanın bu kısmında, öncelikle bir kiralama işleminin hem mevcut standarda hem
de yeni standarda göre finansal tablolarda nasıl yer aldığı hipotetik bir örnek üzerinden
gösterilecektir. Ardından yeni standardın en fazla etkileyeceği sektörler arasında yer
alacağı düşünülen ulaştırma (havayolu) sektörü ve perakende ticaret sektöründe yer alan
halka açık birer şirketin gerçek verileri üzerinden, yeni kiralama standardının şirketlerin
finansal tabloları ve finansal oranları üzerindeki olası etkileri belirlenmeye çalışılacaktır.
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B. Bir Kiralama İşleminin TMS 17 ve UFRS 16’ya Göre Raporlanması
Beyaz eşya ve küçük ev aletleri satan bir mağazalar zinciri, büyük bir alışveriş
merkezinde beş yıllığına bir işyeri kiralamıştır. Kira sözleşmesi 1 Ocak 2016 tarihinde
başlayacaktır. Ödemeler 65.000 TL ve yıllık olarak yapılacaktır. Sözleşmeye göre kira
bedelinin içinde yıllık 5.000 TL, işletmenin alışveriş merkezinden sağlayacağı hizmetler
(temizlik, güvenlik, bakım-onarım vb.) karşılığı alınan tutar da bulunmaktadır. Faiz oranı
%10’dur.
TMS 17’ye göre ilk önce kiralama işleminin sınıflandırılması gerekmektedir. Bu
durumda sözleşmenin kiralamaya konu varlığın mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan
önemli risk ve faydaları kiracıya devredip devretmediği göz önünde bulundurularak,
sözleşmenin faaliyet kiralaması olduğuna karar verilecektir. Daha sonra
muhasebeleştirilmesi ise basit ve kolaydır. Sözleşmenin başlangıcında herhangi bir ölçüm
ya da muhasebeleştirme yapılmayacaktır. Her yılın sonunda ise kira gideri kapsamlı
kar/zarar tablosunda raporlanacaktır. Ayrıca kira ödemesi içindeki hizmet ücretlerini
kapsayan kısmın ayrıştırılması da gerekmemektedir. Ancak kiracı “TFRS Yorum 4 – Bir
Anlaşmanın Kiralama İşlemi İçerip İçermediğinin Belirlenmesi”ne göre, anlaşma
kapsamındaki bütün ödemeleri kira ödemesi olarak yapar. Fakat kiralanan varlığa ilişkin
olmayan ödemeleri finansal tablo dipnotlarında açıklar.

Tablo 1: TMS 17’ye Göre Kira Sözleşmesinin Kiracının Finansal Tablolarına Yansıması
01.Oca.16
0
Nakit Çıkışları
(Ödemeler)
Kira Gideri

31.Ara.16
1

65.000

65.000
65.000

31.Ara.17
2
65.000
65.000

31.Ara.18
3
65.000
65.000

31.Ara.19 31.Ara.20
4
5
Toplam
65.000
65.000

325.000
65.000 325.000

İşletmenin yıllık finansal tablo düzenlediği varsayımı altında, kira ödemelerini
gerçekleştirdiğinde yapması gereken kayıt aşağıdaki gibidir. İşletme her ödemeden sonra
aşağıdaki kaydı tekrarlayacaktır.
01.01.2016
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

60.000-

100 KASA

60.000-

2016 yılı kira giderinin kaydı

UFRS 16’ya göre ise söz konusu kiralama işleminin sınıflandırılmasına gerek yoktur.
Ancak kira bedeli olarak ödenecek tutar içinde kiralanan varlığa ait olmayan hizmet
bedellerinin ayrıştırılması gerekmektedir.
Tablo 2: UFRS 16’ya Göre Kira Sözleşmesinin Kiracının Finansal Tablolarına Yansıması
01.Oca.16 31.Ara.16 31.Ara.17 31.Ara.18 31.Ara.19 31.Ara.20
0
1
2
3
4
5
Nakit Çıkışları
(Hizmet Bedeli)
Nakit Çıkışları
(Kira Ödemeleri)
Kira Ödemelerinin
Bugünkü Değeri
Kiralama Borçları

Toplam

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

25.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

300.000

60.000

54.545

49.587

45.079

40.981

250.192

190.192

149.211

104.132

54.545
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Kullanım Hakkı
Veren Varlık
Faiz Giderleri

250.192

200.154

150.116

100.078

50.040

19.019

14.921

10.413

5.455

50.038

50.038

50.038

50.038

50.038

250.190

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

25.000

74.058

69.959

65.451

60.493

55.038

325.000

60.000
40.981
19.019

60.000
45.079
14.921

60.000
49.587
10.413

60.000
54.545
5.455

49.808

Amortisman Gideri
Genel Yönetim
Gideri
Kar/Zarar’a Etkisi

Kira Ödemesi
Anapara Ödemesi
Faiz Gideri

Kira sözleşmesinin başlangıcında kira ödemelerinin (hizmet bedeli ayrıştırıldıktan
sonra) bugünkü değerlerinin toplamı üzerinden finansal durum tablosunda aktifleştirme ve
borç kaydı aşağıdaki gibi olacaktır28.
01.01.2016
XXX KULLANIM HAKKI VEREN VARLIK

250.192-

XXX KİRALAMA BORÇLARI

250.192-

Kiralama işleminin muhasebeleştirilmesi

Her yılın başında hizmet bedeline ilişkin yapılan ödemenin kaydı aşağıdaki gibi olacaktır.
01.01.2016
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

5.000-

100 KASA

5.000-

2016 yılı kiralanan varlığa ilişkin hizmet bedeli

Kiralama sözleşmesinin başlangıcında yapılan ilk ödemenin (bir yıllık) kaydı aşağıdaki
gibi olacaktır. Söz konusu ödeme ile işletmenin kiralama işleminden doğan borcu
azalmaktadır.
01.01.2016
XXX KİRALAMA BORÇLARI

60.000-

100 KASA

60.000-

Birinci yılın sonunda, kullanım hakkı veren varlığa ilişkin aktifleştirilen değer
üzerinden normal amortisman yöntemi kullanılarak kiralama sözleşmesi süresi boyunca
eşit tutarlarda amortisman ayrılacak ve kaydı aşağıdaki şekilde her yılın sonunda
gerçekleştirilecektir.
31.12.2016

28

Muhasebe kayıtlarında cari dönem – uzun dönem ayrımı ihmal edilmiştir.
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770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

50.038-

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR

50.038-

Amortisman kaydı

Yapılması gereken bir başka kayıt ise yılsonundaki faiz tahakkuk kaydıdır. Ödemeler
peşin (kira sözleşmesinin başında yıllık olarak) yapılacağı için ilk yılın tahakkuk eden faiz
gideri dönem sonunda finansal tablolara alınmalıdır. Ödemeler dönem sonunda yapılmış
olsaydı böyle bir kayda gerek olmayacaktı. Çünkü dönem sonunda yapılan ödeme anapara
ve faiz ödemesi şeklinde ayrıştırılmış olacaktı.
31.12.2016
780 FİNANSMAN GİDERLERİ

19.019-

381 GİDER TAHAKKUKLARI

19.019-

Amortisman gider kaydı ve kira sözleşmesi ile birlikte gerçekleşecek hizmet alımına
ilişkin gider kaydı her dönem önceki yıllardaki rakam ve tutarlarda dört yıl boyunca daha
gerçekleştirilecektir ve değişiklik olmayacağı için burada tekrarlanmamıştır.
Sonraki her dönemin başında ödeme ve bununla birlikte gider tahakkukunun iptali kaydı
ve yine sonraki her dönemin sonunda finansman gider kaydı aşağıdaki gibi olacaktır.
2017 Yılı Kayıtları:
01.01.2017
381 GİDER TAHAKKUKLARI

19.019-

XXX KİRALAMA BORÇLARI

40.981-

100 KASA

60.000-

31.12.2017
780 FİNANSMAN GİDERLERİ

14.921-

381 GİDER TAHAKKUKLARI

14.921-

2018 Yılı Kayıtları:
01.01.2018
381 GİDER TAHAKKUKLARI

14.921-

XXX KİRALAMA BORÇLARI

45.079-

100 KASA

60.000-

31.12.2018
780 FİNANSMAN GİDERLERİ
381 GİDER TAHAKKUKLARI

10.41310.413-
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2019 Yılı Kayıtları:
01.01.2019
381 GİDER TAHAKKUKLARI

10.413-

XXX KİRALAMA BORÇLARI

49.587-

100 KASA

60.000-

31.12.2019
780 FİNANSMAN GİDERLERİ

5.455-

381 GİDER TAHAKKUKLARI

5.455-

2020 Yılı Kayıtları:
01.01.2020
381 GİDER TAHAKKUKLARI

5.455-

XXX KİRALAMA BORÇLARI

54.545-

100 KASA

60.000-

C. UFRS 16’nın BIST Ulaştırma (Havayolu) Sektöründe Faaliyet Gösteren Bir
Şirketin Finansal Tabloları ve Oranlarına Etkileri: PEGASUS Örneği
Çalışmanın bu kısmında, BIST Ulaştırma Sektöründe faaliyet gösteren Pegasus Hava
Taşımacılığı A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları’nın29 2015 yılı konsolide raporlarında yer alan
veriler esas alınarak, faaliyet kiralamalarının UFRS 16’ya göre raporlanması durumunda
finansal raporlar ve finansal oranlar üzerindeki olası etkileri değerlendirilmektedir.
Ulaştırma sektöründen bir örnek seçilmesinin nedeni, özellikle havayolu taşımacılığında
kullanılan uçakların büyük ölçüde faaliyet kiralaması ile edinilmesidir.
Pegasus’un 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle faaliyetlerini sürdürdüğü 67 uçağın 3’ü
kendisine ait, 25’i finansal kiralama yoluyla, 39’u ise faaliyet kiralaması yoluyla
edinilmiştir. Şirketin aktif büyüklüğü 4.098.097.252 TL’dir. Borçlarının toplamı
2.645.365.623 TL olan şirketin borçlanma (kaldıraç) oranı %65’tir. Toplam Yabancı
Kaynak / Özkaynak Oranı ise 1,82’dir.

29

Bundan sonra Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. yerine kısaca Pegasus kullanılacaktır.
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Şirketin faaliyet kiralaması sözleşmeleri 1–8 yıl arasındadır. Faaliyet kiralamasından
kaynaklanan ve 2015 yılı içinde gider yazılan kira ödemeleri toplamı 324.574.674 TL’dir.
Aşağıda Tablo 3’te Pegasus’un faaliyet ve finansal kiralama işlemlerine ilişkin 2014 ve
2015 yıllarındaki yükümlülükleri bir yıla kadar yükümlülükler, 1 ila 5 yıl arasındaki
yükümlülükler ve 5 yıldan uzun süreli yükümlülükler olarak sınıflandırılarak verilmiştir.

Tablo 3: PEGASUS A.Ş.’nin Kiralamalara İlişkin Verileri
2015

2014

Panel A: İptal Edilemez Faaliyet Kiralaması Yükümlülükleri
0-1 yıl

400.006.430

225.002.237

1-5 yıl

1.311.457.028

798.480.355

5+ yıl

327.309.414

179.730.637

2.038.772.872

1.203.213.229

Toplam

Panel B: Finansal Kiralama Yükümlülükleri
0-1 yıl

207.191.438

168.520.791

1-5 yıl

820.080.814

683.783.642

5+ yıl

407.230.694

528.461.762

1.434.502.946

1.380.766.195

Toplam

Tablodan izlenebileceği gibi Pegasus’un faaliyet kiralamalarından doğan
yükümlülükleri 2014 yılında finansal kiralamadan doğan yükümlülüklerinden daha düşük
iken (0,87 katı), 2015 yılında önemli ölçüde aşmıştır (1,42 katı). TMS 17’ye göre
aktifleştirilmeyen faaliyet kiralamaları yükümlülükleri 2014 yılında 1.203.213.229 TL ve
2015 yılında 2.038.772.872 TL’yi bulmakta ve bilanço dışı kalmaktadır. 2015 yılında
izleyen yıllarda ödenecek iptal edilemeyen faaliyet kiralamasından doğan tutar şirketin
toplam varlıklarının (4.098.097.252 TL) yaklaşık %50’sini oluşturmaktadır. Bu oranda bir
varlık ve yükümlülüğün bilanço dışı kalması ise finansal tablo kullanıcısının kararlarında
önemli rol oynayabilecek faydalı bilgiye ulaşımını engellemektedir.
Pegasus’un 2015 yılı faaliyet kiralamalarına ilişkin yükümlülük verileri esas alınarak,
belirli varsayımlar altında, faaliyet kiralaması işlemlerinin UFRS 16’ya göre raporlanması
durumunda şirketin 2015 yılı finansal tablolarında ve oranlarında oluşması muhtemel
etkiler değerlendirilmiştir.
Sözü edilen varsayımlar, faaliyet kiralamasından kaynaklanan yükümlülüklerin
(ödemelerin) bugünkü değerlerinin toplamının hesaplanarak bilançoya aktarılması ve yıllık
faiz ve amortisman giderlerinin hesaplanarak kapsamlı kar/zarar tablosuna aktarılması için
gerekli varsayımlardır. Varsayımlar aşağıdaki gibidir:
 Cari dönem – uzun dönem ayrımı dikkate alınmaksızın bütün yükümlülükler tek
bir kalem olarak ele alınmıştır.
 Faaliyet kiralamalarından kaynaklanan ve bilançoya aktarılacak varlık ve
yükümlülük tutarları, söz konusu işlemler nedeniyle oluşacak nakit akışlarının
bugünkü değerleri toplamı olarak ve 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle hesaplanmıştır.
 Faaliyet kiralamasından kaynaklanan ödemelerin yılsonlarında gerçekleşeceği
varsayılmıştır.
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 Dolayısıyla 2015 yılı içinde gider yazılan faaliyet kiralamalarından kaynaklanan
kira ödemeleri toplamı olan 324.574.674 TL’nin 31 Aralık 2015’te gerçekleştiği
varsayılmıştır.
 Tablo 3’te yer alan 0-1 yıl arasındaki yükümlülükler için 1. yılın sonunda yani 31
Aralık 2016 tarihinde ödemenin yapılacağı, 1-5 yıl arası yükümlülükler için 2., 3.,
4. ve 5. yıl sonlarında yani 2017, 2018, 2019 ve 2020 yılları sonunda ödemelerin
yapılacağı varsayılmıştır.
 Şirket raporlarında faaliyet kiralaması faaliyetlerinin 1 ila 8 yıllık dönemleri
kapsadığı belirtildiği için, 5 yılı aşan yükümlülüklerin 6., 7. ve 8. yılların sonunda
yerine getirildiği varsayılmaktadır.
 Bu nedenle, 2016 yılı sonunda yapılacak ödeme 400.006.430 TL olarak alınmıştır.
1-5 yıl arası toplam yükümlülüklerin bu 4 yılda eşit tutarlarda ödeneceği
varsayılmıştır. Yani bu dönemdeki toplam 1.311.457.028 TL’lik yükümlülüğün
2017, 2018, 2019 ve 2020 yılları sonunda 327.864.257 TL olarak ödeneceği
beklenmektedir. 5 yıldan uzun süreli yükümlülüklerin ise 3 yılda eşit dağılacağı
varsayılarak bu dönemdeki toplam 327.309.414 TL’lik yükümlülük 2021, 2022 ve
2023 yılları sonunda 109.103.138 TL olarak hesaplanmıştır.
 Ödemelerin bugünkü değerlerinin hesaplanmasında kullanılan iskonto oranı
%10’dur.
 Faydalı ömür ortalaması (toplam yükümlülüklerin süresi ile ilişkilendirilerek) 8 yıl
olarak varsayılmıştır ve normal amortisman yöntemine göre yıllık amortisman
giderleri hesaplanmıştır.
Bu varsayımlar altında yapılan hesaplamalar Ek 1’de verilmektedir. Tablo 4 ise
Pegasus’un 2015 yılı raporlarına yansıyan finansal verilerini ve bu verilerle hesaplanan
belirli finansal oranlarını, işletme faaliyet kiralamasına konu olan varlıklarını UFRS 16’ya
göre raporlasaydı oluşacak veriler ve oranlarla karşılaştırmalı olarak sunmaktadır.
Pegasus’un yeni kiralamalar standardına göre raporlanacak finansal tablolarına göre
2015 yılında faiz giderlerindeki önemli ölçüde artışa bağlı olarak net karında azalış, faaliyet
karında ise artış beklenmektedir. Net kar üzerinden hesaplanan karlılık oranlarında azalış
söz konusu olacaktır. Net Kar/Özsermaye oranı %7,70’den %6,61’e, Net Kar/Satışlar oranı
ise %3,21’den %2,72’ye düşecektir. Faiz karşılama oranındaki %167’lik oran da %129
civarına düşecektir.
Tablo 4: PEGASUS A.Ş.’nin Bazı Finansal Verileri
2015 (TMS 17) 2015 (UFRS 16)
Panel A: Bazı Finansal Tablo Kalemleri
Toplam Varlıklar
4.098.097.252
5.553.848.696
KVYK
991.845.572
1.244.160.228
UVYK
1.653.520.051
2.878.123.133
Borç Toplamı
2.645.365.623
4.122.283.361
Özkaynaklar
1.452.731.629
1.435.798.594
Net Kar
111.863.873
94.930.838
Faaliyet Karı
243.535.222
386.140.965
Faiz Giderleri
167.477.218
331.249.255
Net Satışlar
3.488.271.223
3.488.271.223
Panel B: Bazı Finansal Oranları
Net kar/Özsermaye
7,70%
6,61%
Net Kar/Net Satışlar
3,21%
2,72%
Faaliyet Karı/Net Satışlar
6,98%
11,07%
(Net Kar+Faiz Gideri)/Faiz Gideri
166,79%
128,66%
Toplam Borç / Toplam Varlıklar
64,55%
74,22%
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Toplam Borç/Özkaynaklar
Net Kar/Toplam Varlıklar

182,10%
2,73%

287,11%
1,71%

D. UFRS 16’nın BIST Perakende Ticaret Sektöründe Faaliyet Gösteren Bir
Şirketin Finansal Tabloları ve Oranlarına Etkileri: BİMEKS Örneği
Çalışmanın bu kısmında, BIST Perakende Ticaret Sektöründe faaliyet gösteren
BİMEKS Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş.30’nin, 2015 yılı konsolide raporlarında yer alan
veriler esas alınarak, eğer BİMEKS faaliyet kiralamalarını UFRS 16’ya göre raporlasaydı
raporlarına yansıyacak olası sonuçlar ve bu sonuçların finansal oranlarına etkileri
incelenmektedir. Ulaştırma Sektöründe olduğu gibi Perakende Ticaret Sektöründe de
faaliyet kiralamasına yaygın bir şekilde başvurulduğu için ikinci örneğimiz bu sektörden
seçilmiştir. Bu sektörde özellikle mağaza kiralamalarının yoğunlukla faaliyet kiralaması
şeklinde yapıldığı görülmektedir. TMS 17’ye göre raporlanan bu tür kiralamaların, UFRS
16’nın uygulanması durumunda finansal raporlar ve oranlar üzerinde önemli etkiye sahip
olacağı beklenmektedir.
BİMEKS faaliyet kiralaması sözleşmeleriyle çeşitli perakende satış yeri, ofis ve depo
kiralaması yapmaktadır ve kiralama süreleri 1 ila 10 yıl arasında değişmektedir.
Aşağıda Tablo 5’te BİMEKS’in faaliyet kiralamasına ilişkin yükümlülükleri 2014 ve
2015 yılları itibariyle bir yıla kadar yükümlülükler, 1 ila 4 yıl arasındaki yükümlülükler ve
4 yıldan uzun süreli yükümlülükler olarak sınıflandırılarak verilmiştir. Finansal kiralama
işlemlerine ilişkin yükümlülükler ise 2014 ve 2015 yıllarında bir yılı geçmeyen ve 1 ila 5
yıl arasındaki yükümlülükler olarak sınıflandırılmıştır ve 5 yılı geçen yükümlülüğü
bulunmamaktadır. Doğası ve tanımı gereği finansal kiralama sözleşmelerine konu olan
varlıklar için daha uzun sözleşme süreleri beklenirken, BİMEKS için faaliyet kiralama
sözleşme süreleri 10 yıla kadar uzanmakta, finansal kiralama sözleşme süreleri ise 5 yılı
aşmamaktadır. Bu veri de faaliyet kiralama sözleşmelerinin bilanço dışı kalmasına yönelik
literatürde yer alan eleştirileri destekler niteliktedir. Ayrıca Tablo 5’ten de izlenebileceği
gibi, BİMEKS A.Ş.’nin faaliyet kiralamalarından doğan yükümlülükleri finansal
kiralamadan doğan yükümlülüklerine oranla çok yüksektir. Şirket finansal kiralamalardan
doğan işlemlerini aktifleştirirken, aktifleştirdiği tutarın çok daha fazlası (2014 yılında 5,17
katı, 2015 yılında 3,60 katı) bilanço dışı kalmaktadır.
2015 yılında izleyen yıllarda ödenecek iptal edilemeyen faaliyet kiralamasından doğan
ve TMS 17’ye göre faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılarak bilançoya aktarılmayan tutar
164.851.204 TL’dir ve BİMEKS’in mevcut toplam varlıklarının (786.884.437 TL) %21’ini
oluşturmaktadır. Bu oranda bir varlık ve yükümlülüğün bilanço dışı kalması ise finansal
tablo kullanıcısını yanlış yönlendirebilecek, sunulan rakamları ve finansal oranları
etkileyecektir.
Tablo 5: BİMEKS A.Ş.’nin Kiralamalara İlişkin Verileri
2015

2014

Panel A: İptal Edilemez Faaliyet Kiralaması Yükümlülükleri
0-1 yıl

37.654.241

41.857.547

1-4 yıl

73.533.701

91.554.987

4+ yıl

53.663.262

59.949.706

Toplam

164.851.204

193.362.240

Bundan sonra BİMEKS Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş., kısaca BİMEKS olarak ifade
edilecektir.
30
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Panel B: Finansal Kiralama Yükümlülükleri
0-1 yıl

14.404.865

10.517.671

1-5 yıl

31.369.183

26.911.663

5+ yıl

0

0

45.774.048

37.429.334

Toplam

Bu olası etkiyi değerlendirmek amacıyla 2015 yılı faaliyet kiralamalarına ilişkin
yükümlülük verileri esas alınarak, belirli varsayımlar altında, söz konusu kiralama
işlemlerinin UFRS 16’ya göre raporlanması durumunda finansal tablolarda ve oranlarda
oluşması muhtemel etkiler değerlendirilmiştir.
Sözü edilen varsayımlar, faaliyet kiralamasından kaynaklanan yükümlülüklerin
(ödemelerin) bugünkü değerlerinin toplamının hesaplanarak bilançoya aktarılması ve yıllık
faiz ve amortisman giderlerinin hesaplanarak kapsamlı kar/zarar tablosuna aktarılması için
gerekli varsayımlardır. Varsayımlar aşağıdaki gibidir:
 Cari dönem – uzun dönem ayrımı dikkate alınmaksızın bütün yükümlülükler tek
bir kalem olarak ele alınmıştır.
 Faaliyet kiralamalarından kaynaklanan ve bilançoya aktarılacak varlık ve
yükümlülük tutarları, söz konusu işlemler nedeniyle oluşacak nakit akışlarının
bugünkü değerleri toplamı olarak ve 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle hesaplanmıştır.
 Faaliyet kiralamasından kaynaklanan ödemelerin yılsonlarında gerçekleşeceği
varsayılmıştır.
 BİMEKS’in 2015 yılı raporlarında Pegasus’un raporlarında yer aldığı gibi faaliyet
kiralamasından kaynaklanan ve gider olarak yazılan nakit çıkışları ayrıca
belirtilmediği için, 2014 yılı finansal raporlarında yer alan 0-1 yıl arasındaki
yükümlülük tutarı olan 41.857.547 TL’nin 31 Aralık 2015’te gerçekleştiği
varsayılmıştır.
 Tablo 5’te yer alan 0-1 yıl arasındaki yükümlülükler için 1. yılın sonunda yani 31
Aralık 2016 tarihinde ödemenin yapılacağı, 1-4 yıl arası yükümlülükler için 2., 3.,
ve 4. yıl sonlarında yani 2017, 2018 ve 2019 yılları sonunda ödemelerin yapılacağı
varsayılmıştır.
 Pegasus örneğinde olduğu gibi faaliyet kiralaması faaliyetlerinin 8 yıllık dönemi
kapsadığı varsayılarak, 4 yılı aşan yükümlülüklerin 5., 6., 7. ve 8. yılların sonunda
yerine getirildiği varsayılmaktadır.
 Bu nedenle, 2016 yılı sonunda yapılacak ödeme 37.654.241 TL olarak alınmıştır.
1-4 yıl arası toplam yükümlülüklerin bu 3 yılda eşit tutarlarda ödeneceği
varsayılmıştır. Yani bu dönemdeki toplam 73.533.701 TL’lik yükümlülüğün 2017,
2018 ve 2019 yılları sonunda 24.511.234 TL olarak ödeneceği beklenmektedir. 4
yıldan uzun süreli yükümlülüklerin ise kalan 4 yılda eşit dağılacağı varsayılarak, bu
dönemdeki toplam 53.663.262 TL’lik yükümlülük 2020, 2021, 2022 ve 2023 yılları
sonunda 13.415.816 TL olarak hesaplanmıştır.
 Ödemelerin bugünkü değerlerinin hesaplanmasında kullanılan iskonto oranı
%10’dur.
 Faydalı ömür ortalaması (toplam yükümlülüklerin süresi ile ilişkilendirilerek) 8 yıl
olarak varsayılmıştır ve normal amortisman yöntemine göre yıllık amortisman
giderleri hesaplanmıştır.
Bu varsayımlar altında yapılan hesaplamalar Ek 2’de verilmektedir. Tablo 6 ise
BİMEKS A.Ş.’nin 2015 yılı raporlarına yansıyan finansal verilerini ve bu verilerle
hesaplanan belirli finansal oranlarını, işletme faaliyet kiralamasına konu olan varlıklarını
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UFRS 16’ya göre raporlasaydı oluşacak veriler ve oranlarla karşılaştırmalı olarak
sunmaktadır.
Tablo 6: BİMEKS A.Ş.’nin Bazı Finansal Verileri
2015 (TMS 17) 2015 (UFRS 16)
Panel A: Bazı Finansal Tablo Kalemleri
Toplam Varlıklar
786.884.437
916.621.088
KVYK
497.071.619
522.856.704
UVYK
135.958.758
228.865.231
Borç Toplamı
633.030.377
751.721.936
Özkaynaklar
153.854.060
162.690.134
Net Kar
9.397.227
18.233.301
Faaliyet Karı
56.142.646
81.783.112
Faiz Giderleri
97.423.279
112.018.652
Net Satışlar
1.572.389.920
1.572.389.920
Panel B: Bazı Finansal Oranları
Net kar/Özsermaye
6,11%
11,21%
Net Kar/Net Satışlar
0,60%
1,16%
Faaliyet Karı/Net Satışlar
3,57%
5,20%
(Net Kar+Faiz Gideri)/Faiz Gideri
109,65%
116,28%
Toplam Borç / Toplam Varlıklar
80,45%
82,01%
Toplam Borç/Özkaynaklar
411,45%
462,06%
Net Kar/Toplam Varlıklar
1,19%
1,99%

BİMEKS A.Ş.’nin 2015 yılı finansal raporları yeni kiralamalar standardına göre
hazırlanmış olsaydı finansal durum tablosuna yansıması gereken kullanım hakkı veren
varlık tutarında 129.736.651 TL’lik bir artış olacaktır. TMS 17’ye göre raporlanan
işletmenin toplam varlık tutarı 786.884.437 TL’den UFRS 16’ya göre raporlansaydı
916.621.088 TL’ye çıkacaktır. Toplam varlıklardaki %16,49 oranındaki artış dikkate değer
bir artış oranıdır. İşletmenin borçlarında önemli ölçüde artışa neden olacak olan bu sunum,
net karı artıracak ve neredeyse iki katına (9.397.227 TL’den 18.233.301 TL’ye)
çıkaracaktır. Kaldıraç oranlarında gözlemlenen artış düşük olsa da (Toplam Borç/Toplam
Varlıklar oranı %80’den %82’ye yükselmiştir), halihazırda borçlanma oranlarının çok
yüksek olması bu artışın marjinal etkisini önemli kılmaktadır.
BİMEKS A.Ş.’nin yeni kiralamalar standardına göre raporlanacak finansal tablolarına
göre 2015 yılında faiz giderlerindeki artışa rağmen, karlılık oranlarında artış
hesaplanmıştır. Net Kar/Özsermaye oranı %6,11’den %11,21’e yükselerek neredeyse iki
kat artmıştır. Diğer karlılık oranlarında da benzer artışlar gözlemlenmektedir. İşletmenin
faiz karşılama oranı ise %110’dan %116 civarına çıkmaktadır.
Pegasus’un faaliyet kiralamasına konu olan sözleşmeler vasıtasıyla edindiği varlıkları
UFRS 16’ya göre raporlaması durumunda karlılık oranlarında düşüşle karşılaşacakken,
BİMEKS A.Ş.’nin karlılığı olumlu etkilenecektir. Ancak kaldıraç oranlarındaki artış her
iki işletme için de geçerlidir ve işletmenin özellikle riskliliğini değerlendirirken önemli bir
bilgi olarak karşımıza çıkmaktadır.
IV. SONUÇ
Son yıllarda birçok sektörde önemli bir finansman kaynağı olarak karşımıza çıkan
kiralama sözleşmelerinin nasıl muhasebeleştirileceğine ilişkin çalışmalar literatürde
önemli bir yer teşkil etmektedir. Mevcut kiralamalar standardı TFRS 17, kiralama
sözleşmelerini kiracı açısından finansal kiralama ve faaliyet kiralaması olarak
sınıflandırmaktadır. Bu sınıflandırmaya göre, özünde aynı olan ancak sözleşmedeki bazı
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unsurlar nedeniyle farklılaşan kiralama işlemleri tamamen farklı şekillerde
muhasebeleştirilmektedir. UFRS 16 Kiralamalar Standardı, kiralama sözleşmelerine ilişkin
‘finansal kiralama – faaliyet kiralaması’ ayrımını kiracı için ortadan kaldırarak, finansal
kiralamada olduğu gibi faaliyet kiralaması işlemlerini de finansal durum tablosuna
taşımaktadır. Bu yönüyle TFRS 17’ye yönelik eleştirilerin büyük ölçüde giderilmesi
hedeflenmektedir. Özellikle sermaye yapısı üzerindeki etkileri nedeniyle, işletmelere fon
sağlayanlar açısından daha doğru bir finansal risk değerlemesine imkan tanınmaktadır.
Literatürdeki çalışmalar paralelinde gerçekleştirilen çalışmanın uygulamasında ilk
olarak kiralama sözleşmelerine konu varlığın ve buna bağlı olarak oluşan yükümlülüklerin
muhasebeleştirilmesinde mevcut ve yeni standart arasındaki farklar ortaya konulmuştur.
Daha sonra ise, faaliyet kiralaması ile önemli ölçüde varlık edinen iki işletme olarak
Pegasus A.Ş. ve Bimeks A.Ş., 2015 yılı finansal raporlarından elde edilen verileri ışığında
incelenmiştir.
Bulunan sonuçlar işletmelerin, özellikle de Pegasus’un borçlanma oranlarında önemli
bir artış meydana geleceğini göstermektedir. Düşük karlılık oranları ile faaliyetlerini
sürdüren işletmelerin karlılık oranları üzerindeki etki düşük düzeyde, 2015 yılı için
Bimeks’te pozitif, Pegasus’ta ise negatif yöndedir. Farklı sektörler, yeni standardın finansal
tablolar üzerindeki etkileri açısından farklı şekil ve derecelerde etkilenmektedir.
Bu nedenle sonraki çalışmalar sektörel etkilerin değerlendirilmesi ve bu etkilerin
faaliyet kiralaması dönemi boyunca finansal tablolara yansıması üzerine yoğunlaşabilir.
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Ek 1: PEGASUS – UFRS 16’ya Göre Kira Sözleşmesinin Kiracının Finansal Tablolarına
Yansıması
PANEL A:
31.Ara 31.Ara 31.Ara 31.Ar
.15
.16
.17
a.18

Nakit
Çıkışlar
ı
(Ödeme
ler)
Kira
Ödemel
erinin
Bugünk
ü
Değeri
Kirala
ma
Borçlar
ı
Kullanı
m
Hakkı
Veren
Varlık
Faiz
Giderle
ri
Amortis
man
Gideri
Kar/Za
rar’a
Etkisi

31.Ar
a.19

31.Ar
a.20

31.Ar
a.21

31.Ar
a.22

31.Ar
a.23

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Topla
m

324.574
.674

400.006
.430

327.864
.257

327.86
4.257

327.86
4.257

327.86
4.257

109.10
3.138

109.10
3.138

109.10
3.138

2.363.3
47.546

295.067
.885

330.583
.826

246.329
.269

223.93
5.699

203.57
7.908

185.07 55.987. 50.897. 46.270.
0.826
161
419
381

1.637.7
20.375

1.476.9
17.738

1.224.6
03.082

1.019.1
99.133

793.25
4.790

544.71
6.012

271.32
3.356

189.35 99.184.
2.554
671

0

1.455.7
51.444

1.273.7
82.514

1.091.8
13.583

909.84
4.653

727.87
5.722

545.90
6.792

363.93
7.861

0

163.772
.037

147.691
.774

122.460
.308

101.91 79.325. 54.471. 27.132. 18.935. 9.918.4
9.913
479
601
336
255
67

725.627
.171

181.968
.931

181.968
.931

181.968
.931

181.96
8.931

181.96
8.931

181.96
8.931

181.96
8.931

181.96
8.931

181.96
8.931

1.637.7
20.375

345.740
.968

329.660
.704

304.429
.239

283.88
8.844

261.29
4.410

236.44
0.532

209.10
1.266

200.90
4.186

191.88
7.398

2.363.3
47.546

109.10
3.138

109.10
3.138

181.96
8.931

PANEL B:
Kira
Ödemes
i
Anapar
a
Ödemes
i
Faiz
Ödemes
i

324.574
.674

400.006
.430

327.864
.257

327.86
4.257

327.86
4.257

327.86
4.257

109.10
3.138

2.363.3
47.546

160.802
.637

252.314
.656

205.403
.949

225.94
4.344

248.53
8.778

273.39 81.970. 90.167. 99.184.
2.656
802
883
671

1.637.7
20.375

163.772
.037

147.691
.774

122.460
.308

101.91 79.325. 54.471. 27.132. 18.935. 9.918.4
9.913
479
601
336
255
67

725.627
.171

PANEL C:
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TMS
17’ye
Göre
Kar
Zarara
Etkisi
UFRS
16’ya
Göre
Kar
Zarara
Etkisi
Fark
Vergi
Etkisi
Net
Kardak
i
Artış/A
zalış

324.574
.674

400.006
.430

327.864
.257

327.86
4.257

327.86
4.257

327.86
4.257

109.10
3.138

109.10
3.138

2.363.3
47.546

345.740
.968
21.166.
294
4.233.2
59

329.660
.704

304.429
.239

283.88
8.844

261.29
4.410

236.44
0.532

2.363.3
47.546

70.345.
726

23.435. 43.975. 66.569. 91.423.
018
413
847
725

14.069.
145

4.687.0 8.795.0 13.313. 18.284.
04
83
969
745

209.10 200.90 191.88
1.266
4.186
7.398
99.998. 91.801. 82.784.
128
048
260
19.999. 18.360. 16.556.
626
210
852

56.276.
580

18.748. 35.180. 53.255. 73.138. 79.998. 73.440. 66.227.
015
330
878
980
503
838
408

16.933.
035

109.10
3.138

0

0

0

EKLER:
Ek 2: BİMEKS – UFRS 16’ya Göre Kira Sözleşmesinin Kiracının Finansal Tablolarına Yansıması
PANEL A:

Nakit
Çıkışları
(Ödemeler
)
Kira
Ödemeleri
nin
Bugünkü
Değeri
Kiralama
Borçları
Kullanım
Hakkı
Veren
Varlık
Faiz
Giderleri

31.Ara.1
5

31.Ara.1
6

31.Ara.
17

31.Ara.
18

31.Ara.
19

31.Ara.
20

31.Ara.
21

31.Ara.
22

31.Ara.
23

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Toplam

41.857.5
47

37.654.2 24.511.2 24.511.2 24.511.2 13.415.8 13.415.8 13.415.8 13.415.8
41
34
34
34
16
16
16
16

206.708.
754

38.052.3
15
118.691.
559

31.119.2 18.415.6 16.741.5 15.219.5 7.572.87 6.884.43 6.258.57 5.689.61
07
53
03
48
8
5
7
6
92.906.4 77.685.8 60.943.2 42.526.3 33.363.1 23.283.6 12.196.1
73
87
41
32
49
48
96
0

145.953.
732

129.736.
651
14.595.3
73

113.519. 97.302.4 81.085.4 64.868.3 48.651.2 32.434.1 16.217.0
570
88
07
25
44
63
81
0
11.869.1 9.290.64 7.768.58 6.094.32 4.252.63 3.336.31 2.328.36 1.219.62
56
7
9
4
3
5
5
0

60.755.0
22
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Amortism
an Gideri

16.217.0
81

16.217.0 16.217.0 16.217.0 16.217.0 16.217.0 16.217.0 16.217.0 16.217.0
81
81
81
81
81
81
81
81

145.953.
732

Kar/Zarar
’a Etkisi

30.812.4
55

28.086.2 25.507.7 23.985.6 22.311.4 20.469.7 19.553.3 18.545.4 17.436.7
37
29
70
06
15
96
46
01

206.708.
754

PANEL B:
Kira
Ödemesi
Anapara
Ödemesi

41.857.5
47
27.262.1
74

37.654.2 24.511.2 24.511.2 24.511.2 13.415.8 13.415.8 13.415.8 13.415.8
41
34
34
34
16
16
16
16
25.785.0 15.220.5 16.742.6 18.416.9 9.163.18 10.079.5 11.087.4 12.196.1
85
87
45
10
3
01
51
96

206.708.
754
145.953.
732

Faiz
Ödemesi

14.595.3
73

11.869.1 9.290.64 7.768.58 6.094.32 4.252.63 3.336.31 2.328.36 1.219.62
56
7
9
4
3
5
5
0

60.755.0
22

PANEL C:
TMS
17’ye
Göre Kar
Zarara
Etkisi
UFRS
16’ya
Göre Kar
Zarara
Etkisi

Fark
Vergi
Etkisi
Net
Kardaki
Artış/Azalı
ş

41.857.5
47

37.654.2 24.511.2 24.511.2 24.511.2 13.415.8 13.415.8 13.415.8 13.415.8
41
34
34
34
16
16
16
16

206.708.
754

30.812.4
55

206.708.
754

2.209.01
8

28.086.2 25.507.7 23.985.6 22.311.4 20.469.7 19.553.3 18.545.4 17.436.7
37
29
70
06
15
96
46
01
9.568.00
2.199.82 7.053.89 6.137.58 5.129.63 4.020.88
4 996.495 525.564
8
9
0
0
5
1.913.60
1.410.78 1.227.51 1.025.92
1 199.299 105.113 439.966
0
6
6 804.177

8.836.07
4

7.654.40
3

11.045.0
92

797.196

1.759.86 5.643.11 4.910.06 4.103.70 3.216.70
420.451
3
9
4
4
8

0

0

0
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-,99 İle Biten Fiyatlardan Elde Edilen Hedonik ve Rasyonel Faydaların
Satın Alma
Eğilimine Etkisi Üzerine Bir Araştırma
Polat CAN*

Mehtap FARIMAZ**

Özet
Satış tutundurma son yıllarda öneminin artmasından dolayı pazarlama iletişim
planlarında daha fazla yer almamaktadır. Bu önemin artmasının nedenleri arasında,
perakendecilerin güçlenmesi, reklam ortamların çoğalması ve neticesinde reklam
karmaşıklığı ve bulanıklığının fazlalaşması, tüketici Pazar dilimlerinin sayısının artması,
marka bağlılığının azalması gibi faktörler bulunmaktadır. Özellikle marka bağlılığının
azalması satıcıları farklı stratejiler uygulamak zorunda bırakmaktadır. Bu farklılığı
oluşturmak ve satış hacmini arttırmak için kullanılan yöntemlerden biriside küsuratlı
(0.9;0.99 gibi) fiyatlandırmadır. Bu çalışmanın amacı, sonu 0.99 ile biten fiyatlardan
tüketicilerin elde ettiği faydaların onların satın alma isteklerine olan etkisini tespit etmektir.
Verilerin analizinde, frekans dağılımları, ortalama ve standart sapma, güvenilirlik analizi ve
çoklu regresyon analizleri kullanılmıştır. Çalışmada öncelikle satın alımlarını hedonik ve
rasyonel ölçütlere göre gerçekleştiren tüketiciler tespit edilmiştir. Daha sonra bu tüketicilerin
satın alım isteklerinde etkili olan faydalar belirlenmiştir. Hedonik duygularıyla alış veriş
yapanlar için keşif ve eğlence yararları satın alma eğilimlerinde etkili olurken, rasyonel
duyguları ile alış veriş yapanlar ise tasarruf ve uygunluk yararları satın alma eğilimlerini
etkilemektedir.
Anahtar Kelimeler: Tüketici Davranışları, Sonu 0,99 ile biten Fiyatlandırma,
Hedonik Fayda, Rasyonel Fayda
Jel Kodu: M31

A Research on Effect to Willingness to Buy of Hedonic and Rational Benefits
Obtained
by Prices that Ends with 0.99
Abstract
Sales promotion has been more involved in the marketing plan due to the increasing
importance in recent years. Among the causes of that increase, there are some factors such
as beefing up of retailers, increment in advertising media, increasing of complexity and blur
of advertising as a result of increment in advertising media,increased number of consumer
market segment and decline of brand loyalty. Especially decrease in brand loyalty leaves
vendor implement different strategies. One of these methods to create the fractional
difference and to increase the volume is fractional pricing (Such as 0.9 or 0.99). The purpose
of this study is to determine the benefits derived by consumers from prices that are ended
with 0.99 according to their eagerness to buy.In analyzing the data, frequency distribution,
mean and standard deviation, reliability analysis and multiple regression analsis were used.
In the study firstly consumers who purchase the products by considering hedonic and
Başlıca Yazar: Yrd.Doç.Dr.,Uşak Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve
Reklamcılık Bölümü, UŞAK, polat.can@usak.edu.tr, (02762212121 Dahili:5140)
**
Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim
Dalı, UŞAK.
*
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rational criterias, are identified. Then benefits which are effective in purchasing are
designated. While for those who purchase hedonically, discover and entertainment benefits
are effective in willingness to buy, for those who purchase ratioanally,savings and
convenient affect their willingness to buy.
Key Words: Consumer Behavior, Ending Pricing with 0.99, Pricing, Hedonic
Benefits, Ratioanl Benefits

I. Giriş
Pazarlama karmasının dört temel değişkeninden biri fiyatlandırmadır.
Tüketici her zaman daha iyi alışveriş yapıp daha çok fayda elde etmeyi amaçlamakta
yani kaliteli ürünü düşük fiyatla satın almayı arzulamaktadır. İşletmeler de bu
durumu bildikleri için çeşitli fiyatlandırma stratejileri uygulamaktadır. Bunlar
arasında son yıllarda kullanımı artan, sonu 9 ile biten fiyatlandırma yöntemi dikkat
çekmektedir. Bu yöntem, fiyatın ya da kalitenin düşük algılanmasını vurgulanmak
amacıyla tercih edilmektedir. Çünkü işletmeler, fiyata ilk bakıldığı anda “düşük
fiyat” algısı uyandırmak için ürünün asıl fiyatından cüzi bir indirim yapmakta ve bu
durum tüketicinin aklında okuduğu ilk hanelerin kalmasına yol açmaktadır.
-,99 ile biten fiyatlandırma sadece algı uyandırmak için tercih
edilmemektedir. Tüketiciler bu fiyatlandırmada bazı rasyonel ve hedonik faydalarda
elde etmektedir. Rasyonel olarak bu teknik tasarruf, kalite ve kolaylık gibi faydalar
sunmakta ve ayrıca değer ifade etmek, keşif ve eğlence gibi hedonik faydalarda
sağlamaktadır.
Bu çalışmada literatür taraması sonucunda tespit edilen hedonik ve rasyonel
faydaların bu fiyatlandırma stratejisi ile elde edilip edilmediği araştırılmıştır.
Çalışmanın birinci bölümünde satın alımlardan elde edilen faydalara değinilmiş ve
ikinci bölümde ise söz konusu literatürü desteklemek amacıyla bir alan araştırması
yapılmıştır.
II.Satın Alma Eğiliminde Etkili Olan Faydalar
Pazarlamanın amacı tüketici istek ve ihtiyaçlarını tatmin etmek ve bunları
karşılamaktır. Bu amaç doğrultusunda atılması gereken ilk adım tüketici davranışını
incelemek ve analiz etmektir. Tüketici davranışını anlamadan veya tüketiciyi
bilmeden istek ve ihtiyaçlarının neler olduğunu belirlemek ve onları motive eden
değişkenleri tespit etmek oldukça zordur (Graham ve Frankenberger, 2011:6). Bu
bakımdan pazarlama çabaları ile bireylerin, grupların, kurumların, işletmelerin,
istek ve ihtiyaçlarını belirlemek için ürünleri, hizmetleri ve fikirleri seçme şekilleri,
satın alma tarzları, kullanma amaçları ve elden çıkarma yöntemleri tespit edilmeye
çalışılır (Putrevu, 2010:8).
Sözlük anlamı olarak tüketim; bir şeyleri kullanıp bitirmek anlamındadır.
Tüketim; bireyin istek ve ihtiyaçlarını karşılamak için belirli bir zaman aralığında
bir şeyleri kullanılmasıdır. Süreç olarak düşünüldüğünde ise tüketim; belirli
ihtiyaçları karşılamak ve tatmin etmek için ürün ya da hizmeti arayıp bulmak, satın
almak, kullanmak ya da yok etmek olarak tanımlanabilir. Ayrıca tüketim, ortaya
çıkan ihtiyacın giderilmesine yönelik faaliyet ve katlanılan giderlere verilen ortak
isim olarak da değerlendirilir (Ünal, 2009:74).
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Tüketicinin ürünü satın alması için öncelikle ürüne ihtiyaç duyması ve bu
ihtiyacı karşılamak için istekli olması gerekir. Birçok yaklaşıma göre ihtiyaç;
bireyin maddi durumuna göre şekillenen toplumsal ve doğal gereksinimlerinin
bütünüdür (Raghubir vd., 2004:3). Bu tanım, en temel haliyle Maslow’un
“ihtiyaçlar pramidi” ndeki birinci ve ikinci basamağı kastediyor olabilir. Kısaca bu
tanımlara göre ihtiyaç; bireyin hayatını sürdürebilmesi ve içinde bulunduğu
toplumda var olabilmesi için “olmazsa olmazları” olarak tanımlanabilir (Mace,
2012:117).
Ancak son zamanlarda yapılan “ihtiyaç” tanımı tüketici davranışı alanında
tam olarak karşılık bulmamaktadır. Değişen ekonomik ve sosyal alandaki durum
birey için zorunlu ihtiyaçların yanında kendini özel hissettiren duygularda ihtiyaç
kavramının içerisinde yer almaya başlamıştır. Bu bağlamda tüketim, zorunlu
olanları karşılamak için yapılmaktan çıkmış, özenti, tutku, refah gösteriş ve
sembolik ihtiyaçlar için yapılmaya başlamıştır (Chen vd., 2000:837). Yukarıda
sıralanan tüketim türleri ise, tüketiciye rasyonel ve hedonik boyutta fayda sağladığı
için tercih edilmektedir. Bu bağlamda tüketicinin fiyat kapsamında elde ettiği
rasyonel ve hedonik faydalar sırası ile incelenecektir.
Rasyonel Fayda: Rasyonel ihtiyaç, tüketici açısından öncelikle karşılanması
gerekli olan fiziksel, güvenlik gibi bireyin yaşamı için olmazsa olmazıdır. Bu açıdan
rasyonel tüketim, gerçek ihtiyaçların belirlenmesi ve satın alımların bu doğrultuda
gerçekleştirilmesidir (Alvarez vd., 2010:107). Yani rasyonel fayda, ürünün
fonksiyonel, işlevsel ve nesnel özellikleri ile yakından ilişkilidir. Tüketicinin ürün
tercihinde, fiyat, kalite ve değer belirleyici unsurların başında gelmektedir. Bunlara
dikkat eden tüketici ekonomik ve nesnel faydayı göz önüne alıp satın alımlarını
gerçekleştirmektedir (Nguyen vd., 2007:208).
Tüketim, satın alınan ürün veya hizmetin ihtiyacı karşılaması, fiyatın
ödenebilir seviyede olması, beklenen kullanım ömrüne sahip olması diğer bir
ifadeyle kaliteli olması, ürünün çevre dostu olmasına özen gösterilmesi gibi unsurlar
göz önüne alarak gerçekleştirilmesi durumunda yapılan tüketime; rasyonel tüketim
denir. Rasyonel fayda elde etmek için yapılan tüketimde; gelir, tasarruf isteği, ürün
araştırması, çevre dostu olması, kalitesi, fiyatı, ambalajı gibi hususlara dikkat
edilmektedir (Yıldız ve Kuru,2015:661).
Ürün tercihlerinde rasyonel faydayı isteyen tüketici satın alımlarında zevk
alma duygusunu göz önüne almamakta daha çok faydacı düşüncelerle önem
vermektedir. Bu tüketiciler, ürün değerini günlük yaşamlarındaki fonksiyonları
yerine getirme yeteneği ile belirlemektedirler. Bir başka ifadeyle tüketici, üründen
elde ettiği tasarruf, kalite ve kolaylık gibi faydaları, rasyonel fayda olarak
görmektedir (Okado, 2005:45).
Hedonik Fayda: Hedonik fayda, ürünün tüketiciyi işlevsel özellikleri yerine
duygusal ve zevk boyutları ile tatmin etme olarak tanımlanmaktadır (Roggeveen
vd., 2015:36). Hedonik fayda, rasyonel fayda gibi genel ve objektif değil daha çok
kişisel ve subjektiftir. Günümüzde birçok tüketicinin, alışverişi eğlence ve zevk
alma aracı olarak görmesinin nedeni elde edilen hedonik faydanın bir sonuçtur
(Schindler, 2009:19).
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Hedonist veya hazcı tüketimin başlangıcı, romantik dönem ile birlikte Avrupa’nın
batısında özellikle İngiltere’de 18. yüzyıla kadar dayanmaktadır. Felsefi terim
olarak karşımıza çıkan hedonik tüketimde tüketici, duyguları ve bunun sonucunda
aldığı haz, satın alımlarını yönlendirmektedir (Lisi, 2015:304). Hedonik faydada
tüketiciyi duyu organları değil duyguları yönlendirmektedir. Bu durum, modern
tüketicinin sadece akılcı ve ekonomik tüketim davranışı göstermediği bilakis,
romantik duygu ve güdülerin etkisinde kalarak tüketim deneyimi oluşturmaktadır
(Kesari ve Atalkur, 2016:24).
Günümüzde, tüketicinin sergilediği tüketim olgusunda duygusal ve hissi
boyutların öne çıkması, geleneksel satın alma davranışından belirgin derecede
farklılıklar gösteren hedonik (hazcı) tüketimin giderek daha fazla oranda
incelenmesine neden olmaktadır (Arnold ve Reynolds, 2012: 411). Modern tüketici
satın alma kararlarında satın alma karar sürecinde rasyonel fayda yerine, sosyal ve
psikolojik faktörlerin etkisi altında kalarak hedonik fayda ile satın alma kararlarını
vermektedir (Chung, 2016:29).
Ayrıcalık, farklılık gibi duygular ile birlikte ürünün fiyatlandırma yöntemleri de
elde edilen hedonik faydayı büyük ölçüde etkilemektedir. Örneğin, ucuzluk
zamanlarının beklemesi, indirimlerin takip edilmesi ve istenilen ürünün uygun
fiyata satın alınması gibi amaçlar alışverişten büyük zevk duyulmasını
sağlamaktadır (Ngobo vd., 2010:375). Bu haz, bireyin istediği ürünü, uygun fiyatla
alması nedeniyle kendisini akıllı bir tüketici olarak görmesi ve pazar bilgisi ile
kendinden gurur duyması şeklinde olmaktadır. Çünkü kaliteli ve ucuz ürünün
satıldığı yer ve fiyatı çevresindekilere bilgi vermek birey açısından haz verici bir
tatmin sağlayabilmektedir (Suri vd., 2004:59).
Sonuç olarak, günümüzde tüketici, ürün satın alımlarında temel fizyolojik fayda
sağlamak yerine, toplum içerisinde saygın bir yer edinme, itibar görme ve bir gruba
ait olma gibi faydalara değer vermektedir. Rekabetin sürekli zorlaştığı pazarda,
işletmeler ürünlerinin temel ihtiyaçları karşılamasından çok değer ifade etme,
eğlence gibi haz veren faydaları öne çıkartmaya başlamıştır (Gueguen ve Legoherel,
2004:199).
III. -,99 ile Biten Fiyatlardan Elde Edilen Hedonik ve Rasyonel
Faydaların Satın Alma Eğilimine Etkisi Üzerine Bir Araştırma
A. Araştırmanın Amacı, Kapsamı ve Kısıtları
Bu araştırmanın amacı, fiyatı -,99 ile biten ürünlerinden tüketicinin elde
ettiği hedonik ve rasyonel faydaların satın alma eğilimlerine olan etkisini
belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda ilk olarak, satın alımlarını rasyonel veya
hedonik ihtiyaçlarını karşılamak için gerçekleştiren tüketiciler belirlenmiş ve daha
sonra bu tüketicilerin satın alma eğiliminde etkili olan faydalar belirlenmeye
çalışılmıştır.
Uşak il merkezinde yaşayan, 18 ve üstü yaş grubunda yer alan tüketiciler
araştırmamızın kapsamını oluşturmuştur. Bu sebepten araştırma sonuçlarının tüm
tüketicilere genellenemez.
B. Araştırmanın Modeli ve Değişkenleri
Araştırmanın amacı doğrultusunda hazırlanan modeli Şekil 1’de gösterildiği
gibidir.
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Rasyonel Faydalar
-Tasarruf Faydası
-Kalite Faydası
-Uygunluk Faydası
Satın Alma Eğilimi

Hedonik Faydalar
-Değer İfade Faydası
-Keşif Faydası
-Eğlence Faydası
Şekil 1: Araştırmanın Modeli

Araştırmada üç grup değişken yer almıştır. Bunlardan ilki demografik ve ekonomik
değişkenler, ikincisi rasyonel ve hedonik fayda değişkenleri, üçüncüsü satın alma
eğilimi değişkenleridir.
Demografik ve ekonomik değişkenleri; cinsiyet, medeni durum, eğitim seviyesi,
meslek, aylık gelir düzeyi, yaş ve meslek oluşturmaktadır. İkinci grup
değişkenlerden olan rasyonel fayda; tasarruf, kalite ve uygunluk alt fayda
değişkenlerinden ve hedonik fayda; değer ifade, keşif ve eğlence alt faydalarından
oluşmaktadır. Üçüncü grup değişken ise satın alma eğilimidir.
C. Araştırmanın Hipotezleri
Araştırmanın amacı ve modeli doğrultusunda oluşturulan hipotezler
şunlardır;
H1:Tasarruf faydası satın alma eğilimini etkilemektedir.
H1a:Rasyonel fayda elde etmek için satın alım yapan tüketicilerin açısından tasarruf
faydası satın alma eğilimini etkilemektedir.
H1b:Hedonik fayda elde etmek için satın alım yapan tüketicilerin açısından tasarruf
faydası satın alma eğilimini etkilemektedir.
H2:Kalite faydası satın alma eğilimini etkilemektedir.
H2a:Rasyonel fayda elde etmek için satın alım yapan tüketicilerin açısından kalite
faydası satın alma eğilimini etkilemektedir.
H2b:Hedonik fayda elde etmek için satın alım yapan tüketicilerin açısından kalite
faydası satın alma eğilimini etkilemektedir.
H3:Kolaylık faydası satın alma eğilimini etkilemektedir.
H3a:Rasyonel fayda elde etmek için satın alım yapan tüketicilerin açısından
uygunluk faydası satın alma eğilimini etkilemektedir.
H3b:Hedonik fayda elde etmek için satın alım yapan tüketicilerin açısından uygunluk
faydası satın alma eğilimini etkilemektedir.
H4:Değer ifade etme faydası satın alma eğilimini etkilemektedir.
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H4a:Rasyonel fayda elde etmek için satın alım yapan tüketicilerin açısından değer
ifade etme faydası satın alma eğilimini etkilemektedir.
H4b:Hedonik fayda elde etmek için satın alım yapan tüketicilerin açısından değer
ifade etme faydası satın alma eğilimini etkilemektedir.
H5:Keşif faydası satın alma eğilimini etkilemektedir.
H5a:Rasyonel fayda elde etmek için satın alım yapan tüketicilerin açısından keşif
faydası satın alma eğilimini etkilemektedir.
H5b:Hedonik fayda elde etmek için satın alım yapan tüketicilerin açısından keşif
faydası satın alma eğilimini etkilemektedir.
H6:Eğlence faydası satın alma eğilimini etkilemektedir.
H6a:Rasyonel fayda elde etmek için satın alım yapan tüketicilerin açısından eğlence
faydası satın alma eğilimini etkilemektedir.
H6b:Hedonik fayda elde etmek için satın alım yapan tüketicilerin açısından eğlence
faydası satın alma eğilimini etkilemektedir.
D. Araştırmanın Metodolojisi
1.Örnekleme Süreci
Araştırmanın ana kütlesini Uşak il merkezinde ikamet eden 18 yaş ve üzeri
tüketiciler oluşturmuştur. Araştırmanın örnek büyüklüğü, ana kütle varyansının
bilinmediği durumlarda gerekli olan minimum örnek hacminin 385 altında
kalmaması için 400 olarak belirlenmiştir. Yanlış veya eksik cevaplanan anketlerin
çıkarılmasından sonra 372 anket değerlendirmeye alınmıştır.
Anket formunda rasyonel ve hedonik faydalar için satın alma eğiliminde
olan cevaplayıcıları belirlemek amacıyla çeşitli ifadeler sunulmuştur. Bu
ifadelerden; “satın alımlarımda markaları birçok özellikleri ile karşılaştırırım”,
“satın alım kararlarım gerçekçi nedenlere dayanmaktadır” ve “satın alma
kararlarımda dikkatlice düşünür ve akıllı davranırım” rasyonel faydalar için satın
alım yapan cevaplayıcıları belirlemekte kullanılmıştır. Bu ifadelerin ortalaması 4 ve
üzerinde olan 157 cevaplayıcının rasyonel fayda elde etmek için satın alım
yaptıkları kabul edilmiştir (Mantel ve Kardes, 1999: Gaston-Breton, ve Duque,
2015). Bu ifadelerin Cronbach alfa güvenilirlik katsayısı 0,824 ile yüksek seviyede
olduğu tespit edilmiştir (İslamoğlu ve Alnıaçık, 2013:278).
“Satın alımlarımda duygularıma güvenirim”, “satın alımlarımda kalbimin
sesini dinlerim” ve “satın alımlarımda ürün hakkındaki bilgimden daha çok
duygularımı kullanırım” ifadeleri ise hedonik ihtiyaçları ile satın alım yapanları
belirlemekte kullanılmıştır. Bu ifadelere verdikleri cevapların ortalaması 4 ve üzeri
olan 163 cevaplayıcında hedonik fayda için satın alım yaptıkları kabul edilmiştir
(Mantel ve Kardes, 1999: Gaston-Breton, C. ve Duque, 2015). Bu ifadelerin
Cronbach alfa güvenilirlik katsayısı 0,871 ile yüksek seviyede olduğu tespit
edilmiştir (İslamoğlu ve Alnıaçık, 2013:278).
2.Veri Toplama Yöntem ve Aracı
Bu çalışmada veri toplama yöntemi olarak kapalı uçlu soruların yer aldığı
anket yöntemi ile uygulanmıştır. Anket formunda 2 grup soru yer almıştır. Birinci
grup sorular cinsiyet, yaş, medeni durum, gelir, eğitim durumu ve meslekten
oluşmaktadır. İkinci grup sorular ise, tasarruf faydası, kalite faydası, uygunluk
faydası, değer ifade faydası, keşif faydası, eğlence ve satın alma eğilimini ölçmek
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için hazırlanmıştır. İkinci grup ifadeler, Chandon vd., (2000); Lichtenstein vd.,
(1993): Gaston-Breton, C. ve Duque, (2015) çalışmalarından yararlanılarak
hazırlanmıştır. Bu gruptaki ifadeler, Likert ölçeği (5=Tamamen Katılıyorum,
2=Katılıyorum, 3=Ne Katılıyor Ne Katılmıyorum, 2=Katılmıyorum ve
1=Kesinlikle Katılmıyorum) esas alınarak hazırlanmıştır. Veriler, SPSS 23
(Statistical Program for Social Science) istatistik paket programı kullanılarak analiz
edilmiştir. Verilerin analizinde; frekans dağılımı, aritmetik ortalama, standart
sapma, güvenilirlik analizi, t testi ve çoklu regresyon analizlerinden yararlanılmıştır.
E. Verilerin Analizi
1.Demografik ve Ekonomik Özellikler
Tablo 2’de araştırmaya katılan cevaplayıcıların demografik ve ekonomik
özellikleri gösterilmiştir.
Tablo 1: Cevaplayıcıların Demografik ve Ekonomik Özellikleri
Cinsiyet
Frekans Yüzde Medeni Durum
Frekans Yüzde
Erkek
154
41.4 Evli
299
80.4
Kadın
218
58.6 Bekar
73
19.6
Eğitim
Frekans Yüzde Gelir Düzeyi(TL) Frekans Yüzde
İlköğretim
83
22.3 0-1000
67
18.0
Lise
118
31.8 1001-3000
191
51.3
Üniversite
124
33.3 3001-5000
79
21.2
Lisansüstü
47
12.6 5000 ve üzeri
35
9.5
Yaş
Frekans Yüzde Meslek
Frekans Yüzde
18-22
13
3.5
Emekli
45
12.1
23-27
58
15.6 Esnaf
56
15.1
28-32
80
21.5 Memur
75
20.2
33-37
59
15.9 Ev Hanımı
37
9.9
38-42
39
10.5 İşçi
62
16.7
43-47
71
19.1 Öğrenci
26
6.9
48 ve üzeri
52
13.9 Serbest Meslek
71
19.1
TOPLAM
372
100
TOPLAM
372
100
Ankete katılan cevaplayıcıların; %58.6’sı kadın, %80.4’ü evli, %33.3’ü
üniversite mezunu, %51.3’ü 1001-3000 TL arası gelire sahip, %21.5’i 28-32 yaş
aralığında ve %20.2’si memurdur. Bu sonuçlara göre cevaplayıcıların çoğunluğu
bayan, evli, orta yaş grubunda yer alan, üniversite mezunu ve memurlardan oluştuğu
söylenebilir.
2.Cevaplayıcıların Satın Alımlardan Elde Ettikleri Faydalar
Hakkındaki Düşünceleri
Cevaplayıcıların satın alma eğilimlerinde etkili olan faydaları belirlemeye
yönelik hazırlanan sorular altı grupta toplanmıştır. Bunlar, rasyonel faydaları
oluşturan tasarruf, kalite ve uygunluk faydaları ile hedonik faydaları oluşturan değer
ifade etme, keşif ve eğlence faydalarıdır. Bu ölçeklerin, cronbach alfa katsayılarının
0.804 ile 0.905 arasında olduğu bulunmuş ve bu durumda ölçeklerin güvenilirliğinin
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yüksek olduğu söylenebilir (İslamoğlu ve Alnıaçık, 2013:278). Bu faydaları sırası
ile inceleyecek olursak;
Rasyonel faydalar: Tablo 2’de görüleceği üzere, satın alımlardan sağlanan
rasyonel faydada öne çıkan ifadeleri; tasarruf faydasında “fiyatı -,99 ile biten
ürünleri satın almak alışverişimi uygun yaptığımı düşünmeme sebep olur (3.87)”,
kalite faydasında “fiyatı -,99 ile biten ürünleri satın almak daha kaliteli markayı
satın almamı sağlar (3.84)” ve uygunluk faydasında “fiyatı -,99 ile biten ürünler,
neye ihtiyacım olduğunu hatırlatır (4.04)” oluşturmaktadır.
Tablo 2: Cevaplayıcıların Satın Alımlardan Elde Ettiği Faydaların Ortalama ve Standart
Sapma Değerleri
Aritmeti Standa
k
rt
Satın Alımlardan Elde Edilen Faydalar
N
Ortalam Sapm
a*
a
Tasarruf Faydası (α = 0,905 )
Fiyatı -,99 ile biten ürünleri satın almak para biriktirmeme yardım
36
3.71
1.04
eder.
5
Fiyatı -,99 ile biten ürünleri satın almak gerçekten az para
37
3.54
0.97
harcamama neden olur.
1
Fiyatı -,99 ile biten ürünleri satın almak alışverişimi uygun
36
3.87
1.02
yaptığımı düşünmeme sebep olur.
9
Kalite Faydası (α = 0,821 )
Fiyatı -,99 ile biten ürünleri satın almak kaliteli ürün satın almamı
36
3.81
0.97
sağlar.
7
Fiyatı -,99 ile biten ürünleri satın almak bilindik ürünlerden daha
36
3.83
0.95
iyisini satın almamı sağlar.
6
Fiyatı -,99 ile biten ürünleri satın almak daha kaliteli markayı
37
3.84
0.98
satın almamı sağlar.
2
Uygunluk Faydası (α = 0,804 )
36
Fiyatı -,99 ile biten ürünler, ürüne ihtiyacım olduğunu hatırlatırlar.
4.01
1,06
9
37
Fiyatı -,99 ile biten ürünler, hayatımı kolaylaştırır.
3.86
0,99
0
36
Fiyatı -,99 ile biten ürünler, neye ihtiyacım olduğunu hatırlatır.
4.04
1,01
8
Değer İfade Faydası (α = 0,863 )
Fiyatı -,99 ile biten ürünleri satın aldığımda kendimi iyi
36
4.16
1,19
hissederim.
9
37
Fiyatı -,99 ile biten ürünleri satın almaktan gurur duyarım.
3.85
1,24
2
Fiyatı -,99 ile biten ürünler, kendimi akıllı bir tüketici olarak
37
3.91
1,06
hissetmeme yardımcı olur.
2
Keşif Faydası (α = 0,869)
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Fiyatı -,99 ile biten ürünler, yeni bir ürün deniyormuş hissi
uyandırır.
Fiyatı -,99 ile biten ürünler her zaman aynı markaları almamı
engeller.
Fiyatı -,99 ile biten ürünler, satın alımlarımla ilgili yeni fikirler
edinmeme yardımcı olur.
Eğlence Faydası (α = 0,809)

4.03

1,07

4.12

1,14

4.24

1,18

Fiyatı -,99 ile biten ürün satın almak hoşuma gidiyor.

4.15

1,15

Fiyatı -,99 ile biten ürün satın almak eğlencelidir.

4.10

1,11

Fiyatı -,99 ile biten ürün satın almaktan mutlu oluyorum.

4.06

1,07

36
9
36
6
37
2
37
0
37
2
37
2

*5=Tamamen katılıyorum, 1=Kesinlikle Katılmıyorum
Hedonik faydalar: Bu grubu oluşturan faydalarda, değer ifade faydasında “fiyatı ,99 ile biten ürünleri satın aldığımda kendimi iyi hissederim (4.16)”, keşif
faydasında “fiyatı -,99 ile biten ürünler, satın alımlarımla ilgili yeni fikirler
edinmeme yardımcı olur (4.24) ve eğlence faydasında “fiyatı -,99 ile biten ürün satın
almak hoşuma gidiyor (4.15)” ifadelerinin ilk sırayı aldığı görülmektedir.
3.Cevaplayıcıların Satın Alma Eğilimlerine Yönelik Düşünceleri
Cevaplayıcılara satın alma eğilimlerini belirlemeye yönelik olara Tablo 3’de
bulunan ifadeleri değerlendirmeleri istenmiş ve bu ifadelerin güvenilirlik (0.814)
seviyesinin yüksek olduğu bulunmuştur.
Tablo 3: Cevaplayıcıların Satın Alma Eğilimlerine Yönelik Düşüncelerinin
Ortalama ve Standart Sapma Değerleri
Aritmeti Standa
k
rt
İfadeler (α=0.814)
Ortalam Sapm
a*
a
Favori markalarım olmasına rağmen çoğunlukla fiyatı 3.99
1.08
,99 ile biten markaları satın alırım.
Bence herkes fiyatı -,99 ile biten ürünler satın almalıdır.
3.88
0.99
Muhtemelen fiyatı -,99 ile biten ürünleri satın alırım.
Birçok insanla karşılaştırıldığında, fiyatı -,99 biten ürün
almaya onlardan daha çok istekliyimdir.
*5=Tamamen katılıyorum, 1=Kesinlikle Katılmıyorum

4.16

1.09

3.94

0.97

N
37
1
37
1
37
0
36
8
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Tablo 3’de görüldüğü üzere, satın alma eğiliminde öne çıkan değişkenleri;
muhtemelen fiyatı -,99 ile biten ürünleri satın almak (4.16), favori markaları
olmasına rağmen çoğunlukla fiyatı -,99 ile biten markaları satın almak (3.99) ve
birçok insanla karşılaştırıldığında, fiyatı -.99 biten ürün almaya onlardan daha çok
istemek (3.94) oluşturmaktadır. Bu durumda, cevaplayıcıların -.99 ile fiyatlandırılan
ürünleri aldıkları ve bu fiyatlandırmadan memnun oldukları söylenebilir.
4. Rasyonel ve Hedonik Faydalar İçin Satın Alım Gerçekleştirenler
Arasındaki Farklılıklar
Satın alımlarında rasyonel faydaya önem veren 157 cevaplayıcı ile hedonik
faydaya önem veren 163 cevaplayıcı arasında tasarruf faydası, kalite faydası,
uygunluk faydası, değer ifade faydası, keşif faydası, eğlence faydası ve satın alma
eğilimleri arasında fark olup olmadığını belirlemek amacıyla t testi yapılmış ve
sonuçlar Tablo 4’de gösterilmiştir.
Tablo 4: Rasyonel ve Hedonik ve Rasyonel Satın Alım
Gerçekleştiren Cevaplayıcılar Arasındaki Farklar
Ortalamala
Serbestlik
r Arası
t değeri
Derecesi
Farklar
Tasarruf Faydası
0.962
7.853
345
Kalite Faydası
1.693
10.417
345
Uygunluk Faydası
1.552
8.882
341
Değer İfade
-1.637
-9.736
354
Faydası
Keşif Faydası
-1.845
-11.563
352
Eğlence Faydası
-0.722
-6.276
355
Satın Alma Eğilimi
0.021
0.485
345
*p<0.05

p*
0.016
0.000
0.002
0.001
0.000
0.021
0.632

Sonuçlara göre; 6 fayda değişkenin tamamı istatistiki olarak farklılık
göstermektedir. Ancak rasyonel ve hedonik fayda elde etmek için satın alım
gerçekleştiren tüketiciler arasında satın alma eğilimi açısından faklılık olmadığı
görülmektedir.
5. Rasyonel Faydaya Önem Veren Cevaplayıcıların Satın Alma Eğilimi
Üzerinde Etkili Olan Faydaların Belirlenmesi
Satın alımlarını rasyonel fayda elde etmek için gerçekleştiren
cevaplayıcıların satın alma eğilimlerini etkileyen faydaları belirlemek amacıyla
çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Bu analizin ön koşulları iki veya daha fazla etki
eden değişkenin bulunması ve değişkenler arasında çoklu doğrusallılığın
olmamasıdır. Çoklu doğrusallığın olup olmadığını belirlemek amacıyla tasarruf,
kalite, uygunluk, değer ifade etme, keşif ve eğlence faydaları arasındaki korelasyon
değerlerine bakılmış ve aralarında çoklu doğrusallığın olmadığı belirlenmiştir (Hair
vd., 1998:165). Bu iki ön koşulun sağlanmasından sonra analiz yapılmış ve sonuçlar
Tablo 5’de gösterilmiştir.
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Tablo 5: Rasyonel Faydaya Önem Verenler Açısından Satın Alma Eğilimi
Üzerinde
Etkili Olan Faydalar
R= 0,825
R2= 0,681
Düzeltilmiş R2= 0,659
p<0,000
Standart Hata= 0,591
F=31,975
Durbin Watson= 2,133
Bağımlı Değişken= Satın Alma Eğilimi
Standardize
Standardize Edilmemiş
Bağımsız
Edilmiş
Katsayılar
Değişkenler
Katsayılar
Standart
β
β
t
Sig.
Hata
Sabit
0,122
0,146
0,835 0,406
Tasarruf Faydası
0,155
0,089
0,168
1,739 0,085
Kalite Faydası
0,255
0,108
0,259
2,374 0,020
Uygunluk Faydası
0,286
0,103
0,309
2,782 0,007
Değer İfade Faydası
0,071
0,123
0,069
0,582 0,562
Keşif Faydası
0,043
0,118
0,036
0,364 0,717
Eğlence Faydası
0,115
0,123
0,104
0,937 0,351
Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere, rasyonel faydaya önem veren
tüketiciler için oluşturulan model p<0,000 önem düzeyinde anlamlı çıkmıştır. R²
değeri 0,681 olarak ve düzeltilmiş R² ise 0,659 olarak hesaplanmıştır. Değişkenlerin
t değerleri ve önem düzeylerine bakıldığında kalite ve uygunluk faydasının satın
alma eğilimi üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir. Bu durumda, H1a, H4a, H5a ve H6a
hipotezleri reddedilmiştir. Rasyonel fayda elde etmek için satın alım yapan
tüketicilerin açısından ise kalite ve uygunluk faydasının satın almalarında etkili
olduğu görülmüştür.
6. Hedonik Faydaya Önem Veren Cevaplayıcıların Satın Alma Eğilimi
Üzerinde Etkili Olan Yararların Belirlenmesi
Satın alımlarını rasyonel fayda elde etmek için gerçekleştiren
cevaplayıcıların satın alma eğilimlerini etkileyen faydaları belirlemek amacıyla
çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Bu analizin ön koşulları iki veya daha fazla etki
eden değişkenin bulunması ve değişkenler arasında çoklu doğrusallılığın
olmamasıdır. Çoklu doğrusallığın olup olmadığını belirlemek amacıyla tasarruf,
kalite, uygunluk, değer ifade etme, keşif ve eğlence faydaları arasındaki korelasyon
değerlerine bakılmış ve aralarında çoklu doğrusallığın olmadığı belirlenmiştir (Hair
vd., 1998:165). Bu iki ön koşulun sağlanmasından sonra analiz yapılmış ve sonuçlar
Tablo 6’da gösterilmiştir.
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Tablo 6: Hedonik Faydaya Önem Verenler Açısından Satın Alma Eğilimi
Üzerinde
Etkili Olan Faydalar
R= 0,864
R2= 0,747
Düzeltilmiş R2= 0,731
p<0,000
Standart Hata= 0,416
F=48,611
Durbin Watson= 2,098
Bağımlı Değişken= Satın Alma Eğilimi
Standardize
Standardize
Bağımsız
Edilmemiş
Edilmiş
Değişkenler
Katsayılar
Katsayılar
Standart
β
β
t
Sig.
Hata
Sabit
0,333
0,114
2,916 0,004
Tasarruf Faydası
-0,016
0,051
-0,024
0,753
0,316
Kalite Faydası
0,095
0,081
0117
1,185 0,239
Uygunluk Faydası
0,039
0,068
0,044
0,568 0,571
Değer İfade Faydası
0,223
0,082
0,274
2,716 0,008
Keşif Faydası
0,299
0,073
0,373
4,066 0,000
Eğlence Faydası
0,153
0,081
0,185
1,877 0,063
Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere, rasyonel faydaya önem veren
tüketiciler için oluşturulan model p<0,000 önem düzeyinde anlamlı çıkmıştır. R²
değeri 0,681 olarak ve düzeltilmiş R² ise 0,659 olarak hesaplanmıştır. Değişkenlerin
t değerleri ve önem düzeylerine bakıldığında kalite ve uygunluk faydasının satın
alma eğilimi üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir. Bu durumda,
Tablo 6’da görüldüğü üzere, hedonik faydaya önem veren tüketicler için oluşturulan
model p<0,000 önem düzeyinde anlamlıdır. Modelin R² değeri 0,747 ve düzeltilmiş
R² 0,731 olduğu bulunmuştur. Değişkenlerin t değerleri ve önem düzeyleri
incelendiğinde değer ifade ve keşif faydalarının satın alma eğiliminde etkili olduğu
tespit edilmiştir. Bu durumda, H1b, H2b, H3b ve H6b hipotezleri reddedilmiş, H4b ve
H5b hipotezleri kabul edilmiştir. Satın alımlarını hedonik fayda için gerçekleştiren
tüketicilerin değer ifade eden ve yeni ürünleri keşfetme isteğinin satın almalarında
etkili olduğu söylenebilir.
IV. SONUÇ
Fiyatı -,99 ile biten ürünlerden tüketicinin elde ettiği hedonik ve rasyonel
faydaların satın alma eğilimlerine etkisinin olup olmadığının araştırıldığı bu
çalışmada şu sonuçlara ulaşılmıştır:
Cevaplayıcıların çoğunluğu kadın, evli, üniversite mezunu1001-3000 TL
aylık gelire sahip, 28-32 yaş aralığında ve devlet memurudur.
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Ankete katılan cevaplayıcılar, “-,99” ile biten ürünlerden hedonik ve
rasyonel olmak üzere iki grup fayda elde ettikleri tespit edilmiştir. Rasyonel faydaya
önem veren tüketiciler açısından “-,99” ile fiyatlandırılan ürünlerden kalite ve
uygunluk faydasını elde ettiklerini belirtmişler. Hedonik yönden fayda elde eden
tüketiciler ise bu fiyatlandırma stratejisi ile değer ifade etme ve keşif faydalarını
kazandıklarını belirtmişlerdir.
Rasyonel fayda elde etmek isteyenler “-,99” ile fiyatlandırılmış ürünlerin
kaliteli olduğunu ve bu fiyatlandırmanın ürünün kalitesinden ödün vermemek için
olduğuna inandıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca, “-,99” ile biten ürünlerin, bilinmiş ve
sıradan ürünlere göre daha uygun fiyatlı ve kalitesinin daha iyi olduğuna
söylemişlerdir. “-,99” ile fiyatlandırılmış ürünlerin diğer ürünlere göre marka
farkındalığının yüksek ve çağrışımının ise kaliteli olduğunu dolayısıyla bunların
kaliteli markalar arasında yer aldığını ifade etmişlerdir.
Rasyonel fayda elde etmek amacıyla “-,99” ile fiyatı biten ürünleri satın
alanların, bu fiyatlandırma stratejisinin ihtiyaçlarını hatırlattığını, alış verişlerini
kolaylaştırdığını ve yeni ihtiyaçları ortaya çıkardığını belirtmişlerdir.
Hedonik fayda elde etmek amacıyla “-,99” ile fiyatlı ürünleri satın alanların,
bu ürünleri tercih etmeleri kendilerini iyi hissetmelerine yardımcı olduğunu, bu
tercihlerinden dolayı kendileri ile gurur duyduklarını ve kendilerini akıllı
hissettiklerini ifade etmişlerdir. Ayrıca bu ürünler ile yeni ürün satın alma hazzı
duyduklarını, bunların farklı markaları denemelerine yardımcı olduğunu ve yeni bir
şeyler öğrendiklerini belirtmektedirler.
Araştırmadan elde edilen bu bulgulara göre şu önerilerde bulunulabilir;
-Bu fiyatlandırma stratejisini uygulayacak olan işletmelerin reklam, halkla
ilişkiler, satış tutundurma, kişisel satış gibi tutundurma karması uygulamalarında
özellikle ürünlerinin kalitesini öne çıkaran mesajların hazırlanması stratejinin
etkinliğinin artmasına ve dolayısıyla ürünün kaliteli olduğunu algılanmasına
yardımcı olabilir.
-Bu stratejiyi tercih eden işletmeler, marka çağrışımı ve farkındalığı
oluşturma çabalarında markanın kaliteli olduğunu ve kaliteden taviz vermemek için
bu strateji uyguladıklarını hedef pazarındaki tüketicilerine belirtmeleri marka
kalitesinin oluşturulmasını sağlayabilir.
-“-,99” ile fiyatlandırılan ürünlerin nispeten kalitesinin düşük olduğu
düşüncesinde olan tüketiciler için ürünün kalitesini öne çıkaran çalışmalara önem
verilmesi faydalı olabilir.
-Bu çalışmanın benzerinin farklı sektör, ürün ve markalarda uygulanması
bu stratejiden elde edilecek yeni faydaların belirlenmesine yardımcı olabilir.
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Uluslararasi Pazarlama Açisindan Türk Dizileri
Tuğçe DANACI

Ramazan NACAR

Özet
Görsel olarak birçok öğeyi içinde barındıran dizi sektörü, uluslararası
pazarlama alanında da önemli bir rol oynamaktadır. Dizilerde gösterilen kültür, örf,
adet ve yaşam tarzları, o ülke hakkında bilgi vermekte ve ülkenin uluslararası alanda
tanınırlığını sağlamaktadır.
Bu çalışmada, son yıllarda hızlı bir yükseliş gösteren Türk dizilerinin ihracı
ve Türk dizilerine olan talep ele alınarak, bunların Türk menşeli ürünlere etkisi
incelenmiştir. Çalışma kapsamında, öncelikle son 10 yıl içerisinde Türkiye'den
ihraç edilen Türk dizileri tespit edilmiş, bu diziler ihraç edildikleri ülkelere göre
sınıflandırılmıştır. Daha sonra bu ülkelere yapılan ihracattaki artış ve Türk dizilerine
olan talep, uluslararası pazarlama açısından derinlemesine ele alınmış ve
tartışılmıştır. Hangi ülkenin ne tür Türk dizilerine, karakterlere ve yaşam tarzlarına
ilgi duyduğu belirlenerek, dizilerin uluslararası pazarlama açısından hangi yönde
kullanılması gerektiği ortaya konulmuştur.
Nitel bir araştırma olarak yürütülen bu çalışmada veriler, başta medya ve
gazete haberleri olmak üzere, sektörel dergiler, raporlar, istatistikî veriler, basın
açıklamaları, ilgili web sayfaları incelenerek toplanmıştır. Daha önceki çalışmalarda
dizilerde kullanılan ürün ve markalar üzerine araştırmalar yapılmış ancak dizilerde
hakim olan kültür ve yaşam tarzları uluslararası açıdan ele alınmamıştır. Dolayısıyla
bu çalışmanın kültürel ve uluslararası pazarlama ile ilgili önemli veriler sunması ve
dizi ihracatı yapılan ülkelere ihracat gerçekleştiren işletmelere aydınlatıcı bilgiler
vermesi düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Uluslararası pazarlama, Türk dizileri, Kültürel
pazarlama, İhracat
JEL kodu: M31
Abstract
The sector of TV series visually contains many elements; it even plays a
vital role in international marketing. Culture, customs, and lifestyles shown in the
series provide information about a country and recognition of it.
In this study, the effects of the Turkish TV series on the export of and
demand for Turkish-origin products is analyzed by considering their rapid rise in
recent years. First, Turkish TV series exported from Turkey in the last 10 years is
identified, then these series are classified according to the countries they are
exported to. Afterwards, the increase in exports to these countries and the demand
for Turkish TV series is deeply discussed from the point of international marketing.
Countries interested in a variety of Turkish TV series, characters, and lifestyles are
determined; hence, the usage of TV series as a promotion tool in terms of
international marketing is ascertained.
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During this qualitative research study, data is collected by examining
particularly printed and online media such as newspapers, trade magazines, reports,
statistical data, press releases, and relevant web pages. In the previous studies, many
researches were done on products and brands used in series; however, dominant
cultures and lifestyles in those are not addressed from an international perspective.
Consequently, this study is considered to provide important outputs related to
cultural and international marketing to the export companies those perform in the
countries where the series are exported.
Key Words: International marketing, Turkish TV series, Cultural marketing,
Export

JEL codes: M31
I. GİRİŞ
Uluslararası ilişkilerin ve etkileşimin çok yoğun yaşandığı, uluslararası
ticaretin hız kazandığı günümüzde, "ülke imajının" ekonomik, politik ve sosyolojik
açıdan önemli bir role sahip olduğu gözle görülür bir gerçektir.Roth ve Romeo'ya
(1992) göre ülke imajı dinamik ve çok boyutlu bir yapı olmasının yanında diğer
ülkelerin, o ülke hakkında sahip olduğu önceki bilgilerden yola çıkarak, söz konusu
ülkenin zayıf ve güçlü yönlerinin algılanmasını sağlamaktadır.
Bir ülkenin nasıl algılandığı konusunda etkili olan diğer bir kavram ise
"milli kimlik"tir. Smith’e (1991) göre milli kimlik bir ulusa ait tarihi toprakları,
vatanı, tarihi olayları,kültürü, ortak yasal hak ve ödevleri veortak ekonomiyi ifade
etmektedir. Milli kimliğin içinde bulunan kültürel unsurların başında ise dil,
edebiyat, spor, mimarive hatta o millete ait yiyecek ve içecek alışkanlıkları
gelmektedir (Dinnie, 2008:127).
Bir ülkenin uluslararası pazarlarda yer edinebilmesi, o ülkenin milli kimlik
unsurlarını yurtdışına tanıtabilmesinden ve ülke imajını olumlu yönde
geliştirmesinden geçmektedir. Türkiye'de özellikle son 10 yılda dizi ihracatında
gözle görülebilir bir artışın olması, diğer ülkeler tarafından gerek milli kimliğin
bilinilirliğinin artmasına, gerekse ülke imajının olumlu yönde değişmesinde önemli
rol oynamaktadır.
Bugün dünyada Amerikan dizilerinden sonraen fazla ihracatı gerçekleşen
diziler arasında ikinci sırayı alan Türk dizileri 70'ten fazla ülkede gösterilmekte ve
bu dizilerden 200 milyon doları aşkın ihracat geliri elde edilmektedir (NTV, 2015).
Türk dizileri ile Türkiye'ye, İstanbul'a ve Türk mallarına olan ilgi artmakta, dizilerin
izlendiği ülkelere Türk işletmeleri daha kolay girebilmektedir (USAK, 2011).
II. LİTERATÜR
Milli kimlik kavramı Fransız devrimi sonrasında ortaya çıkmış, çok
kapsamlı yapısından dolayı teorik olarak birçok açıdan ele alınmıştır (Şimşek ve
Ilgaz: 2007, 193).Smith (1991) milli kimliğin, siyasal bir topluluğu, tarihi, toprak
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parçasını, anavatanı, ortak değerleri ve gelenekleriifade ettiğini, çok boyutlu
olduğunu ve aşağıdaki beş temel özellikten oluştuğunu açıklamıştır (Guibernau,
2004:133):
Tarihi bir toprak veya anavatan
Ortak efsaneler ve tarihsel hafıza
Ortak, kitlesel halk kültürü
Ortak hukuki haklar ve görevler
Toplum fertlerinin ülke üzerinde serbest hareket imkânına sahip oldukları
ortak bir ekonomi
Diğer taraftan Thompson (2001) bir ulusun üniter bir varlık olmadığını,
herkesin aynı düşünüp hissetmeyeceğini, bireylerin birbirleriyle iletişim içinde
olarak ulus ve ulusal kimliklere farklı anlamlar yükleyebileceğini savunmuştur
(Dinnie, 2008:113). Kiely ve diğerleri (2001) milli kimliği belirleyen unsurların
doğum yeri, soy, ikamet yeri, ikamet etme süresi, yetişme tarzı, isim, şive, eğitim,
fiziksel görünüm, kılık kıyafet ve o yere bağlılık olabileceğine dikkat çekmiştir
(Dinnie, 2008:113). Ayrıcabirçok bilim insanı milli kimliğin kültürel elemanlarını
incelemiş, bu elemanlarıAnderson (1991) şiir, düzyazı, roman, hikaye,müzik, ve
plastik sanatlar olarak; McCreadie (1991) dil, Haydn ve diğerleri (2001) tarih,
Shulman (2002) dil, din ve gelenekler olarak belirtmişlerdir (Dinnie, 2008:119).
Uluslararası pazarlarda bir ülkenin rekabet avantajı kazanabilmesi için en
az milli kimliği kadar ülke imajı da önemli bir rol oynamaktadır. Ülke imajı,
kişilerin bir ülkenin mal ve hizmetleri ile ilgili genel tutum ve davranışlarını
belirleyen, o ülkenin mal ve hizmetleri hakkında bilgi veren ve kişilerin kararlarını
etkileyen bir ipucu olarak tanımlanmaktadır (Kurtuluş ve Bozbay, 2011:268).
Bununla birlikte ülke imajı, ülkede yaşayan kişilerin karakteristik özellikleri, ülke
ekonomisi, tarihi, gelenekleri, sosyal ve politik yapısı gibi birçok kavramın etkisiyle
meydana gelmektedir (Öztürk ve Çakır, 2015: 321).
Gerek milli kimliğin, gerekse ülke imajının dış pazarlarda olumlu bir
şekilde tanıtılması ve algılanması için medya önemli bir araç olarak
kullanılmaktadır. Olumlu bir ülke imajı çizen pembe diziler, ülkenin ve ürünlerinin
uluslararası pazarlarda rekabet avantajına sahip birer marka olmasını
sağlayabilmektedirler (Köksal ve Gjana, 2014:220).Köksal ve Gjana (2014)
tarafından yapılan çalışma sonucunda Arnavutluk’ta yaşayan tüketicilerin Türk
dizilerini izledikten sonra Türk ürünlerine karşı olumlu bir tavır geliştiği sonucuna
ulaşılmıştır.
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III. YURTDIŞINDA İZLENEN TÜRK DİZİLERİ VE İHRACAT
VERİLERİ
2014 yılı Haziran verilerine göre Türk dizileri başta Avrupa'da,
Ortadoğu'da, Orta Asya'da ve Güney Amerika'da olmak üzere 75 ülkeye ihraç
edilmektedir. Bu ülkelerin başında Balkan ve Arap ülkeleri gelmektedir (Kamu
Diplomasisi Koordinatörlüğü, 2014). Gümüş, Adını Feriha Koydum, Fatma Gül'ün
Suçu Ne, Aşkı Memnu, Öyle Bir Geçer Zamanki ve Muhteşem Yüzyıl yurt dışında
en çok ilgi gören diziler arasında yer almaktadır. Şimdiye kadar en fazla izlenen ve
öne çıkandizive izlenilen ülke bilgileri aşağıda Tablo 1'de verilmiştir.
Tablo 1: İhraç Edilen Öne Çıkan Diziler ve İhraç Eden Ülkeler
İhraç Edilen Ülkeler
ABD

Afganistan

Arap Ülkeleri

Bosna Hersek
Bulgaristan
Çin
Gürcistan
İran
İsveç
İtalya

Dizi İsmi
Muhteşem Yüzyıl
Fatma Gül'ün Suçu Ne
Aşkı Memnu
Beni Affet
Öyle Bir Geçer Zamanki
Adını Feriha Koydum
Gümüş
Fatma Gül'ün Suçu Ne
Aşkı Memnu
Muhteşem Yüzyıl
Muhteşem Yüzyıl
Binbir Gece
Dudaktan Kalbe
Muhteşem Yüzyıl
Muhteşem Yüzyıl
Aşkı Memnu
Ezel
Son
Muhteşem Yüzyıl

İhraç Edilen Ülkeler
Kazakistan
Kosova
Latin Amerika
Macaristan
Makedonya

Pakistan

Rusya
Sırbistan
Slovenya
Yunanistan
Arnavutluk

Dizi İsmi
Muhteşem Yüzyıl
Aşk ve Ceza
Fatma Gülün Suçu Ne
Fatma Gül'ün Suçu Ne
Binbir Gece
Muhteşem Yüzyıl
Öyle Bir Geçer Zamanki
Aşkı Memnu
Fatma Gül'ün Suçu Ne
Muhteşem Yüzyıl
Adını Feriha Koydum
Karadayı
İntikam
Muhteşem Yüzyıl
Muhteşem Yüzyıl
Öyle Bir Geçer Zamanki
Muhteşem Yüzyıl
Yabancı Damat
Al Yazmalım

Kaynak: Yazarlar tarafından internet üzerinden yapılan medya araştırmalarına göre
düzenlenmiştir. İlgili kaynaklara 'Tablo ve Grafiklere Ait Kaynakça' kısmında yer
verilmiştir.

Türkiye dizi film ihracatına 2001 yılında Türk Cumhuriyetleri ile başlamış, bunu
Balkanlar, Ortadoğu ve Latin Amerika izlemiştir. 2015 yılı itibari ile 250 milyon
dolar ihracat geliri sağlanan dizi sektöründe 2016 yılı sonunda dizi ihracatının 300
milyon dolara ulaşılacağı tahmin edilmektedir (Habertürk, 2016). 2023 yılında ise
toplam ihracat hedefi 500 milyar dolar olan Türkiye aynı yıl 1 milyar dolar dizi ve
program ihraç etmeyi planlamaktadır (NTV, 2015).(Bakınız Tablo 2).
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Tablo 2: Türkiye'nin İhracatı ve Dizi İhracatı 2001-2023 (Milyon ABD $)
Yıllar
2001
2004
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2023*

Dizi İhracatı (milyon $)
0,01
1
10
25
45
65
100
150
200
250
1.000

Türkiye İhracatı (milyon $)
31.334
63.167
107.271
132.027
102.142
113.883
134.906
152.461
151.802
157.610
143.882
500.000

Kaynak: Yazarlar tarafından internet üzerinden yapılan medya araştırmalarına göre
derlenmiştir. İlgili kaynaklara 'Tablo ve Grafiklere Ait Kaynakça' kısmında yer verilmiştir.

Türkiye'nin yıllara göre toplam ihracat rakamlarındaki artış ile dizi
ihracatındaki artış genel olarak birbirine paralellik göstermektedir. Ancak ekonomik
krizler sebebiyle toplam ihracatta 2008 yılı sonunda gözle görülür bir azalış ve
2012-2014 dönemlerinde ise durgunluk görülmesine karşın dizi ihracatı bu yıllarda
da artan bir trend göstermektedir (Bakınız Grafik 1).Bununla birlikte, yapılan
korelasyon analizi sonucunda, Türkiye'nin 2004-2015 yılları arasında toplam
ihracatı ile toplam dizi ihracatı arasında güçlü bir ilişki bulunmuştur (r= 0,71).
Grafik 1: Türkiye'nin İhracatı ve Dizi İhracatı 2001-2023 (Milyon ABD $)
Dizi İhracatı
Türkiye$);
İhracatı
(milyon
2023*;
(milyon
$); 2023*;
1.000
500.000

Türkiye
İhracatı
İhracatı
Türkiye
İhracatı
Türkiye
İhracatı
Dizi
İhracatı
TürkiyeTürkiye
İhracatı
Türkiye İhracatı
Dizi
İhracatı
Türkiye İhracatı
TürkiyeTürkiye
İhracatıİhracatı
(milyon
$);
2014;
(milyon
$);
2012;
(milyon
$);
2013;
Dizi
İhracatı
(milyon
$);
2015;
(milyon
$);
2011;
(milyon $); 2008;
Türkiye
İhracatı
$);
2010;
Dizi
İhracatı
(milyon
$);
2014;
(milyon
$); 2007;
(milyon(milyon
$);
2009;
157.610
152.461
151.802
Dizi
İhracatı
143.882
Türkiye İhracatı
(milyon
$);
2013;
Dizi
İhracatı
250
134.906
132.027
Dizi İhracatı
(milyon $); 107.271
2004;Dizi İhracatı
113.883
(milyon
$); 2012; 200
102.142
(milyon
$); 2011;
(milyon $);Dizi
2001;
Dizi İhracatı
İhracatı
150
(milyon
$); 2010;
$); 2009;
63.167
(milyon(milyon
$); 2008;
100
65
31.334
$);02007; 1 25
(milyon(milyon
$); 2004;
45
10
Türkiye İhracatı (milyon $)
Dizi İhracatı (milyon $)

Kaynak: Yazarlar tarafından derlenmiştir.İlgili kaynaklara 'Tablo ve Grafiklere Ait
Kaynakça' kısmında yer verilmiştir.
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Grafik 2'de Türkiye'nin 2004-2011 yılları arasında Görsel-İşitsel ürün ihracatı ile bu
ürünlerin içinde yer alan dizilerin ihracat değerleri gösterilmektedir. Buna göre;
Grafik 2: Görsel-İşitsel Ürün ve Dizi İhracatı - 2004-2011 (Milyon ABD $)
Görsel İşitsel
Görsel İşitsel
Görsel
İşitsel
Ürün İhracatıGörsel İşitsel
Ürün
İhracatı
Ürün
İhracatı
Ürün
İhracatı
(milyon
$);
Görsel İşitsel
Görsel İşitsel
(milyon $);
(milyon $);
Ürün İhracatı 2007; 2002
Ürün İhracatı (milyon
2011;$);
1948
2008;
1791
2010;
1733
(milyon $);
(milyon $);
2004; 1320
2009; 1298
İhracatı
İhracatı
Dizi İhracatı Dizi İhracatı Dizi İhracatı Dizi İhracatı DiziDizi
(milyon
$); $);
(milyon $); (milyon $); (milyon $); (milyon $); (milyon
2011;
2010;
45 65
2009; 25
2008; 10
2007; 1
2004; 0,01
Görsel İşitsel Ürün İhracatı (milyon $)

Dizi İhracatı (milyon $)

Kaynak: Yazarlar tarafından derlenmiştir. İlgili kaynaklara 'Tablo ve Grafiklere Ait
Kaynakça' kısmında yer verilmiştir.

2004 yılında 10 bin dolar olan dizi ihracatı, 2007 yılında 1 milyon dolara
ulaşmış, 2011'de ise 2007 yılına göre 65 kat artarak yaklaşık 65 milyon dolar
olmuştur. Diğer taraftan Görsel-İşitsel ürünlerin 2007 ve 2011 yılı ihracat rakamları
karşılaştırıldığında ihracatın yaklaşık 2 milyar dolardan, 1 milyar 950 milyon dolar
seviyesinin altına indiği ve 2008 yılının sonunda ciddi bir düşüş yaşadığı
görülmektedir. Bu noktada 2008 Dünya Ekonomik krizinden görsel-işitsel ürünlerin
ihracatının etkilendiği ancak dizi ihracatının bu krizden etkilenmeyerek ihracatının
artarak devam ettiği sonucuna ulaşılabilir.
Türkiye'nin en fazla dizi ihracat ettiği ülkeler olanBalkan ülkelerine yapılan
mal ihracat değerlerinin gösterildiği Grafik 3'e bakıldığında, 2008 yılından sonra
neredeyse bütün ülkelere yapılan ihracatta ciddi düşüşler yaşandığı, Bosna Hersek,
Bulgaristan ve Yunanistan'a yapılan ihracatta bu düşüşlerin 2015 yılı sonuna kadar
devam ettiği görülmektedir. Dolayısıyla bu ülkelere yapılan dizi ihracatının mal
ihracatını arttırıcı bir etkisi olduğundan söz edilememektedir. Diğer ülkelerde ise
2008 yılından sonra genel olarak ihracatta artış gerçekleşmiştir. Özellikle Sırbistan
ve Slovenya'ya yapılan ihracatlar Türk dizilerinin o ülkelerde gösteriminden sonra
artmıştır. Ancak ihracattaki bu artışiki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere bağlı
birçok faktörden kaynaklanabilir.
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Grafik 3: Türkiye’nin Balkan Ülkelerine Mal İhracatı - 2007-2015 (Bin ABD $)
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Kaynak: www.trademap.org ve TİM (www.tim.org.tr) verilerinden derlenmiştir.
A. Yurtdışında İzlenen Türk Dizilerinin İzlenme Nedenleri
Köksal ve Gjana (2014) yapmış oldukları çalışmada Türk dizilerinin
Arnavutluk tarafından tercih edilmesinin ve popüler olmasının nedeniniortak
geçmiş, ortak tarih ve aile hayatındaki benzerliklerden kaynaklandığını belirtmiştir.
Bununla beraber yapılan bazı çalışmalar kişilerin yabancı ülke ürünlerini alırken,
kültürel olarak kendilerine yakın ülkelerin ürünlerini tercih ettiklerine işaret
etmektedir (Crawford ve Lamb, 1981; Wang veLamb, 1983; Watson ve Wright,
1999'dan aktaran Köksal ve Gjana, 2014:222).Örneğin yüzyıllar boyunca Osmanlı
İmparatorluğu'nun egemenliği altında kalmış Balkan devletleri başta dil, din ve
mimari olmak üzere birçok kültürel unsuruTürklerle paylaşmıştır (Karlıdağ ve Bulut
2014: 89).Yunanistan ile Türkiye arasında her ne kadar din ve dilfarklılıkları olsa
da, iki ülkenin yemek, müzik, dans tarzları, pazar, tekstil ürünleri gibi birçok
kültürel unsuru ortak olmakla beraber, gelenek ve görenekleri, vücut ifadeleri,
jestleri, aile bağları birbirine benzemekte, bu yüzden YunanlılarTürkçe dinlemekten
ve Yunancada Türkçe kelimeleri kullanmaktan hoşlanmaktadır (Karlıdağ ve Bulut
2014:89). Sonuç olarak kültürel yakınlık Türk dizilerinin Balkan devletlerince
izlenmesinde önemli sebeplerden bir tanesidir.
Türk dizilerinin Arap ülkeleri tarafından tercih edilmesinin nedenleri
arasında Arap halkınınTürk dizilerinde'gelenek ve modernleşmeyi dengede tutan bir
toplum' görmelerinden ve'onlar da bize benziyor' duygusunun oluşmasından
kaynaklanmaktadır (www.porttakal.com, 2008).Dizilerde yer alankahramanların
fiziksel cazibesi, doğa manzaraları, romantizm, dramatik senaryo, güzel manzaralar
(İstanbul Boğazı) ve Türk tarih mirası ile coğrafyasının sunduğu görsel ortamlar ise
Arapların Türk dizilerini tercih etmelerindeki diğer sebepler arasında yer almaktadır
(Dinçer ve Kutlay, 2012:32).
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Türk dizilerinin kaliteli ve çekimlerinin ileri teknoloji içermesi ile
konularının kabul edilebilir olması, Türk dizilerinin dünya çapında geniş ölçüde
yayınlanmasında önemli rol oynamaktadır (Demirkan, 2011).
B. Türk TV Dizilerinin Etkileri
Türk dizileri ülkenin beklenmedik bir kültür ihracat aracı ve yeni bir
"yumuşak güç" kaynağıdır (www.slate.com, 2013). Yumuşak güç kavramı, bir
ülkenin kendi kültürü ve ideolojik araçlarının çekiciliğinden yararlanarak, diğer
devletlerin davranışlarını dolaylı olarak etkilemesi olarak tanımlanmakta ve
medyanın gücü ile televizyon programlarındaki kültürel içeriklerden önemli ölçüde
etkilenmektedir (www.porttakal.com,2008).Arap ülkelerinde izlenen Türk dizileri
bu ülkelerde "özdeşleşme" duygusu oluşturarak Türkiye lehine ‘yumuşak güç’ etkisi
yaratmaktadır (Deniz, 2010: 53). 2013 yılı verilerine göre dizilerin etkisiyle
özellikle Arap turist sayısı 30 binden 150 bine kadar çıkmış, Suudi Arabistan'dan
Türkiye'ye gelen turist sayısı 5 kat artış göstermiştir (Sabah Gazetesi, 2013). Türk
dizilerinin Arap ülkelerince izlenme rekorları kırması, Türk ürünlerine yönelik
talebi de arttırmıştır (Yeni Asır Gazetesi, 2012). Küresel Müslüman Hayat Tarzı
Turizm Pazarı araştırmasına göre, Türk dizilerinin etkisiyle Türkiye 2011 yılında
Müslüman turistler tarafından en çok ziyaret edilen ülkeler arasında Malezya’nın
ardından ikinci sırada yer almıştır (www.emlakkulisi.com, 2012).
Ayhan (2010) yapmış olduğu çalışmada Türk dizilerinin Arap ve Türkî
cumhuriyetlerindeki etkilerini aşağıdaki başlıklar altında toplamıştır:
Türk imaj pazarına yeni bir imaj eklemek
İzlenilen ülkelerde Türkiye’nin gündemde kalmasını sağlamak
Türkiye, Türk kültürü ve Türk dili hayranlığına sebep olmak ve Türkiye'ye
turist, öğrencive işadamlarını çekebilmek
Türk malı veya Türk modası ürünlerine yeni pazarlar bulmak
Arap ülkelerinin yanı sıra Türk dizilerinin Balkan ülkelerinde de geniş çapta
izlenmesi, bu dizilerin Türkiye’nin Balkanlar’daki imajını olumlu yönde etkilemiş,
Balkan ülkelerinde Türk yatırımlarına ilgi gösterilmeye başlanmasına ve özellikle
Batı Balkan ülkelerinin daha çok Türk sermayesi çekebilmenin arayışı içine
girmesine sebep olmuştur(TEPAV, 2012:2).Örneğin Yunanistan'da Yunanca alt
yazı ile yayınlanan Türk dizileri Türkiye ile ilgili kamuoyu algılamasını olumlu
yönde değiştirmiş ve Türk-Yunan ilişkilerinde yakınlaşmaya yol açmıştır
(www.aksam.com.tr, 2012). Kuyucu (2014) tarafından yapılan çalışmada Türk
dizilerini takip eden Yunan izleyicileri yıllardır politikacıların elde edemediği TürkYunan dostluğuna bu dizilerin katkıda bulunduğunu iletmişlerdir(Kuyucu,
2014:103).
Dizi ihracatı ile turizm sektörünün yanı sıra gayrimenkul sektörü, tekstil
sektörü ve mobilya sektöründe de olumlu etkiler gözlemlenmektedir. Örneğin,
Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde afişleri bulunan "Kurtlar Vadisi" dizisinin
ana karakteri Polat Alemdar gibi giyinmek isteyenler Türk mallarına büyük talepte
bulunmakta ve bu bölgede Türk ürünlerine olan ilgi giderek artış göstermektedir
(Milliyet Gazetesi, 2012).Ortadoğu ve Balkanlarda aralarındaPenti, Kiğılı,
Defacto’nun da bulunduğu pek çok markanın açtığı mağazalar o ülkelerde büyük
talep görmektedir (Dağ, 2011).
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Özellikle Ortadoğu'da tüketici eğilimleri giderek Türk dizilerinde yer alan
dekorasyon ve mobilya trendlerine yönelmekte, Türk marka ve ürünlerine her geçen
gün ilgi, merak ve güven artmaktadır (Akşam Gazetesi, 2010).
IV. Araştırma Modeli
Konu ile ilgili yapılmış çalışmalar ve medya haberlerinin incelenmesi
sonucunda dizi ihracatını etkileyen unsurlar ile dizi ihracatının etkilediği unsurlar
Şekil 1'de yer alan kavramsal modelde gösterilmiştir. Buna göre Türk dizilerinin
ihracını etkileyen en önemli unsur diziyi ithal edecek ülkenin milli kimliği ile
Türkiye'nin milli kimliği arasındaki yakınlıktır. Milli kimliklerdeki bu yakınlık iki
ülke arasındaki tarihsel, coğrafi, hukuki, ekonomik ve kültürel benzerlikler ile doğru
orantılıdır. Yapılan çalışmalar özellikle din, dil, edebiyat, sanat, örf ve adetler gibi
kültürel unsurlardaki yakınlığın Türk dizilerinin tercih edilmesinde önemli role
sahip olduğunu göstermektedir. Türk dizilerinin ihracatını etkileyen diğer bir faktör
ise, dizinin kalitesinden, senaryosundan, dizi karakterlerinden ve dizinin çekim
yerlerinin cazibesinden kaynaklı dizi ile ilgili unsurlardan oluşmaktadır.
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Şekil 1: Dizi İhracatı ile ilgili Kavramsal Model

Kaynak: Yazarlar tarafından geliştirilmiştir.

Türk dizilerinin ihraç edilmesi hem ülke imajının hem de ülke markasının
uluslararası pazarlarda bilinilirliğinin artmasında önem taşımaktadır. Yurtdışı
tüketiciler tarafından olumlu ülke imajına sahip olunması beraberinde ülke
ekonomisi ve uluslararası diplomatik ilişkiler açısından kazanç getirecektir. Türk
dizilerinin ihracı ile ülke bilinilirliğinin artması turizm, gayrimenkul, tekstil ve
mobilya gibi çeşitli sektörlerin ihracatında da artışa sebep olmaktadır. Sadece dizi
ihracatından elde edilen gelir haricinde bu sektörlerden de ciddi kazançlar elde
edilmektedir.Türkiye'nin uluslararası pazarlarda olumlu bir şekilde tanınması yeni
pazar fırsatları yakalamasına ve yabancı yatırımcılar ile anlaşma olanakları
yaratmasınayol açacaktır. Ayrıca Türk dizileri ile sempati kazanan Türkiye, bu yolla
kötü giden diplomatik ilişkilerini düzeltme fırsatını bulabilecektir.
V. Sonuç ve Öneriler
Günümüzde yaklaşık 300 milyon dolar dizi ihracatıyla dünyada ikinci
sırada yer alan Türkiye bu yolla ülke imajını ve ülke markasını uluslararası
pazarlarda tanıtabilme imkânını bulmuştur. Türkiye'nin dizi sektöründe kısa
zamanda elde ettiği bu başarının temelinde dizileri ithal eden ülkelerin Türkiye ile
özellikle tarihsel ve kültürel benzerlik göstermesi yatmaktadır. Diğer taraftan
Türkiye'nin dizi sektöründe kaliteli ve teknolojik açıdan iyi düzeyde olan yapımlara
imza atması ihracattaki bu başarının diğer sebepleri arasında yer almaktadır. Dizi
konularının ve dizi karakterlerinin seçimindeki başarı da dizi ihracatındaki artışı
etkileyen diğer faktörlerdir.
Dizi ihracatı ülke imajının uluslararası pazarlarda tanınmasına olanak
sağlamaktadır. Ülkenin dış pazarlarda tanınması beraberinde ekonomik ve
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diplomatik ilişkilerin artmasını, ülkenin diğer sektörlerde de kazanç elde etmesini
getirecektir.
Sonuç olarak, ülke refahının artması ve ülkenin uluslararası pazarlarda söz
sahibi olması açısından birçok yönden avantaj sağlayan dizi sektörünün gelişmesi
ve yurt dışında daha geniş kitlelere ulaşması için devlet tarafından bu sektörün
desteklenmesi, bu çerçevede yeni teşvik ve politikaların oluşturulması için gerekli
faaliyetlerin hız kazanması büyük önem taşımaktadır.
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Yerleştirme: Ali Baba Ve Yedi Cüceler Film Analizi
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Özet
Geleneksel pazarlama ve reklam anlayışının günümüzdeki rekabetçi
piyasalarda yeteri kadar etkin ve verimli olamaması, bazı alternatif pazarlama
anlayışları ve uygulamalarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu bakış açısı
ışığında ürün yerleştirme, önemi gittikçe artan ve gelecek vaat ettiği düşünülen
alternatif pazarlama iletişim araçlarından biridir. Ürün yerleştirme “markalı bir
ürünün planlı ve silik (ön plana çıkmayan) şekilde bir film veya televizyon
programına girerek seyircileri etkilemeyi amaçlayan ücreti ödenmiş mesaj” olarak
tanımlanmıştır(Balasubramanian, 1994). Bir filmin parçası olarak hedeflenen ürünü
sunmak, bir marka açısından önemli ölçüde amaçlanan farkındalığı yaratmakta,
ürünün marka sahibinin saygınlığını arttırmakta ve aynı zamanda da marka imajını
güçlendirmektedir. Bu bakımdan günümüzde sinema sektörü açısından ürün
yerleştirme uygulamalarının yerli/yabancı film endüstrisi tarafından yapımcı ve
pazarlamacı işbirliği içerisinde sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. Çalışmada ürün
yerleştirme uygulamalarına filmlerinde sıklıkla yer vermesi ve son dönem ürün
yerleştirme uygulamalarının yerli filmlerde kullanımına ışık tutması bakımından
Cem Yılmaz’a ait Ali Baba ve Yedi Cüceler filminde gerçekleştirilen ürün
yerleştirme uygulamaları, filmde kullanılan marka sayısı, marka isimleri ve filme
yerleştirilme biçimleri açısından içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ürün yerleştirme, Türk Sineması, Tutundurma,
Sinemada Ürün Yerleştirme
Jel Sınıflandırması:M31
Giriş
Son dönemde rekabetle başa çıkmada ve fark yaratmada alternatif ve
popüler bir pazarlama iletişim aracı olarak ürün yerleştirme kavramı sıklıkla tercih
edilmektedir. Sinema filmleri, televizyon/internet dizileri ve programları, sosyal
medya, bilgisayar/konsol/cep telefonu oyunları, romanlar, öyküler, şarkı klipleri,
ürün yerleştirmenin sıklıkla kullanıldığı alanlar olarak sayılabilir. Bu alanlar
içerisinde ürün yerleştirme kavramının misyonu, izleyicide ürün ile ilgili olumlu
tavır ve izlenim yaratmaktır. Teknolojik gelişmelere paralel olarak dijital görüntü
kayıt cihazlarındaki artış nedeniyle reklamları kolayca eleyen ve bu nedenle de
reklam maliyetlerini arttıran bir izleyici portföyü oluştuğu görülmektedir. Bu
noktada reklamcılar alternatif, geleneksel olmayan yeni alanlar ve uygulamalar
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üretmek zorundadırlar. Türk sinema sektörü için ürün yerleştirme konusunda
yapılan çalışmanın sayısı azımsanmayacak kadar çoktur ve bu çalışmalar, son 15 yıl
için ürün yerleştirme kavramının ülkemizdeki gelişim süreci hakkında profil
çizilmesine yardımcı olmaktadır. Bu çalışmada yapılan diğer çalışmaları
desteklemek ve güncel bir profil sunmak amacıyla ülkemizde özellikle ürün
yerleştirmeyi filmlerinde sıklıkla uygulaması bakımından Cem Yılmaz’ a ait “Ali
Baba ve 7 Cüceler” filminin içerik analizi yapılarak filmde kullanılan markaların
neler olduğu, ne kadar süre ile ürün yerleştirme uygulamasının gerçekleştirildiği
irdelenecektir. Ürün yerleştirme ile ilgili yapılan araştırmaların bazılarında marka
yerleştirme ve ürün yerleştirme kavramlarının ayrı ayrı ele alınan kavramlar olduğu
gözlemlenirken bazı çalışmalarda iki kavram iç içe geçmiş ve birbirinin yerine
kullanılan kavramlar biçiminde ele alınmaktadır. Özellikle sinema filmlerinde
belirli ürünlerin kullanılmasının yeni bir uygulama olmamakla beraber bu noktada
yeni olan durum ise “markalı ürünlerin filmler içinde amaçlı ve planlı bir biçimde
kullanılması diğer bir deyişle yerleştirilmesidir.” (Öztürk, 2003). Üzerinde
durulması gereken bir nokta da filmler içine yerleştirilenin aslında ürün değil marka
olduğudur. Fakat pazarlama iletişimi yazını içerisinde marka yerleştirme terimi
yerine daha çok ürün yerleştirme terimi geçerli olduğu için çalışmada ürün
yerleştirme teriminin kullanılması tercih edilmektedir.
I. Kavramsal Çerçeve: Ürün Yerleştirme
Ürün yerleştirme veya marka yerleştirme kavramı; “markalı bir ürünün,
ambalajın, işaretin veya diğer ticari ürünün sinema filmine, televizyon şovuna veya
müzik videosuna yerleştirilmesi” olarak tanımlanır (Steortz, 1987). Başka bir
tanımda ise “markalı bir ürünün planlı ve silik (ön plana çıkmayan) şekilde bir film
veya televizyon programına girerek seyircileri etkilemeyi amaçlayan ücreti ödenmiş
mesaj” tanımlanmıştır (Balasubramanian, 1994).Reklam terimleri sözlüğünde ürün
yerleştirme söyle tarif edilmektedir: “Konulu filmlerde markalı bir ürünün (örneğin
otomobil) ya da ürüne ilişkin reklamın (örneğin mağaza tabelası) yer alması,
televizyon programlarında sunucunun markalı bir ürün (örneğin içecek şişesi)
taşıması gibi yollarla reklam olduğu belirtilmeden yapılan reklam.”(Gülsoy,
1999).Ürün yerleştirme; uzun metraj filmlerde nakit para girişi sağlamak ya da
karşılıklı tutundurma etkisi yaratmak için büyük Hollywood stüdyoları tarafından
tüketici ürünlerinin ya da hizmetlerinin sinema filmlerine dahil edilmesidir
(Nebenszahl ve Segunda, 1993).
Bir işletmenin bütünleşik pazarlama iletişimi bakımından ürün yerleştirme;
ürünlerin filmlerle birlikte ölümsüzleşmesini ve popülerleşmesini sağlayan eşsiz bir
yol olarak ortaya çıkmaktadır. Bunun en önemli nedeni sinema filmleri ile
mükemmel bir mesaj ulaşımı ve çok uzun süreli bir mesaj yaşamı sunulabilmektedir
(Arslan, 2011). Pazarlamacılar açısından filmlerde ürün yerleştirmenin 3 nedeni
vardır. Birincisi, film seyretmenin yüksek dikkat ve ilgilenim içeren bir faaliyet
olmasıdır. İkincisi, başarılı filmler çok izleyici çekerler. Dolayısıyla izleyici başına
maliyeti düşünüldüğünde ürün yerleştirme daha ucuz bir pazarlama aracı olarak
görülebilir. Sonuncusu, ürün yerleştirme firmanın ya da markanın
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tutundurulmasının doğal, agresif olmayan ve zorlayıcı olmayan bir yol olmasıdır
(d‟Astous,A. ve Chartier, 2000). Ürün yerleştirme, online medya kapsamında önem
kazanmaktadır. Ancak ürün yerleştirmenin en etkin ve yaygın olarak kullanıldığı
ortam sinema filmleridir (www.danismend.com, 24.03.2016). Sinema filmlerine
ürün yerleştirme şekli reklamlarda ana mecra olan televizyon, ürün yerleştirme ise,
kuşaklar halindeki reklamların etkili olma yolunda iyi birer alternatifidirler.
“Sinema filminin herhangi bir yerine, belirli bir markanın yedirilmesine, pazarlama
iletişiminde teknik olarak, “ürün yerleştirme” denilmektedir. Avrupa Sınır Ötesi
Televizyon Sözleşmesi’ni esas alan RTÜK’ün kitabında ise, bunun adı “gizli
reklâm”dır (Barut ve Kurtbaş, 2009).Sinemanın ilk dönemlerinde ürünler;
sinemanın ilk günlerinde, filmlere aksesuarcılar aracılığıyla dâhil olmuşlardır. Film
eşyalarından sorumlu olan dekorcular ve kostümcüler gibi aksesuardan sorumlu
olanlar, reklam verenler adına hareket eden uzman aracılarla çalışıp ve onlardan
çekimler için bedava eşyalar almışlardır. Bedava eşyalar ve ürünler yapım
masraflarını azaltması ve eşyalardan sorumlu kişilerin işlerini kolaylaştırması
yönünden önemliydi (Learmer ve Simmon, 2008).
Ürün yerleştirme uygulaması sinema sektörü açısından 1930’lara
dayanmaktadır. 1934 yılında çekilen Bir Gecede Oldu (It Happened One Night)
filminde rol alan Clark Gable’ nin rolünü üstlendiği film karakterinin gömleğini
çıkartarak iç çamaşırı giymediğini gösteren çıplak göğsünü beyaz perdeye
yansıttıktan sonra iç çamaşırı satışları Amerika’ da ulusal çapta bir düşüş yaşamıştır.
Bu düşüş, sinemadaki bir karenin/görüntünün izleyici konumunda yer alan
tüketicilerin tutum ve satın alma davranışlarında yarattığı etkinin görülmesi
bakımından önemlidir ve çok sayıda firmanın dikkatini çekmiştir. Buna bağlı olarak
1939 yılında Metro-Goldwyn-Mayer, bir yerleştirme bölümü açan ilk firma
olmuştur. 1945 tarihli Mildred Pierce filminde dönemin sinema yıldızlarından olan
Joan Crawfod’u Jack Daniels marka viski yudumlarken izleyici tarafından görülmüş
ve film, markalı bir ürünün kullandığı ilk film olarak belgelenmiştir
(Arslan,2011).‘Destination Moon’ adlı filmde ise Coca Cola içen ve Lee marka
pantolon giyen dört uzay astronotu görülmektedir ve bu film 1950 yılında
çekilmiştir (DeLormeve Reid, 1999).
Ürün yerleştirme uygulaması, 1970’li yıllara kadar günümüzde olduğu gibi
profesyonel ve organize biçimde yapılmamaktaydı (Arslan, 2011). Ancak 1980’li
yıllardan sonra kavram stratejik bir pazarlama iletişim aracı olarak kullanılmaya
başlandığı için, film yapımcılarına ödenen ücretler milyon dolarlara ulaşmıştır.
Örneğin, Reese’s Pieces markasını taşıyan mum, 1982 yılında gösterime giren ‘E.T.
(Extra Terresterial)’ filmine markasını yerleştirdikten sonra izleyen ayda
satışlarında yüzde 65’lik bir artış sağlamıştır (Brennanve Babin, 2004).2000’li yıllar
itibariyle ürün yerleştirmedeğerinin yıllık 360 milyon dolara ulaştığı tahmin
edilmektedir (McNattve Oleck, 2000).Mirimax, Green Hornet filminde kendi
araçlarını kahramanın otomobili yaparak bir “karakter” haline getirmek isteyen oto
üreticilerinden 35 milyon dolar gibi rekor düzeyde bir para istemiştir(Donaton,
2003). Yine, Die Another Day (Başka Gün Öl) isimli James Bond filmlerinde
349

kullandığı BMW’nin yerini alabilmek için 20’den fazla otomobil firması film
senaryo aşamasındayken yarışmış, sonuçta filmde 35 milyon dolar ödeyen Ford
firmasının Aston Martin marka otomobili kullanılmıştır (Uzun, 2007).
Ürün yerleştirme işlemi, film yapımcısı (bir filmde bir ürünün görünebilme
olasılıklarını kontrol eden) ve bir ürün sponsoru (taşıdığı önem dolayısıyla bir
ödeme karşılığında bu tür fırsatlar kollayan) arasındaki ortak ilişkiyle işler. Ürün
yerleştirme fırsatlarını verimli bir şekilde kullanmak için ürün sponsoru genellikle
uzman bir firmadan, film stüdyoları ile arasında irtibatçı olması ve film
senaryolarında filmin üretimi öncesinde yer alabilmek için hizmet alır. Bu
senaryolar belirli bir ürünü yerleştirebilecek ortamlar bulabilmek için dikkatle
incelenir (Öztürk, 2003).
Türk sineması bakımından ürün yerleştirme, yabancı sinema sektörüne göre
daha geç kabul görmüş uygulamalardandır. Hollywood ile karşılaştırıldığında ürün
yerleştirmenin Türk sineması ile buluşması kırk yıl daha geç olmuştur. Özellikle
uygulamanın piyasa şartları ile yakından bağlantılı olması bakımından ülkemizde
serbest piyasa uygulamasına geçilen 1980 ve sonrası reklamcılık faaliyetlerinin hız
kazandığı dönem uygulamanın başlangıç dönemi olmuştur (Zeren ve Paylar, 2014).
Dünya genelinde ürün yerleştirme kavramının sinema sektörü için sağladığı
avantajlardan daha erken dönemlerde yarar sağlandığı görülse de ülkemizde bu
kavram 1990’lardan sonra önemsenmeye başlanmıştır (Çakır ve Kınıt, 2014).
Ürün yerleştirmenin Türk sinemasındaki ilk örneği 1998 yılında çekilmiş
olan ve Pizza Hut markalı pizzanın uzun süre ekranda görüntüsü gösterilen Karışık
Pizza filmi olduğu görülmektedir (Kaya, 2013). Ürün yerleştirme birçok film türü
içerisinde yer almaktadır. Günümüzde komedi türünün başarılı bir ürün yerleştirme
için en uygun tür olabileceği öne sürülmektedir. Çünkü komedi türü geniş bir
izleyici kitlesine sahiptir ve karlı bir pazar payı oluşturmaktadır (Garza, 2003).
Ülkemizde de en çok ürün yerleştirmenin gerçekleştirildiği filmler genellikle
yüksek izleyici sayısına sahip komedi Türk filmleridir. Bu nedenledir ki; ürün
yerleştirme konusu ile ilgili olarak yapılan araştırmalar genellikle söz konusu
filmler üzerinde gerçekleştirilmektedir. Örnek olarak GORA, AROG, Recep İvedik
(1-2-3) verilebilir (Aydın ve Orta, 2009).
Ürün yerleştirme kavramına ilişkin olarak literatürde çok çeşitli sınıflamalar
yer almaktadır. Ancak çalışma kapsamında incelenen film açısından gerçekleştirilen
ürün yerleştirme uygulamaları için dikkate alınacak olan sınıflandırma görsel,
işitsel, hem görsel hem işitsel, doğal yolla, yaratıcı yolla, açık veya örtülü biçimde
ürün yerleştirme şeklindedir.
Görsel ürün yerleştirme;ürünün göründüğü yerleştirmedir. Bu
yerleştirmede ürün açık görünürlükle yansıtılmakta ve marka görsel bir boyutta yer
almaktadır.İşitsel ürün yerleştirme; söz etme yoluyla ürün yerleştirmedir. Burada
filmde geçen konuşmalarda bir markaya atıf yapılır.Bir diyalog içerisinde markadan
söz edilmesidir.Hem görsel hem işitsel ürün yerleştirme; karma bir yerleştirme olup
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ürünün filmde hem görüntü hem de sözlü olarak ifade edilmesiyle
gerçekleşmektedir.Doğal yolla ürün yerleştirme ise ürünün doğal ortamında
yerleştirilmesidir. Örneğin bir mutfak sahnesinde bir buzdolabı markasına yer
verilmesi gibi. Yaratıcı yolla ürün yerleştirme ise ürünler filmlere dolaylı olarak
sokulur. Örneğin;karakterin arkasında ünlü bir markanın satış makinesinin yada
reklam panosunun gözükmesi gibi.Açık ürün yerleştirme;ürünün ambalajının,
logosunun, adının ya da kendisinin açıkça gösterilmesidir.Bu tür ürün yerleştirmede
ürün filmin ya da programın içinde belirli bir rol oynamaktadır. Ürün hem
kullanılmakta hem de kendisinden bahsedilmektedir. Ürünün özelliklerine,
faydalarına özellikle değinilmektedir (d’Astous, A and Séguin, N., 1999’dan akt.
Güler,G, 2010:43). Örtülü ürün yerleştirme ise ürün etkin bir rol
oynamamaktadır.Örtülü ürün yerleştirmede marka, firma ya da ürün, ilgili kurgunun
içinde aktif olarak görüntülenmemektedir. Bu yöntemle söz konusu ürün
yerleştirme firma adı, logosu ya da marka adının fazla öne çıkarılmadan gösterilmesi
ile sağlanmaktadır. Örneğin, bir otomobil markasının yoldan geçerken logosunun
bir kısmın gözükmesidir. Örneğin, program sunucusunun ya da katılımcıların
sponsorun logosunu taşıyan kıyafetler giymesi ya da programda mağaza adının
görünmesi (Barut ve Kurtbaş, 2009 ve d’Astous, A and Séguin, N., 1999’dan akt.
Güler, 2010).
II. Araştırmanın Amacı ve Yöntemi
Sinema sektörü, geniş ve yoğun izleyici kitlesine sahip olması bakımından
reklamcılar ve pazarlamacılar için oldukça değerli bir mesaj ulaştırma alanıdır. Her
izleyicinin aynı zamanda mevcut ve potansiyel tüketici olmasının cezbedici
etkisiyle pazarlamacılar, hedef kitlelerine ulaşmada alternatif uygulamalardan olan
ürün yerleştirme uygulamalarını bu alanda sıklıkla kullanmaktadırlar. Popüler
pazarlama iletişim araçlarından biri olan ürün yerleştirme uygulamaları, firmaların
marka alanlarına ve genel olarak reklam sektörüne önemli katkılar sağlaması
açısından dikkat çekmektedir. Bu bağlamda Türk sinema sektörü açısından
dönemsel olarak sinema filmlerinde gerçekleştirilen ürün yerleştirme uygulamaları
çeşitli araştırmalarla irdelenmiştir.
Bu çalışmanın temel amacı ise; Türk sinema sektörü açısından özellikle son
dönem filmlerinden olan Cem Yılmaz’a ait “Ali Baba ve Yedi Cüceler” filminde
ürün yerleştirme uygulamalarının ne oranda ve ne şekilde gerçekleştirildiğinin tespit
edilmesidir. Belirtilen bu amaç doğrultusunda söz konusu film tam süresi boyunca
izlenmiş ve filmde söz konusu olan tüm ürün yerleştirme uygulamaları, amaçlanan
sonuçlar elde etmek üzere sayısal olarak kodlanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 22.0
istatistik programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde tanımlayıcı
istatistiklerden frekans analizi kullanılmıştır.
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III. Bulgular
Araştırma kapsamında içerik analizi yöntemiyle Ali Baba ve Yedi Cüceler
filmine yerleştirildiği bulgulanan markaların kullanım düzeyleri SPSS 22.0
programında gerçekleştirilen tanımlayıcı istatistiklerden frekans analizi yöntemiyle
değerlendirilmiştir.
Şekil 1’de Ali Baba ve Yedi Cüceler filminde saniye bakımından en çok
yerleştirilen ürünlerin grafiği yer almaktadır.
Şekil 1: Ali Baba ve Yedi Cüceler Filmine Yerleştirilen Markalar (Saniye)

Saniye
Saniye; Ranger; 217,09
Saniye; Metro; 191,13
Saniye; Wolkswagen;
153,97
Saniye; Apple; 83,7
Saniye; Pepsi; 62,63
Saniye;Bisiklet;
Valiant;Boğaziçi
52,95
Saniye; Sofia Garden
Saniye;
Saniye;
OttoSofia
Onkel;
Botania;
Saniye; Mercedes; Saniye; Pinokyo
Saniye;
Saniye;
37,21
Saniye; Saniye;
Twitter;
Facebook;
Instagram;
Atrovel;
6,76,68
5,68 5,54 3,53
Saniye;
Saniye;
Saniye;
19,73
Saniye;
Mumm;
Fastext;
Siso
1,55
Saniye;
Hotel;
2,2Saniye;
Marmira;
1,85 Nike;
Saniye;
9,94
3,67
Sofya;
1 Üniversite;
Saniye;
Saniye;
Ekşi2,9
Sözlük;
Saniye;
Agusta;
1,2
Küba;
30 1
Int.; 13,55
11,36Halibo;
17,94
3Mercury;

Şekil 2’de yer aldığı gibi Ali Baba ve Yedi Cüceler filminde süre olarak en
çok yer alan marka sahne bazında da en çok yerleştirilen Ranger (217,09)
markasıdır. Ardından filmin sponsor markalarından olan 191,13 saniye ile Metro ve
153,97 saniye ile de Volkswagen gelmektedir. Filmde en çok yerleştirilen ürünlerin
otomotiv sektöründen olması dikkat çekmektedir. Bu markaları, bilişim sektörünün
en çok konuşulan markalarından 83,7 saniye ile Apple izlemektedir. Beşinci sırada
en çok yerleştirilen marka ise 62,63 saniye ile Pepsi’dir. Filmde toplam tüm
markalar bazında ürün yerleştirme sayısı 24 olup, süresi 20 dakika 33 saniyedir.
Filmin toplam süresi olan 110 dakikaya oranlandığı zaman ürün yerleştirmenin
filmin yüzde 18,68’ini kapladığı sonucuna varılmaktadır. Şekil 2’de Ali Baba ve
Yedi Cüceler filmine yerleştirilen ürünlerin görsel ve sözlü ya da her iki biçimde de
ifade edilme oranları yer almaktadır.
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Şekil 2: Ali Baba ve Yedi Cüceler Filmi Görsel/Sözlü Ürün Yerleştirme Oranları

Şekil 2’de görüldüğü gibi Ali Baba ve Yedi Cüceler filmine yerleştirilen ürünlerden
129 adedi görsel, 15 adedi ise işitsel olarak yerleştirilmiştir. Buna karşın hem görsel
hem de işitsel olarak yerleştirilen tek marka Valiant olmuştur. Şekil 3’te ise
ürünlerin yaratıcı ve doğal yerleştirmeleri yer almaktadır.
Şekil 3: Ali Baba ve Yedi Cüceler Filmi Yaratıcı/Doğal Ürün Yerleştirme Oranları
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Şekil 3’te yer aldığı gibi Ali Baba ve Yedi Cüceler filminde yerleştirilen ürünlerden
122 adedi doğal olarak yerleştirilirken 23 adet ürün yaratıcı şekilde yerleştirilmiştir.
Şekil 4’te ise ürün yerleştirmelerin açık ve örtülü olarak yer alma oranları yer
almaktadır.
Şekil 4: Ali Baba ve Yedi Cüceler Filmi Açık/Örtülü Ürün Yerleştirme Oranları

Şekil 4’te yer aldığı gibi Ali Baba ve Yedi Cüceler filminde yerleştirilen
ürünlerin 88 adet ile büyük bir çoğunluğu açık şekilde yerleştirilmiştir. Ürünlerin
açıkça yer almadığı örtülü yerleştirmelerin sayısı ise 56’dır. Hem açık hem de örtülü
şekilde ise yalnızca Valiant markası yer almıştır. Şekil 5’te ise Ali Baba ve Yedi
Cüceler filminde yerleştirilen ürünlerin sektör bazında dağılımları yer almaktadır.
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Şekil 5: Ali Baba ve Yedi Cüceler Filminde Yer Alan Markaların Sektörel
Dağılımları

Saniye; Otomotiv;
Saniye
389

Saniye; Perakende;
202,49

Saniye; Hızlı
Tüketim Malları;
Saniye; Hizmet; 73,25
Saniye; Dijital 49,97
teknoloji; 20,26

Saniye; İmalat;
Saniye;
123,16
Telekomunikasyon;
85,9

Saniye; Giyim; 3,67

Şekil 5’te görüldüğü üzere yer alma saniyesi bakımından incelendiğinde; Ali Baba
ve Yedi Cüceler filmine yerleştirilen ürünlerin çoğu Otomotiv sektöründen
olmuştur. Ardından perakende ve imalat sektörü gelmektedir. Filmde giyim
sektöründen ürün yerleştirimi ise en az oranda gerçekleştirilmiştir.
Sonuç
Pazarlamanın en güçlü tutundurma karmalarından biri olan reklamın
günümüzde ulaştığı boyut, bireylerin reklam yığınına maruz kalmalarına neden
olmaktadır. Bireylerin mesaj kaynağından gelen kodları çözümleyerek geri
bildirimde bulunmasının ötesinde, mesajın alıcısına ulaşması dahi artık neredeyse
imkansızlaşmıştır. Bireyler, niceliği her geçen gün artan mesaj yığınları arasından
kendi ilgilerine uygun olanları algılama eğilimindedirler. Tüketiciler seçimlerinde
daha dikkatli olmaya başladıkça pazarlamacılar da onların dikkatini daha fazla
çekebilmek adına alternatif yöntemler oluşturmaktadırlar. Pazarlama faaliyetlerinde
gelişen Bütünleşik Pazarlama İletişimi uygulamaları kapsamında konvansiyonel
araçlar yerini “ürün yerleştirme” gibi daha yeni yöntemlere devretmiştir. Ürün
yerleştirmenin sinemada yaygın olarak kullanılmasının en önemli nedenlerinden
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biri, alıcının algılarının mesajı almaya en elverişli ortamlardan biri olmasından ileri
gelmektedir.
Ülkemizde de yaklaşık 20 yıl önce kullanılmaya başlayan ürün yerleştirme
yöntemi, Türkiye’de en çok izlenen filmlerden biri olan Ali Baba ve Yedi Cüceler
filmi çerçevesinde analiz edilmiştir. Bu çerçevede ürün yerleştirme tekniklerinden
hangisinin uygulandığı, süresi, kullanılan markalar, sözlü-işitsel, doğal-yaratıcı
veya açık-örtülü yerleştirme şekillerinden hangisinin uygulandığı ortaya
konulmuştur. Jenerik dahil toplamda 110 dakika süren Ali Baba ve Yedi Cüceler
filminin 20 dakika 33 saniyelik kısmında ürün yerleştirme gerçekleştirilmiştir. Bu
doğrultuda filmin yaklaşık %18.68’lik önemli bir kısmında ürün yerleştirme
uygulandığı sonucuna ulaşılmıştır. Sonuçta; izleyicilerin filmin yaklaşık beşte birlik
kısmında ürün yerleştirmeye maruz kaldıkları görülmektedir. Filmde Türk ve
yabancı olmak üzere toplamda 24 adet marka yerleştirimi gerçekleştirilmiştir.
Filmin Sofya’da geçmesi dolayısıyla Bulgaristan’a ait markaların da filme
yerleştirildiği görülmüştür. Bu 24 markanın yanı sıra; Sofya ve Küba gibi ülke ve
şehir yerleştirmeleri de gerçekleştirilmiştir. Bunun dışında marka kimliğine sahip
olarak Boğaziçi Üniversitesi de ürün yerleştirme kapsamına dahil edilmiştir.
Filme yerleştirilen ürünlerin en çok otomotiv sektöründen olması dikkat
çekmektedir. Otomobil yerleştirmelerinin göze batmadan ve doğal şekilde
yapılabilmesinin bu doğrultuda ürün yerleştirmeye elverişli olduğu
düşünülmektedir. Otomotiv sektörünü perakende sektörü takip etmektedir.
Özellikle büyük süpermarket zincirlerinin filmlerde ürün yerleştirmeye konu olduğu
görülmektedir.
Filmde gerçekleştirilen ürün yerleştirmenin önemli bir kısmı görsel olarak
yerleştirilmiştir. Bu doğrultuda izleyicinin gördüğünü daha iyi algılayacağı
düşünülmektedir. Ürün yerleştirmenin sinemada kullanılmasının nedenlerinden biri
de, izleyicileri rahatsız etmeden marka farkındalığı yaratabilmesidir. Ali Baba ve
Yedi Cüceler filminde uygulanan ürün yerleştirmelerinin büyük bir çoğunluğunun
doğal yöntemle gerçekleştirilmesinin de bu savı doğruladığı düşünülmektedir.
Bunun yanı sıra; ürün yerleştirmelerin önemli bir kısmı açık şekilde
gerçekleştirilmiştir. Böylece, izleyicilerin marka farkındalığı ve hatırlanabilirliğinin
artırılmasının amaçlandığı öngörülmektedir.
Ali Baba ve Yedi Cüceler filmi çerçevesinde gerçekleştirilen analiz
bulguları sonucunda; konvansiyonel reklam araçlarının yerini yeni yöntemlere
bıraktığı ve bu yöntemlerin günümüz sinema endüstrisinde yoğun olarak
kullanıldığı görülmektedir. Sinema sektöründe ürün yerleştirme yönteminin
kullanılması markaların tüketicilerin zihninde yer almasına yardımcı olmasının yanı
sıra, film yapımcılarının daha kaliteli ve yüksek bütçeli içerikyaratmasına da imkan
tanımaktadır.
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Bu çalışmada yalnızca; Ali Baba ve Yedi Cüceler filminde yer alan ürün
yerleştirme yöntemleri, markaları, süreleri ve ne şekilde yerleştirildikleri ele
alınmıştır. Ürün yerleştirmelerin başarısını değerlendirmek için mesajın alıcısının
demografik, kişisel ve fiziksel özelliklerini de analiz etmek gerekmektedir. Bu
açıdan, bundan sonraki çalışmalarda sinemalarda gerçekleştirilen yerleştirmelerin
tüketiciler tarafından ne kadar ve nasıl algılandığı araştırılabilir. Ayrıca, söz konusu
çalışmada Türk sinema sektöründeki ürün yerleştirme durumu tek bir film üzerinden
analiz edilmiştir. Başka araştırmalarda analize dahil edilecek film sayısı artırılabilir.
Bunun yanı sıra, yerli sinema sektöründeki ürün yerleştirme durumu yabancı
verilerle karşılaştırılabilir.
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Mobil Cihazlara Yönelik E-Pazarlama Yöntemleri Ve Makedonya’da
Uygulama Kullanma Araştırması
Jusuf AJRULA*
Özet
İnternet üzerinden ticaret son yıllarda satışlarda büyük ve aktif rol oynarken,
e-pazarlamada bu bağlamda hayli aktif kullanılan bir pazarlama stratejisi. Mobil
cihazlardan kullanıcıların internete ve uygulamalara erişimi neredeyse bilgisayar
üzerinden erişimle kullanım sayısı olarak yan yana. Bu durumda, mobil
uygulamalar üzerinden pazarlama yöntemlerin daha da yaygınlaşmasıyla, şirketler
mobil pazarlama yöntemlerini kullanma trendindeler. Bu çalışma, mobil pazarlama
yöntemlerini açıklarken, Makedonya’da mobil kullanıcıların hangi uygulamalara
daha çok odaklandıklarını, uygulama mı ya da tarayıcı üzerinden mi internete
ulaştıklarını ve e-pazarlamanın tüketiciler üzerine etkilerini görünürlüğe
kavuşturmaktadır. Kullanılan sosyal medya uygulamaları ve e-ticaret şirketlerin
uygulamalarında mevcut olan pazarlama yöntemlerinin efektlerini sergileyen bu
çalışmada anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Uygulanan ankette kullanıcıların
telefonu kullandıkları sıklığı, hangi sosyal medya uygulamalarını, hangi e-ticaret
şirket uygulamalarını, ne denli sıklıkta, gördükleri reklamlar ile ilgili sorular yer alıp
elde edilen efektleri açıklamaya çalışmaktadır.Anket sonuçlarına göre kullanıcılar
mobil cihazlardan sosyal medya ve e-ticaret şirketlerin uygulamalarını aktif şekilde
kullanmakta, böylece şirketler mobil cihaz uygulamarında pazarlama stratejilerine
ve sosyal medya reklam stratejilerine dikkatlerini fazlasıyla yöneltmeleri gerektiği
sonucuna varılmıştır.
Anahtar kelimeler:e-ticaret, e-pazarlama, mobil uygulamalar, sosyal
medya
E-marketing Methods Based On Mobile Devices And Research For Usage Of
Applications In Macedonia
Abstract
While doing business over internet is playing big and active role in sales, emarketing in this context is a highly used marketing strategy. Reaching internet and
applications of users through mobile devices is almost near with usage number of
computers for reaching through. In this case, by widespread usage of mobile
application marketing methods, applying mobile marketing methods by companies
is trending. This study, while explaining mobile marketing methods, for Macedonia
M.Sc, Uluslararası Vizyon Üniversitesi – İktisat Fakültesi –Major C. Filiposki No.1 –
Gostivar – Macedonia, +389 78 47 55 85, yusuf.ayrula@vizyon.edu.mk
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is showing in which applications mobile users are more focused, are they reaching
internet through applications or web browsers and effects of e-marketing on
consumers. A survey study showcasing the effects of used social media applications
and e-commerce company applications marketing methods effects have been
conducted. The survey administered at the frequency they use their phone, which
social media applications, which e-commerce company applications, how often,
questions about the ads they see, by which gained effects have been explained.
According to the survey users use social media and e-commerce company
applications from the mobile device in an active way, so has been concluded that
companies should pipe more attention to marketing on mobile device application
strategies and social media marketing strategies.
Key words: e-commerce, e-marketing, mobile applications, social media
JEL Classification – M3
I. GİRİŞ
Bilgisayarların buluşu ve onla birlikte internetin yaradılışıyla oluşturulan IT
teknolojileriyle, XXI. yüzyılda, hangi sektörden olursa olsun şirketlerin klasik
işletme anlayışlarını değiştirmiş, yerine modern – IT uyumlu süreç ve çalışma
olanakları sağlamaktadırlar. İnformasyon ve komunikasyon teknolojilerinin hızlı
büyümesi ve ilerlemesi, ekonomide gerçek bir revolüsyon yarattılar. Bunlara
istinaden ürün ve hizmetlerin üretiminde, kalitede, pazarlamada, satış sonrası
destekte yeni süreçler oluşturulmuştur.
Yeni oluşturulan ekonominin genel olarak üç tane karakteristiğini şöyle
açıklayabiliriz (Taki, Verica, & Milford, 2007):
Dijital ekonomi hızlı gelişmekte olan yüksek teknolojilerin ve
informasyon ile komunkasyon teknolojilerinin ürünüdür – ilk sırada internetin ile
inovasyonların ve telekonumikasyonların gelişmesine dayanıklıdır
Yeni teknolojiler ekonomide derin strüktürel değişiklikler oluşturmaktalar,
daha doğrusu kaynakların hizmetler sektörüne yönelmesiyle – yeni bilgilerle
ulaşılabilen modern hizmetlere aktarılmasıyla oluşmaktalar
Böyle değişiklikler, genelde efektivliği ve prodüktiviteyi arttırmakta,
ekonominin genel seviyesini arttırmakta, daha doğrusu tüm faktörel prodüktiviteyi
bir sözle çoğaltmaktadır.
Yeni dijital ortamın varoluşuyla, ekonomide de birçok yeni çalışma metodu
beliriverdi. Bunların hepsini bir terimle e-ticaret çatısı altında toplayabiliriz. Eticaretin varoluşuyla birlikte birçok farklı dijital ortamda hayata geçirilen sistemler
de oluştu. Bunlardan birtanesi de şirketler tarafından günümüzde kullanımı yaygın
olan e-pazarlama teknikleridirler.
Çalışmada, internetin önemi ve kullanım seviyeleri açıklanırken, diğer bir
yandan da akıllı telefonların günümüzde hayli kullanılan e-pazarlama yönünden
kullanıcılar tarafından kullanımı ve mobil pazarlama araştırmaları yapılmıştır.
Yapılan bu araştırmalarla, e-pazarlama kanalını kullanan şirketlerin mobil cihazlara
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önem göstermesi gerektiğini ve gelişmekte olan mobil cihaz uygulamalarına
istinaden yapılmış araştırmayla e-pazarlama kanalı olarak kullanım önemi
açıklanmıştır.
II. İNTERNET KULLANIMI
İnternet insanların yaşantısında radikal değişikliklere yol açtığına dair
günümüzde hepimiz şaitiz. İnternetin yükselişinin göstergeleri, bu bu bağlamda
elektronik ticaretin ve onlayn pazarlamanın da yükselişi, globalleşmenin, teknolojik
gelişmenin ve ekonomik ilerleme kalitesinin başlıca varlıkları olarak
gösterilmekteler.
E-ticaret ya da internet üzerinden satışişlemler sayısının, internet erişim
orantısına direkman bağlı olduğu aşinadır. Dünya çapında, Kuzey Amerika
muhakkaktır ki birincilikle en yüksek sıralamada yer almakta. Kuzey Amerika’da
nüfusun 87,9%’u, yani 323 milyon kişi internet erişimine sahip
(Internetworldstats.com, 2015). Dünya çağında internetten satın alma sayısı 201
milyonluk bir nüfusa eşittir (Cpcstrategy.com, 2015).
Dünyaca internet kullanım sayısı ve nüfuslar
Bölge

2015 Nüfus
(tahmin)

Dünya
nufusundan
%
16,0 %
55,5 %
11,3 %
3,3 %
4,9 %
8,5 %

2015 İnternet
kullanıcıları

Dünya
nüfusundan
%
28,6 %
40,2 %
73,5 %
52,5 %
87,9 %
55,9 %

Afrika
1.158.355.663
330.965.359
Asya
4.032.466.882
1.622.084.293
Avrupa
821.555.904
604.147.280
Yakın doğu
236.137.235
123.172.132
Kuzey Amerika
357.178.284
313.867.363
Latin Amerika/
617.049.712
344.824.199
Karibler
Okyanusya /
37.158.563
0,5 %
27.200.530
73,2 %
Avustralya
Toplam
7.259.902.243
100,0 %
3.366.261.156
46,4 %
Tablo 1: Bölgelere göre dünyada internet kullanıcı sayısı Kasım 2015 http://www.internetworldstats.com/

Büyüme
2000 - 2015
7.231,3 %
1.319,1 %
474,9 %
3.649,8 %
190,4 %
1.808,4 %
256,9 %
832,5 %

Dünyada ikinci yerde nüfusuna kıyasen en yoğun internet kullanıcısının
bulunduğu yer ise Avrupa. Avrupa’da nüfusun %74,5’i internet erişimine sahip ve
internet kullanıcısıyken, dünyada üçüncü yerde Okyanusya ve Avustralya %73,2
oranla yer almaktadır. Asya bölgesinin ise en büyük nufus sayısına sahip olmasına
rağmen (buna göre doğal olarak dünyada en çok ta internet kullanıcısına sahipken),
Asya’nın nüfusunun sadece %40,2’si internet kullanıcısı olarak istatistiklerde
kayıtlıdır. Bu da dünyada nüfusa göre internet kullanıcı sayısı ortalaması olan %46,4
– yani yaklaşık olarak dünya nüfusunun yarısının internet kulalnıcısı olduğunu
gösterirken, Asya bu oranın altındadır.
Eğer ki internet gelimişinin 2000 yılından 2015 yılına kadar yüzdelik
büyümesini karşılaştırmış olursak, Afrika bölgesinin dünya çapında en az internet
kullanıcı penetrasyonuna sahip olmasına rağmen, %7.231,3 değerinde bir gelişme
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ile diğer bir taraftan dünya çapında bu yıllar içerisinde en çok büyüme oranına sahip
olduğu görülmektedir. Tüm dünya çapında 2000-2015 yılları arasında, internet
kullanıcı sayısının %832,5 oranında büyüdüğü saptanabilmektedir.
Avrupa bölgesi içerisinde ise nüfusuna göre yüzdelik olarak en çok internet
kullıcısına sahip olan ilk ülke İzlanda (%98,2), nerede ki 329.110 kişilik bir nufüsa
sahip olan İzlanda’da, 323.045 kişi internet kullanıcısı olarak kayıtlı
(Internetworldstats.com, 2015). Diğer bir taraftan ise Avrupa’da en az internet
penetrasyona sahip olan ülke Ukrayna. Ukrayna’da 44.008.507 kişilik bir nufustan
sadece %43,4’ü internet kullanıcısı, daha doğrusu sadece 19.099.692 kişi internet
kullanıcısı olarak kayıtlı (Internetworldstats.com, 2015).
Balkanlara ise
incelenebilmektedir:

gelince,

internet

kullanımı

aşağıdaki

tablodan

Balkanlarda internet kullanıcı sayısı ve nüfus
2015 Nüfus
(tahmin)

Devlet

Arnavutluk
Saray Bosna
Bulgaristan
Hırvatistan
Makedonya
Kara Dağ
Slovenya
Sırbistan
Toplam

2.893.005
3.825.334
7.202.195
4.225.316
2.069.172
622.099
2.062.874
7.111.973
7.259.902.243

2015 İnternet
kullanıcıları
1.815.146
2.628.846
4.083.950
3.167.838
1.408.278
379.480
1.501.039
4.705.141
100,0 %

Dünya
nüfusundan
%
62.7 %
68.7 %
56.7 %
75,0 %
68,1 %
61,0 %
72.8 %
66,2 %
3.366.261.156

Tablo 2 : Balkanlarda devletlere göre internet kullanıcıları Kasım 2015 http://www.internetworldstats.com/stats4.htm

Balkanlarda, 4,7 milyonluk kullanıcıyla, internetin en büyük kullanıcısıbelli
ki Sırbistan. İnternet penetrasyonuna bakılırsa, nüfusa göre yüzdelik olarak en az
kişinin internet kullanıcısı olduğu ülke Bulgaristan iken (%56,7’lik bir penetrasyona
sahip), diğer bir taraftan, %75,0 değerinde bir penetrasyonla, nüfusun en yoğun
internet kullandığı ülke ise Hırvatistan. Makedonya’da ise 1,4 milyon kişi internet
kullanıcısı, bu da nüfusa kıyasen %68,1 değer eşitliğindedir. Avrupa genelinde
nüfusun ortalama olarak %73,5’inin internet kullanıcısı olduğunu düşünürsek,
Makedonya Cumhuriyeti ve yukarıda bahsı geçen tüm diğer devletlerin de
(Hırvatistan haric), hepsinin Avrupa ortalama düzeyinin altında olduğu
görülmektedir.
Devlet istatistik kurumu bilgilerine göre (Todorovska, 2015), Makedonya
Cumhuriyetinde, 2015 yılının ilk çeyreğinde, hanehalklarının %69,4’ünün evden
internet erişimine sahip olduğu belirtilmektedir, bu da 2014 yılına göre %1 oranda
daha yüksek olduğu saptanmaktadır. İlk çeyrekte, 15 – 74 yaş arası nüfusun
%69,2’si bilgisayar kullanırken, %70,4’ü ise internet kullanmış. Bu da demek
oluyor ki, az bir yüzdelik olsa bile, hem bilgisayardan hem cep telefonundan veya
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tabletlerden internete bağlanma sayısı neredeyse aynı, hatta ve hatta cep telefonu
veya tabletlerden internet erişimi, bilgisayar erişiminden bile daha ileride bir
durumda. Daha doğrusu, internet kullanıcılarını %71,2’si internete erişmek için cep
telefonu veya tablet kullanmışlar. Son 12 ayda, internet kullanıcılarının sadece
%15,4’ü internet üzerinden satın alma gerçekleştirmiştken, elektronik ticaretin
%66,9’u eşya ve spor amaçlı satın almalarda gerçekleşmiş. İnternet erişiminin
Avrupa’ya kıyasen az omlasıyla birlikte, tabi ki internet üzerinden satın alma da şu
anda Makedonya’da hala Avrupa ortalama düzeyine göre (%65) çok düşük, ama
dünya trendlerine göre bakılırsa yakın zamanda Makedonya’da da internet
aracılığıyla satın almanın hayli artacağı muhakkaktır. Burada ise şirketlerin
süreçlerini değiştirip en çok ta pazarlama konusunda onlayn pazarlamaya
yönelmeleri olmazsa olmazlardan birtanesidir.
III. E-PAZARLAMA YÖNTEMLERİ
Şirketler için internet hayli önemli bir yoldur ve pazarlama bölümleri
tarafından yeni müşterilerin elde edilip eskiler elde tutulmasını sağlayacak şekilde
kullanılmalıdır (SHIH & HU, 2008). Bugünlerde şirketler onlayn medyaları yeni tür
pazarlama komunikasyonu olarak kullanmaktalar. Tüm bu değişiklikler ve
gelişmeler internet üzerinden pazarlama adlandırılan yeni bir aktivite yaratmaktalar.
E-pazarlama internet üzerinden farklı şekiller ve metodlarla dijital ortamda
kullanıcılara reklamlar ulaştırmaktır. Bu kanalda kullanılan metodlar arasında, web
banner’lar, videolar, arama motorları reklamları ve tabi ki de sosyal medya
reklamları bulunmakta.
Yeni bir satın alma ve satma platformu olmaktan ziyade, internet aynı
zamanda şirketlerin ürün ve hizmetlerini pazarlamasında yeni bir aracı olmuştur.
Karakteristiklerinden dolayı ve büyük oranda kullanıcısıyla, internet klasik
komunikasyon kanalları olan televizyon, gazete ve radyo kadar efektiv bir araç
haline gelmiştir.Web siteleri, arama motorları ve eposta en çok bilinen müşteri
odaklıe-pazarlamakanallarıdır. Bu kanallar internetin ilk yıllarında ortaya
cıktığından, en yeniinternet kullanıcıları bile bu kanallardan haberdardır. İşletmeler
icin bu kanallarıkullanarak daha fazla tuketiciye ulaşabilmek hayati önem
taşımaktadır. Aynı şekilde tüketicilerin de genel alışkanlıkları göz önünde
bulundurulduğunda, onlara en kolayulaşılabilecek platformların web siteleri, arama
motorları veya e-posta kanalları olduğunusoyleyebiliriz. Şu anda internet kullanan
herkes web sitelerini ziyaret etmekte veyae-posta kullanmaktadır. Ya da orneğin
Google arama motorunu hiç kullanmamış birinternet kullanıcısı var mıdır? Bir
isletmenin web sitesine girmiş bir ziyaretçi, o siteyezaten o işletme hakkında bilgi
sahibi olarak veya bakındığı ürüne veya hizmete sahipolduğunu bilerek gelmiştir ve
herhangi bir internet kullanıcısından daha potansiyel birmüşteridir. Aynı şeyi arama
motorunda işletmeyi veya işletmenin sahip olduğu birürünü, bir hizmeti arayıp
bulan tüketiciler için de söyleyebiliriz. Bununla birlikte, özellikleweb siteleri ve epostalar işletme hakkında çok fazla bilgiyi tuketiciye sunabilmeolanağına sahipken,
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diğer kanallarda yapılan aktivitelerde tüketiciye sunulan içerik veyareklam için
ayrılan yerler, işletmelerin bütçesi ile doğru orantılı olabilmektedir(Scott, 2007).
Konuşulan bu metodlar artık daha uzun yıllardan beri şirketlerin hergünki
onlayn yaşamlarında kullandıkları metodlardırlar. Diğer bir taraftan ise genel halk
olarak en çok bildiğimiz Facebook sosyal ağ sitesinin kullanıma girmesiyle
başlamış olan sosyal meyda kanalı da bugün önemli bir onlayn pazarlama kanalıdır.
E-pazarlamada gelir yayıncılar tarafından, reklam ajantalarından, anlaşmalı
ağlardan ve dizaynını yapan, reklamları oluşturup kuran ve reklamın efektlerini
takip eden şirketler tarafından elde edilmektedir. Genelde e-pazarlamayı kullanıcıya
reklamların sunulduğu kanala göre ikiye ayırabiliriz, masaüstü/dizüstü ve mobil
pazarlama kanalları olarak. Yapılan istatistiklere göre ve geleceğe yönelik
düşüncelere göre, 2015 yılında mobil pazarlamadan gelirler 47.162 milyon USD
(masaüstü/dizüstü kanallardan ise 117.998 milyon USD) ve e-pazarlamanın sadece
%29’unu oluştururken, bu rakamın 2020 yılında hayli büyümesi ve e-pazarlama
gelirinin toplamda 269.081 milyon USD olması beklenirken, bu rakamdan mobil
cihazların getirisi 114.651 USD olup e-pazarlamanın %43’ünü oluşturacağı
öngörülmektedir (Statista.com, 2016a).
A. Mobil pazarlama
Pazarlama faliyetlerinin cep telefonları, akıllı telefonlar ya da tabletler
üzerinden tüketicilere aktarılması veya sunulmasına mobil pazarlama adı
verilmektedir. Yapılan pazarlama faliyetlerinden bazıları, teknolojinin ilerlemesi ve
bahsedildiği gibi internet yaygın kullanımı ile zaten önceden de elektronik
ortamlarda, en çok ta elektronik postalar yoluyla, gönderilen tesktler, resimler vs.,
bugünki cep telefonlarına da aynı şekilde sms, mms olarak gönderilmekteler. Tabi
ki, sadece birkaç yıl öncesinde bu tür mobil pazarlama yöntemleri çok yaygınken,
günümüzde akıllı telefonların ve tabletlerin daha da yaygın satışıyla birlikte, mobil
pazarlama yöntemleri de değişmiştir. Bugünlerde mobil pazarlamada en büyük
pazarlama aracı olarak sosyal medya kullanılmaktadır.
Sosyal medya uygulamalarından madda, güncel zamanımızda birkaç mobil
pazarlama metodları daha bulunmaktadır, onları da kısaca şöyle sıralayabiliriz:
Location-based service (LBS) – kullanıcının mobil ağa bağlandığı
geolokasyonu inceleyerek o lokasyona ait reklamlar sunulduğunda. Örnek bir
uygulama olarak “Foursquare ve/veya Swarm” uygulaması, bulunduğumuz
lokasyona göre bize yakın olan hizmet şirketlerini sunmaktadır – bu da bedava
kullanılabilecek bir pazarlama yöntemine dönüşen bir sistem. Diğer bir örnek
olarak ta “Trip advisor” uygulaması olabilir, bu uygulamada da bulunduğunuz
konuma göre, o yerde sizlere isteğinize bağlı görülecek turistik yerleri, hizmet
yerlerini (kafe ve restoran), eğlence yerlerini, aktivite yerlerini vs. gösterebilir.
Augmented reality – ABD’de olduğu kadar, Makedonya’da pek
kullanılmayan ve hatta pek tanılmayan bir mobil pazarlama sistemi. Bu sistemde
bulunduğunuz yere göre, eğer ki Bluetooth açıksa, o yerde reklam sunan bazı
işletmenin reklam resmi telefonunuzun ana ekranında sunulmaktadır.
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2D barkodlar ya da QR code olarak ta adlandırılan teknolojide, standardize
bir şekilde yeni türden barkodlar oluşturulmaktalar, ki herhangi bir cep
telefonunda herhangi yüklü olan bir aplikasyon ile bu kodu tarattığınızda,
uygulanmış olan reklamı görmüş olacaksınızdır.
Uygulamalar içeriliğinde reklam, bu yeni metod içerisinde de, aslında
günümüzde mevcut olan tüm ios veya android uygulamaları içeriliğinde reklamlar
yerleştirilebilmekte.
Bahsi geçen mobil pazarlama metodları arasında genel olarak bir pazarlama
metodu gibi kullanılan web sitelerini burada pazarlama karışımına katmıyoruz,
çünkü aslında web siteleri sadece mobil cihazlara özel olarak kurulan bir pazarlama
tekniği değil, aksine daha çok bilgisayar ortamından kullanılan bir metod.
Şirketlerin birçokları ise, örneğin “booking.com” gibi, günümüzde hem web sitesine
hem de mobil uygulamaya sahip bir şirket.
B. Dünyada mobil kullanımı ve pazarlama
Masaüstü cihazları kullanımı önceleri internete tek erişim noktası olduklarından,
istatistiklere göre internet erişiminde %80 civarında kullanılan cihazlarken, akıllı
cep telefonlarının doğuşu ve hızla ilerlemesi, bir de tabletlerin varlığı, dünya
çapında internet
erişimini
değiştirmekteler.
2014
yılındaki
mevcut istatistiğe
göre,
masaüstü
cihazları
2010
yılına
kıyasen
sadece %37’lik
bir
artış
kaydederken,
akıllı telefonlar
%394% oranında
bir
artış
Grafik 1: Dijital medya kullanımı, kaynak:
kaydetmekteler,
www.comscore.com
bunun yanı sıra da tabletler en
büyük artışı %1.721’lik bir
değişimle gerçekleştirmekteler (Comscore.com, 2015). Verilen istatistiklere göre
dünya çapında mobil cihazlar dijital medyaya erişebilmek için %60 oranında
kullanılmaktalar. Amerika’da ise 18 yaş üzeri internet kullanıcılarının %75’i dijital
ortamlara ulaşmak için eşzamanlı hem mobil cihazları hem masaüstü cihazları
kullanmaktalar (Comscore.com, 2015).
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Günlük kullanımda
sosyal ağların en sık
kullanıldığını
varsayarsak,
ve
aralarından
Facebook’un en çok
kullanıcıya
sahip
olduğundan
yola
çıkarsak
(1.550
milyon
aktif
kullanıcı)
(Statista.com,
2016b), Facebook
sosyal ağına sadece
Grafik 2: Aylık cep telefonundan Facebook
mobil
cihazlardan erişim
erişimi: www.statistacom
gerçekleşme
sayısının
sürekli arttığını ve bu sayının 823 milyon aylık aktif kullanıcıya eriştini
görmekteyiz. Bu da, mobil cihazların kullanımlarının sürekli arttığını, bir önceki
istatistiklere göre de, masaüstü cihazlara kıyasen daha çok kunnaldığı kanaatine
varmaktayız.
Gelecekte mobil cihazların çok daha fazla kullanacağına dair bilgiler veren
istatistiklere bakılırsa, şirketlerin de pazarlama stratejilerini çok daha fazla mobil
cihazlar yönünde ilerletmeleri gerektiğini söyleyebiliriz.
IV. MAKEDONYA’DA MOBIL UYGULAMALAR ARAŞTIRMASI
Makedonya’da, en son yayınlanan istatistiklere göre, aktif olarak kullanılan
– mobil operatörlere bağlı cep teleon sayısı 2.237.250(Stat.gov.mk, 2016). Bu da
demek oluyor ki birsürü insan aslında birden fazla telefon hattını parallel
kullanmakta, böylece mobil cıhazlar üzerinden pazarlamanın anlamı da gittikçe
daha da çok büyümekte. Aynı öyle, bir önceki bölümde açıklanan verilere göre,
dünya çapında da mobil cihazların kullanımının hızla arttığını gördük ve ileriye
dönük şirketlerin pazarlama stratejilerinde mobil cihazlara uygun e-pazarlama
stratejilerini hayli sık bir yoğunlukta kullanmaları gerektiği aşinadır.
A. Araştırmada amacı ve metodolojisi
Makedonya Cumhuriyeti’nde mobil cihazlarda kullanılan sosyal medya
hesap yoğunluğu ve uygulamaların kullanımına dair, empirik bilgiler toplamak için
anket uygulanmıştır, araştırmanın örnek boyuтu 310 kişidenoluşmaktadır (güven
aralığı 5,57 ve %95 güven seviyesi). Anketin ilk bölümünde demografik bilgiler
saptanırken, ikinci bölümüde mobil cihazlardan sosyal medya hesapların kullanımı
ve üçüncü ana bölümde de kullanıcıların mobil cihazlardan dünya çaplı şirketlerin
ile sadece Makedonya halkına özel uygulamaların kullanımı araştırılmaktadır.
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Bulunan bulgular ile, e-pazarlama gerçekleştiren şirketlere, mobil
pazarlamaya yönelme önemini ve mobil pazarlamada kullanmaları gerekli olan
stratejileri belirtmektedir.
B. Araştırmanın bulguları
Araştırmaya katılanların 190’ı erkek (%61,29), 120’si ise kadındır
(%38,71). Katılımcıların çoğunluğu 20-24 yaş grubu arasındadır (%41,49).
Topluma katkıları açısından anket örneğinin %54,84’ini çalışan kesim, %45,16’ini
ise okuyan kesim oluşturmakta.
Tablo 3: Katılımcıların demografik bilgileri
Yaş
19 ve altı
20-24
25-29
30 ve üzeri

n
40
130
40
100

%
12,9
41,49
12,90
32,26

Cinsiyet
Kadın
Erkek

n
190
120

%
61,29
38,71

Topluma katkı
Çalışıyor
Okuyor

n
170
140

%
54,84
45,16

Mobil cihaz olarak cep telefonları ve tabletleri ayrımı yapmış olursak, ki
pazarlama açısından web siteleri veya yayınlanan resim reklamları açısından küçün
teknik farklılılar gereli olduğundan, araştırmada Makedonya’da kullanıcıların hanhi
mobil cihazları ve hangi yazılımı kullandıklarını da araştırıldı. Sonuçlara göre,
örnek katılımcılarının 240’ı mobil cihazlardan sadece cep telefonuna sahip
(%77,24), 70’i ise hem cep telefonu hem tablet sahibi (%22,58). Sahip oldukları
cihazları da genellikle daha çok %58,06 oranında Andoid yazılımı üzerinde
çalışmakta, %35,48’i ios platform üzerinde çalışmakta ve küçük bir kesimin de
mobil cihazları windows üzerinde çalışmakta olduğu saptanmıştır (%6,45).
Tablo 4: Mobil cihaz türleri ve platformları
Sahip olduğu mobil cihaz
Cep telefonu
Tablet
Her ikisi

n
240
0
70

%
77.42
0,00
22,58

Mobil cihaz platformu
iOs – Apple
Android – Google
Windows - Microsoft

n
110
180
20

%
35,48
58,06
6,45

Sosyal medya kullanımı bakımından sorulan sorulara karşılık olarak ise,
örnek kitlenin %90,32’si ya da 280 kişinin aktif olarak en çok kullandığı sosyal
medya hesabının Facebook olduğu saptanmış, sıralamaya göre ise Youtube
(%70,97), İnstagram (%67,74), Snapchat (%38,71) olarak devam etmektedir.
Makedonya’da en az kullanılan sosyal medya hesabı ise Linkedin’dir (%3,23),
örnek kitleden sadece 10 kişi aktif olarak Linkedin hesabını kullanmakta. Diğer
yanıtlar olarak belirtilen ve muhtemelen herkezin kullandıkları What’s app ve Viber
hesapları da bulunmakta, ama onlar daha çok komunikasyon araçları olduğundan
araştırmamızda yer almamaktalar. Diğer bir taraftan da, kullanıcılarn sosyal medya
hesaplarını ne denli kullandıkları ölçülmüştür, alınan sonuçlara göre kitlenin çok
büyük bir kısmının günde birkaç kez sosyal medya hesaplarını kontrol ettikerli
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gözlenmektedir. Bu da demek oluyor ki, şirketler aynı mesajı kullanıcılarına günde
birkaç kez farklı açıdan paylaşabilirler. %70,97 oranında cevaplardan günde 6 kez
den daha fazla sosyal medya hesaplarının kontrol edildiği sonucu alınmıştır.
Tablo 5: Sosyal medya hesap kullanışı
Kullanılan sosyal medya
hesapları
Facebook
Twitter
İnstagram
Youtube
Swarm
Snapchat
Linkedin
Diğer

n

%

Sosyal medya kullanım sıklığı

n

%

280
40
210
220
110
120
10
20

90,32
12,90
67,74
70,97
35,48
38,71
3,23
6,45

Günde 1 kez
Günde 2-5 kez
Günde 6 kez ve daha fazla

30
60
220

9,68
19,35
70,97

Son olarak ta anketin üçüncü bölümünde yapılan araştırmada da,
kullanıcıların hem sosyal medyalara hem uygulaması indirilmeye açık olan şirketler
platformlarına, aceba mobil cihazlardan uygulamaları indirip eriştikleri mi ya da
web tarayıcılarından mı eriştikleri araştırılmıştır. Bulunan sonuçlara göre, sosyal
medyaya kitlenin neredeyse tamamı mobil cihazlarına indirdikleri uygulamalardan
erişmekteler (%96,77), sadece küçük bir oran ise uygulama indirmeyip web
tarayıcıdan sosyal medya hesaplarına ulaşmakta (%3,23).
Oysa genel olarak dünya çapında kullanımı yaygın olan bazı şirket
platformlarının ise uygulamaların Makedonya’da pek çok kullanılmadığı bulgusuna
varılmıştır. Mobil cihazlarına uygulama indirip şirket platformlarına uygulama
üzerinden erişmeyi yiğelemek yerine, birçoğu web tarayıcı üzerinden örnek olarak
belirtilen kullanımı yaygın olan platformlara ulaşmaktalar. Örnek kitleden 190
kişinin sunulmuş olan uygulamarın (Booking.com, Aliexpress, Wizzair,
Tripadvisor vs.) hiçbirini kullanmadıklarını, uygulama yerine erişim için web
tarayıcı kullandıklarını belirtmişler (%61,29). Kitlenin geri kalanı ise Wizzair,
Bookin.com ve Aliexpress uygulamalarını daha sık yoğunlukta kullanmaktalar.
Makedonya şirketlerinden ise sunulan uygulamaların birçoklarının örnek kitle
tarafından kullanıldığı sonucuna saptanmıştır. Makedonya şirketlerin platformlarına
uygulamalar üzerinden en çok erişilenler arasında Grouper uygulaması (ankete
katılanların %36,67’si) ve farklı bankaların uygulamaları (%33,33 kullanıcı sayısı)
ile yer almaktadırlar. Dünyada kullanılan uygulamarın kullanılmayıp, buna ramen
Makedonya’da bulunan uygulamarın kullanıldıkları, mobil pazarlama açısından
hayli önemli bir istatistiktir. Bu demek oluyor ki, Makedonya’da şirketler ileriye
dönük e-pazarlamalarını mobil cihazlar üzerine ve ayrıca yerli uygulamalar
üzerinden sunma eğiliminde olmaları gereklidir.
V. SONUÇ
Dünya çapında nüfusun neredeyse yarısı internet erişim olanağına mevcut.
Mobil cihazların kullanım sayısı günümüzde masaüstü bilgisayarlar kullanımını
geçmiş bulunmaktadır. Buna göre kurulan birçok işletmeler de e-ticaret üzerine
kurulmaktadır, bu da yanında kullanıma açık birsürü yeni çalışma olanakları
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sunmaktadır. Yapılan araştırmaya göre Makedonya’da cep telefonu veya
tabletinden de sosyal medya hesaplarına erişmeyen kullanıcı kalmadı. Aynı
zamanda Makedonya’da mobil cihaz kullanıcıların birçoğu şirket platformlarına,
cihazlarına indirdikleri uygulamalardan ulaşmayı yeğeliyorlar. Buna göre şirketler
ileriye dönük e-pazarlama stratejilerinde muhakkak daha yoğun bir denklikle mobil
cihazlar üzerine odaklanmalı ve şirketlerin uygulamalarında reklam kampanyalarına
yönelmeliler. Kullanıcılar sosyal medya hesaplarını günde birkaç kez kontrol
ettikerinden, aslında e-pazarlama kampanyalarında iletilen mesajlar günde birkaç
farklılık ile daha büyük bir iz bırakmak için iletilebilirler. Makedonya’da en çok
kullanılan sosyal medya hesabı Facebook’tur. En çok kullanılan mobil şirket
platform uygulaması da Grooper’dir.
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İnovatif Yaklaşıma Fablab Desteği
Enver ATİK*

Özet
Teknolojinin başdöndürücü hızla ilerlediği günümüzde inovasyon, rekabet
gücünün en etkili faktörü haline gelmiştir. İnovatif düşüncenin somut çıktılar haline
dönüştürülmesi, hem yeni ürün veya hizmetlerin geliştirilmesi, hem de inovatif
yaklaşımlara toplumun her kesiminin katılması için önem taşımaktadır.
Bu bağlamda toplumun her kesimine açık olarak kurgulanmış Fablab’lar,
kişilerin, kurum ve kuruluşların, ülkelerin hem endüstriyel alanlarda hem de
toplumsal alanlarda inovatif düşüncenin yaygınlaşmasına büyük katkılar
sunmaktadır.
I. GİRİŞ
İnovasyon ticari bir fayda elde etmek için yapılan bir girişimdir. Eğer
sonunda ticari bir fayda yoksa şirketin yaptığı bir yeniliği inovasyon olarak
tanımlamak mümkün olmaz. Bu nedenle her yenilik inovasyon değildir. İnovasyon
fark yaratacak yeni fikirlerin ticari bir yarara dönüştürülmesi sürecidir.
İnovasyonlar, daha önce çözülmemiş sorunları çözmek, daha önce karşılanmayan
ihtiyaçlara cevap vermek ya da hâlihazırda var olan ürün ve hizmetlerin değerini
yükseltmek için yapılabilir. Esas olan yapılan yeniliği, ticari bir yarara
dönüştürmektir.
İnovasyonu sadece kar amacı güden şirketler değil, dernekler ve vakıflar
gibi sivil toplum kuruluşları da yaparlar. Kendilerine fayda sağlayacak her yeni
uygulama, kar amacı gütmeyen kuruluşlar için bir inovasyondur. İnovasyon her
kurum için, yeni uygulamalar sayesinde bir yarar elde etme sürecidir
(http://www.temelaksoy.com/inovasyon-nedir/).
Ekonomik değer dar anlamda; inovasyonu gerçekleştiren tarafa ekonomik
bir geri dönüş sağlanması olarak düşünülebilir. İnovasyon, her kim ya da kuruluş
tarafından ortaya çıkarılmış ve ticarileştirilmiş ise mutlaka onun için ekonomik bir
fayda sağlaması gerekmektedir. Bu faydayı ya da ekonomik getiriyi daha geniş
anlamda ele aldığımızda ise; inovasyonun ortaya çıktığı bölgesel ve ulusal
ekonomilerin, bu inovasyonun dışsallığından yararlanarak rekabetçi bir takım
kazanımlar elde etmesi olarak değerlendirmek mümkündür. Bu yönüyle inovasyon,
hem ortaya çıkış süreci hem de ticarileştirilmesiyle birlikte oluşturabileceği değer
ve dışsallıklar itibariyle farklı tarafların birbirleriyle işbirliğini (birey, toplum,
işletmeler ve devlet) kaçınılmaz kılmaktadır.
İnovasyonun sosyal değer boyutu ise onu kullanan taraflara bir fayda
sağlamasını ifade etmektedir. Başka bir ifadeyle yeni olan bir şey, kullanıcısının bir
ihtiyacını mevcutlardan daha yüksek düzeyde karşılama özelliğine sahip olduğu ya
da mevcutlardan olmayan çok daha yeni bir takım değerler sunabildiği oranda
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inovasyon özelliği taşıyabilecektir. Bu yönüyle inovasyonun mevcutlarla rekabet
edebilecek ve benimsenme oranı yüksek olabilecek bazı özelliklere de sahip
olmasının kaçınılmazlığı ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede inovasyonu “yeni olan
bir şeyin ekonomik ve sosyal bir katma değere dönüştürülecek şekilde
ticarileştirilmesi olarak” tanımlamak yanlış olmayacaktır.
İnovasyon, hem günümüz ulusal ekonomileri hem de işletmeler için
vazgeçilmez bir dinamizm kaynağı haline gelmiştir. Bu yönüyle inovasyonun
ekonomi, toplum ve işletmeler için önemini üç başlık altında toplamak mümkündür.
İnovasyon; Ulusal ve bölgesel ekonomiler için sürdürülebilir ekonomik büyümenin,
Toplumlar için sosyal kalkınma ve refahdüzeyinin, Hem işletmeler hem de ulusal
ekonomiler için rekabet gücünün temel dinamiği haline gelmiştir.
Rekabet üstünlüğü ve maliyetlerde düşüş sağlama,
Verimlilikartışı,
Pazarpayınınartması,
Kârlılıkartışı,
Hammadde kullanımında etkinliğinsağlanması,
Kaliteartışı,
Bilgininekonomik bir değeredönüşmesi,
Yenipazarlar oluşturma,
Ürünhattının ve karmasınıngenişletilmesi,
Müşteritatmininin maksimizeedilmesi,
Yeni pazarlara girişte kolaylıksağlama,
Üretimde, tedarik ve pazarlama da esneklik sağlama,
Ürün ve hizmetlerin üretim sürelerinin kısalması ve firelerin minimizasyonunun
sağlanması,
Çalışma şartlarınıniyileştirilmesi,
Müşteri, tedarikçi ve aracılarla iletişimin geliştirilerek bilgi paylaşımının
sağlanması
İnovasyonun İşletmeye yönelik sonuçları olarak sıralanabilir.
İnovasyonun bu etkilerinden yararlanabilmek ve buetkileri maksimize
edebilmek için öncelikle birey, toplum, kurum ve kuruluşlar açısından belirli düzeyde
bir farkındalığa sahip olunması, inovasyonun öneminin kavranması, gerekli
mekanizmaların kurularak bu mekanizmalar arasındaki iletişim ve etkileşimin
sağlanması gerekmektedir. Bunun sağlanabilmesi için birçok ülke öncelikle bir
ulusal yenilik sistemi kurarak bu sistemi küresel yenilik sistemiyle güçlü bağları
olan bir entegrasyonadönüştürmeye çalışmaktadır. Ulusal inovasyon sistemlerinin
etkinliğinin yüksek olması ve katma değeri yüksek inovatif faaliyetlere zemin
hazırlaması ise devletin, bu sistem içerisinde üsteleneceği role ve belirlenecek ulusal
inovasyon stratejisine bağlı olarak değişecektir.
Sistemik ve öğrenen ağ modeline dayalı ulusal inovasyon sisteminin
etkinliği ise önemli ölçüde; Devletin bu sistem içerisindeki rolü ve desteğine, Devlet,
372

toplum ve işletmelerin bu sürece aktif katılımına, Üniversite ve sanayinin
işbirliğine, Çevresel değişimlerin seyrinin ve etkilerinin analizine veBilginin elde
edilmesi ve paylaşımına bağlı olarak şekillenmektedir.
Toplumun ve bireylerin sürece katılımı sistemin etkin işleyişi açısından
oldukça önem arz etmektedir. Ancak top-lumun sisteme katkısını artırmak inovatif
bir kültürün benimsenmesi ile mümkün olabilecektir. İnovatif ve yaratıcı bireylere
sahip olmanın yolu ise okul öncesi eğitimden başlayansürecin bu yönde
şekillendirilmesiyle mümkün olabilecektir. Dolayısıyla eğitim sistemi, inovatif bir
toplum (hem yaratıcı hem de yeniliğe açık) kültürü oluşturmanın entemel dinamiği
olarak görülmelidir. Toplumun inovatif bir kültüre sahip olması, o toplumun
bireylerinden oluşan işletmelerin de inovatif kültüre sahip olmasında önemli katkılar
sağlayacaktır (Uzkurt, 2010:40).
FabLab olarak bilinen, açılımı “Fabrications Laboratory” olan, üretim
laboratuvarı olarak çevirebileceğimiz bu laboratuvarlar neredeyse her şeyi
yapabilmek, üretebilmek ve bunları da kişilerin ve projelerin paylaşımına izin
verecek şekilde yapabilmek amacıyla 2006’da Massachusetts Institute of
Technology de Prof. Dr. Neil Gershenfeld tarafından ortaya atıldı. 2013 itibari ile de
34 ülkede 125 FabLab bulunmaktadır. FabLab alanında sürekli gelişen teknoloji ve
cihazlara yer verir. Bunları sıralamak gerekirse:“3D yazıcı, CNC tezgâh, Lazer
kesici, Devre Basma, Mikroelektronik, sensör, Test İstasyonu” vb.
FabLab, “tek bir lab bünyesinde var olanın ötesinde operasyonel, eğitsel,
teknik, mali ve lojistik destek sağlar. Fablab’ler halkın kullanımına açık
kaynaklardır, bireylere serbest erişim sunduğu gibi topluluklara da plan dâhilinde
erişim sunarlar.” Uluslararası FabLab Birliği de işte bu hedeflerin yerine getirilmesi,
genel ilke ve politikaların oluşturulup ifade edilmesinin sağlanması, koordinasyon,
birlik, çaba ve çalışmalarda sınırlar ötesi erişilebilirlik sağlamak ve takım çalışması
oluşturmak gereğinden meydana getirilmiştir. FabLab Uluslararası Birliği
sorumluluklarını üç ana etmende toplamıştır bunlar: Güvenlik, İşletim ve Bilgidir.
Her birini tek tek açıklamak gerekirse; insanların ve makinelerin güvenliğini
sağlamak, laboratuvarıntemizliğine, bakımına ve iyileştirilmesine yardımcı olmak,
dokümantasyon ve yönergelere katkıda bulunmak olarak sıralanır.
FabLab’ın saydığı özelliklerinden ötürü, demokratik bir yapının ve kendini
ifade etme özgürlüğünün de bir sonucu olarak, özellikle ve öncelikle düşünen, hayal
eden, araştıran, tasarlayan ve üreten genç beyinlerin projelerini büyük üretimlerden
önce kişisel üretime dökme şansını veren bu laboratuvarların üniversitelerle ilişkisi
tartışılamaz. Hayal ettikleri ve tasarladıkları ürüne hemen ulaşabilecekleri, üzerinde
çalışıp kendilerini geliştirecekleri bu imkânları sağlamak da kütüphanenin görevleri
içinde sayılmalıdır.
“Kendin yap ürünleri” İngilizce olarak “do-it-yourself productions” olarak
bilinen ürünler kolay erişilebilir olduğundan beri yaratma ve üretme aktiviteleri
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kütüphanelerin toplum hizmet sunucularının birer parçası haline gelmeye başladı. Bu
ürünler dijital formatta yeni fikirler yaratmaları için onlara cesaret veren teknoloji ve
servisler sunuyor. 3D yazıcı da bunlardan sadece biridir.
FabLab atölyeleri klasik üretim yöntemlerini yeni teknolojilerle, bileni
öğrenmek isteyenle, fikri olanı üretim imkânıyla buluşturmaktadır. Dijital üretim
FabLab’ın merkezinde yer almaktadır. Bu şekilde ustalaşmak için gereken süre
azalmakta, üretilebilecek “şey”ler artmaktadır. Bilgisayar kontrollü makinelerde
ustalaşmak için edinilen beceriler tek bir alanla sınırlı kalmamakta, kullanıcılara pek
çok farklı tekniğe uyarlanabilir geniş bir temel sağlamaktadır.
Yediden yetmişe, üretimin herhangi bir seviyesiyle ilgilenen herkes bu
mekânda eğitimlere katılarak kendini geliştirebilmekte, öğrendiklerini tanıştığı yeni
insanlarla paylaşarak kendi potansiyelini daha da artırabilmektedir. FabLab’da
bireysel girişimciler, lise ve üniversite öğrencileri, üretim alanlarında çalışanlar,
ürün tasarımcıları, KOBİ’ler, kurumsal firmalar dâhil olmak üzere herkese hitap
eden olanaklar bulunmaktadır.
FabLab’lar yerel lablardan oluşan küresel bir ağ oluşturur ve dijital üretim
için gerekli araçlara erişim sağlayarak mucitliğe olanak sunmaktadırlar. FabLab’lar,
neredeyse her şeyi yapabilmek için sürekli artan bir çekirdek beceri envanterini
paylaşmakta, böylelikle insanların ve projelerin paylaşılmasını sağlamaktadırlar.
FabLab’lar kamusal birer kaynak olarak sunulmakta, çeşitli programlara randevulu
erişimin yanında bireyler için de açık erişim sunmaktadırlar. FabLab’larda
geliştirilen tasarım ve süreçler, mucitlerinin dilediği şekilde yasal olarak
korunabilmekte ve satılabilmekte, fakat bireylerin kullanması ve öğrenmesine açık
kalmaktadırlar.
FabLab’da temel olarak bir bilgisayar ağı ve bilgisayar destekli tasarım
(CAD) yazılımları bulunmaktadır. Burada hazırlanan modellerin bilgisayar destekli
üretimi (CAM) için geniş bir makine yelpazesi sunulmaktadır. Mevcut makinelerle
ev-ofis-dış mekân için mobilya, mutfak gereçleri, dekoratif objeler, ev eşyaları,
elektronik eşyalar, robotlar, tıbbi gereçler, tekstil ürünleri gibi çok çeşitli alanlarda
ürün ve üretim kalıbı tasarım ve üretiminin yanı sıra, gerekli dış bileşenlerin
teminine bağlı olarak makine üretimine kadar çok farklı işlevler
gerçekleştirilebilmektedir
(http://bbyakademi.blogspot.com.tr/2013/12/kutuphanelerde-fablab-ve-3d-yazclar.html).
II. İNOVASYON VE FABLAB
Ülkelerin, kurum ve kuruluşların inovasyon kültürüne sahip olmaları, o
toplumun bireylerinden inovatifkültüre sahip olmasıyla mümkündür. Toplumun
bireyleri ise küçük yaşlarda hayal güçleri azalmaya başlamadan inovasyon kültürüne
sahip olmalıdır. Bireylerin hayal ettikleri ürünleri çok basit olarak tasarlamaları
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halinde bunları somut ürünlere dönüştürmek için FabLab’lar önemli bir araç olacaktır.
Basit tasarımlar FabLab’lara ulaştığında, buradaki uzmanların yönlendirmesi ve
düzeltmeleriyle bu ürünler 3 boyutlu yazıcılar, 2 boyutlu CNC Router’ler gibi
cihazlarla nesnelere dönüştürülebilmektedirler (Şekil 1).
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Şekil 1. 3 Boyutlu yazıcı ve 2 Boyutlu CNC Routerile üretilen örnek ürünler.

Eylül2015 itibariyle Dünya çapında 560 tane FabLab vardır (Şekil2)
(http://www2.isikun.edu.tr/innomate/InnoMate-FabLab.pdf). Bunlar bir ağ
üzerinden birbirlerine de bağlanabilmektedir. Bu sayede farklı tasarımları ve parçaları
bir araya getirerek bir bütün oluşturmak da mümkün olmaktadır (Şekil 3). Bu bir
anlamda “sanal fabrika” demektir. İnternet ortamında oluşturulacak sistem
tasarımları, parça parça farklı yerlerde üretilebilir. Daha sonra bu parçalar bir araya
getirilip bütün bir ürün ortaya çıkar.

Şekil 2.Dünyada FabLab'ların bölgelere göre dağılımı (Aralık 2015) [4]

Şekil 2.Dünyada FabLab'ların bölgelere göre dağılımı (Aralık 2015)
(http://www2.isikun.edu.tr/innomate/InnoMate-FabLab.pdf).

Şekil 3. FabLab ağında yer alan bir tasarım ve üretim atelyesi.
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(http://fablab-odemis.com/fablab-nedir/)

Türkiye’de resmi olarak üç FabLab vardır: FabLab İstanbul (Kadir Has
Üniversitesi), FabLab Ödemiş (Ödemiş Belediyesi) ve InnoFabLab
(InnoCampus mobil FabLab). Türkiye ve yakın bölgemizdeki FabLabsayıları da
Şekil 4’de gösterilmiştir.
Şekil 4. Türkiye ve yakın bölgemizdeki FabLab sayıları (Aralık 2015) [4]

Aslında bu ismi kullanmayan ancak benzer fonksiyonları olan daha birçok oluşumun
var olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.
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Şekil 5. Kadir Has Üniversitesi ve Ödemiş Belediyesi FabLab’larından görüntüler.
(http://fablab-odemis.com/fablab-nedir/ , http://fablabist.com/anasayfa/)

Önceleri sadece büyük şirketlerin milyon dolarlık Ar-Ge
laboratuvarlarında geliştirilebilen yenilikçi (inovatif) ürünler, artık üretim ve
prototipleme teknolojilerinin ucuzlaması ve daha kolay öğrenilip
kullanılabilmeleri sayesinde FabLab benzeri üretim merkezlerinde
geliştirilebilmektedir. Bu sayede yaratıcı bireyler, teknolojik girişimler ve
KOBİ’lerin FabLab ve benzeri merkezlerde yeni ürünlerinin prototiplerini
tasarlamaları ve geliştirmeleri mümkün olmuştur. Sayısal (dijital) üretim ve
icadın yanında FabLab’lar aynı zamanda yerel olarak özellikle donanım odaklı
girişimciliği de kuvvetlendiren merkezlerdir.
III. SONUÇ
Ülkelerin, kurum ve kuruluşların, toplumların ve bireylerin daha refah
yaşamaları, hayatın amaçlarından biri olan kendine ve diğer insanlara faydalı olarak
yaşam sevinci kazanması, hayalini kurduğu yenilikçi ürünleri gerçek cisimler olarak
görebilmesi, inovatif yaklaşımla kalkınmaya büyük katkı sağlayacaktır.
FabLab ve benzeri oluşumlarla, inovatif düşüncesi olan bütün herkes fikrini
somut çıktılara dönüştürme imkânına sahip olacaktır. Böylece önce toplumun
bireyleri, sonra kurum ve kuruluşlar, en nihayetinde de ülkeler inovatif yaklaşıma
sahip olabileceklerdir. Hem bireylerin, hem firmaların, hem de ülkelerin küresel
rekabet gücü böylece artmış olacaktır.
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Tersine Lojistik: Literatür İncelemesi Ve Gelişen Trendler
Mustafa DESTE

Recep ASLAN

Özet
Günümüzde rekabetin artmasıdolayısıyla, işletmelere maliyet ve müşteri
memnuniyeti açısından önemli faydalar sağlayan tersine lojistik faaliyetlerine olan
ilginin arttığı görülmektedir. Çevresel ve yasal etkenlerinde bu ilginin artışına katkı
sağladığı söylenebilir. Uygulamada önemi giderek artan bir alan olan tersine
lojistik,akademik alanda da yoğun olarak ve farklı bakış açılarıyla ele alınmaktadır.
Bu çerçevede,son dönemde tersine lojistik faaliyetlerinin yeşil lojistik gibiçevre ve
gelecek duyarlılığı olan yeni bakış açılarıyla bütünleşik olarak incelendiği
görülmektedir.
Bu çalışmada, Türkiye’de ulusal ölçekte tersine lojistik ve ilişkili yeşil
temalı lojistik alanlarında yapılan çalışmalar incelenmiştir. Çalışmalara ulaşabilmek
için taranacak başlıca kaynaklar UlakbimDergi Park, mühendislik ve temel bilimler
ile sosyal bilimler veri tabanları, YÖK ulusal tez merkezi, ulusal lojistik kongreleri
bildiri kitapları ve Google akademik şeklinde belirlenmiştir. 1996-2016 yılları
arasında yapılmış tersine lojistik ve yeşil temalı lojistik çalışmalarını ortaya
çıkaracak şekilde 10 anahtar kelime kullanılarak aramalar gerçekleştirilmiştir. İlgili
anahtar kelimeler kullanılarak yapılan aramalar sonucu 292 çalışmaya ulaşılmıştır.
Çalışmalar, araştırmanın türü, yapısı, konusu ve uygulandığı sektör şeklinde bir
ayrıma tabi tutularak yıllara göre tasnif edilmiştir. Bu çerçevedeyapılanfrekans ve
ki- kare analizleriyle elde edilen bulgular dikkate alınarak gelişen trendler ve tersine
lojistiğin geleceğine ilişkin değerlendirilmelerde bulunulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Tersine Lojistik, Literatür İncelemesi, Trendler, Yeşil
Uygulamalar.
Jel Kodu: D29, M31

Reverse Logistics: Literature Review And Emerging Trends
Abstract
Due to the raising competition today, it is observed that the interests on there
verse logistics activities which enable important advantages in terms of costand
consumer satisfaction to the enterprises. It can be said that the environmental and
legal factors also contributet other mentioned interest. Reverse logistics, as a field
with an emerging importance on application, is considered frequently and with
different point of views in academic environment. Within this framework, it has
been seen that there verse logistics activities are examined in an integrated way
through the new point of views which have environment and future sensitivity such
as gren logistics recently.
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In this study, the studies carried out about reverse logistics and related gren
logistics the med logistics fields were analyzed in a national scale in Turkey. In
order to reach the studies, the main sources to be reviewed are determined as
Ulakbim Journal, engineering and basic Sciences and Social Sciences database,
YOK National Thesis Center, national logistics congress abstract books and Google
academic. These arches were performed using 10 key words in a way that found out
there verse logistics and gren logistics the med logistics studies carried out between
the years 1996-2016. As a result of there searches using there lated keywords 292
studies were discovered. The studies were sorted out regarding the type of there
search, structure, subject and applied industry. In line with this, taking into
consideration the findings obtained frequency and chi-square analysis carried out,
thee merging trends and the future situation of reverse logistics were evaluated.
KeyWords:
Applications.

ReverseLogistics,

Literature

Review,

Trends,

Green

Jel Code: D29, M31

I. GİRİŞ
Dünyada sürdürülebilir kalkınma çalışmaları yapılırken, kirlilikten ve
kaynak tüketiminden en çok sorumlu tutulanlar üretim gerçekleştiren şirketlerdir.
Temiz üretim uygulamaları, çevresel şartların iyileşmesi gibi ekolojik, işletmenin
rekabet avantajı sağlaması, verimliliğinin artması gibi ekonomik ve sosyal
sorumlulukların yerine getirilmiş olması gibi toplumsal faydalar sağlamaktadır. Bu
nedenle şirketlerin, faaliyetlerini gerçekleştirirken aslındaminimum enerji iledaha
az hammadde kullanımını ve üretilen ürünlerin, üretim süreci ile sonrasında da daha
az atık oluşumunu sağlayacak farklı üretim stratejileri üzerinde araştırmalar yaptığı
görülmektedir (Bedük ve Aydin, 2012: 42).
Günümüzde küreselleşme ile birlikte işletmelerin, maliyetleri azaltmak ve
rekabet avantajı yakalayabilmek için yeni arayışlara girdiği görülmektedir. Tersine
lojistiğin bu kapsamda ortaya çıktığı söylenebilir. Literatüre bakıldığında, tersine
lojistik kavramı 1980’li yıllarda ilk olarak ele alınmıştır.(Kaynak) Tersine lojistik
kavramının yanı sıra artan bir trend içerisinde olan diğer uygulamalar daişletmeler
açısından önemli bir yere sahiptir.Yeşil tedarik zinciri yönetimi, yeşil lojistik, yalın
lojistik, yeşil ürün, geri dönüşüm, atık yönetimi, ürün yenileştirme, yeniden üretim
ve ürün yamyamlaştırma kavramlarının da şirketler için önemli bir uygulama aracı
olarak son dönemde yer edindiği görülmektedir. Bu çalışmada, 1996 yılından
itibaren Türkiye’de tersine lojistik ve ilişkili lojistik alanlarında yapılan çalışmaları
ve bu çalışmaların belirli açılardan içeriklerini ve kapsamlarını ortaya koymaya
yönelik bir literatür taraması yapılmıştır.

II. TERSİNE LOJİSTİK
Lojistik faaliyetler içerisinde önemi her geçen gün artan tersine lojistiğin
pek çok akademik çalışmadaincelendiği görülmektedir.
Pohlen ve farris (1992), pazarlama ilkelerini rehber alarak tersine lojistiği
“ürünlerin tüketiciden üreticiye bir dağıtım kanalı ile hareketidir” şeklinde
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tanımlamışlardır. 1990’ların sonunda Rogers ve Tıbben-lembke tersine lojistiği
hedef ve süreçlerin önemini göz önünde bulundurarak; “tersine lojistik, planlama
süreci, uygulama ve etkinlik kontrolü, hammaddelerin maliyet etkin akışı, stok
süreçleri, bitmiş ürün, yeniden değer elde etme ve uygun imha amacı ile tüketiciden
üreticiye ilgili bilgi akışıdır” şeklinde tanımlamışlardır (Acar ve Köseoğlu, 2014:
348-349).
Fleischmann ve arkadaşları (1997)’ tersine lojistiği “kullanıcıya artık
gerekmeyen kullanılmış üründen, pazarda yeniden kullanılabilen ürüne kadarki tüm
lojistik aktivitelerini kapsayan bir süreç” olarak tanımlamışlardır. Dowlatshahi
(2000) ise tersine lojistiği “üreticinin, olası geri kazanım, yeniden üretim veya yok
etme için tüketim noktasından gönderilmiş ürün veya parçaları sistematik olarak
kabul etmesi süreçlerinin tümü” olarak tanımladığı görülmektedir (Karaçay, 2005:
318).
Nakıboğlu (2007) tersine lojistiği “değerinin geri kazanılması veya uygun
şekilde yok edilebilmesi için ürünün ve bilginin tüketim noktasından orijin
noktasına doğru akısının etkinleştirilmesi için yapılan planlama, uygulama ve
kontrol aktiviteleri” olarak tanımlamıştır (Nakıboğlu, 2007: 183).
Lojistik Konseyi’nin lojistik tanımından yola çıkılarak ise şöyle bir tanım
yapılmıştır;tersine lojistik, ürünlerin yeniden değer kazanmasını sağlamak yadadaha
uygun bir şekilde elden çıkarmak amacıyla hammaddelerin, üretim sürecindeki
ürünlerin ve bunlarla ilgili bilgilerin, tüketilecekleri noktalardan çıkış noktalarına
kadar verimli ve uygun maliyetli değer akışını planlayarak bunu uygulama ve
kontrol etme sürecidir. (Tek ve Karaduman, 2012: 620).
Tersine lojistik ile ilgili özellikle son yıllarda yapılan yasal düzenlemeler,
işletmelerin çevreye duyarlılığının artması, tüketicilerin bilinçlenmesi ve
işletmelerin maliyetleri azaltma isteği dolayısıyla tersine lojistik kavramının hızlı
bir şekilde yaygınlaştığı görülmektedir.
Tersine lojistik sürecinde ürünler bazı işlemlerden geçmektedir. Bu
işlemler; ürün geliştirme, geri dönüşüm, yeniden işleme, ürün yamyamlaştırma,
tamir, toplama, yakma, gömme ve yeniden üretim şeklinde sıralanabilir (Brito ve
Dekker, 2002; Karaçay, 2005; Nakıboğlu, 2007;Büyüközkan ve Vardaloğlu, 2008;
Demirel ve Gökçen, 2008; Bulut ve Deran, 2009;Gilanlivd, 2012; Tek ve
Karaduman, 2012; Acar ve Köseoğlu, 2013).
Ürün geliştirme: Ürün geliştirmede üretici ürün ile ilgili problemi belirler,
tamir eder ve gerektiğindeürünün kalite düzeyinin düşürerekürünün temel
özellikleri korunmaya çalışılır (Karaçay, 2005: 321).
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Geri Dönüşüm: Kullanılmış ürünler ilebileşenleri,fonksiyonelliğini ve
orijinal malzeme özelliklerini yitirmekte ve geri dönüşmüş ürün olarak olarak ortaya
çıkmaktadır (Sezen ve Gürsev, 2013: 203).
Yeniden İşleme: Kullanılmış ürünün kırılmış/eskimiş parçaları kapsamlı bir
şekilde incelenip, ürün tamamen demonte edilerek yeni ürün kadar kaliteli ürün elde
edilmesi için gereken işlemlerinin yapılmasıdır (Şengül, 2011: 421).
Ürün Yamyamlaştırma:Müşteriler tarafından kullanılmış olan ürünlerin
gözden geçirilerek, kullanılabilecek ürünlerin ayrıştırılarak tekrar kullanıma
sunulmasıdır.
Tamir: Bu işlemde hasar görmüş ürünler ya değiştirilir ye da tamir edilir.
Toplama: Ürünlerin tersine lojistik işlemleri için toplanılmasıdır.
Yakma/Gömme: Çevreye zarar verecek olan ürünlerin veya yok edilmesi
gereken ürün/malzemelerin ve bunlara ait parçaların, üretim esnasında oluşan
zararlı atıkların çevreye zarar vermeden ortadan kaldırılarak yakılması/gömülmesi
faaliyetidir(Sezen ve Gürsev, 2013: 203).

III.
TERSİNE
TRENDLER

LOJİSTİKLE

BİRLİKTE

GELİŞEN

Küreselleşme ile birlikte günümüz koşullarında rekabetin artması
nedeniyle, işletmelerin ürün ve hizmetlerinde fiyatlarını, maliyetlerini ve
verimliliklerini daha iyi kontrol etmeleri işletmeler için zorunlu hale gelmiştir (Öz,
2011: 144). İşletmeler bu işlemlerini yaparken maliyet azaltma isteği, çevreye
duyarlılık ve rakiplerinden daha üstün olabilmek için yeni uygulamalara başvurduğu
söylenebilir. Bu uygulamaları, yeşil tedarik zinciri yönetimi, yalın lojistik, yeşil
lojistik, yeşil ürün ve yeşil dağıtım şeklinde sıralamak mümkündür.
Tedarik zinciri yönetimi bir işletmenin ürün kullanımında hammaddeyi
tedarik ediptüketiciyevarana kadar ve hatta tüketiciden geri dönüşümü de içeren
bütün süreçlerin planlanarak yönetilmesini de kapsamaktadır. Yeşil Tedarik Zinciri
Yönetimi ise bu süreçlerin her birinde operasyonel uygulamaların sürdürülebilirlik
esasına göre gerçekleştirilmesidir. Yeşil tedarik zinciri yönetimini, “yeşil
üretim/malzeme yönetimi, yeşil satın alma, yeşil dağıtım/pazarlama ve tersine
lojistik süreçlerinin bir bütünü” olarak tanımlamak mümkündür(Zhu ve Sarkis,
2004, Korkmaz, 2015: 2).
İşletmeler her geçen gün tedarik zinciri yönetimini daha verimli, etkin ve
çevreye daha duyarlı bir şekilde yönetmek istemektedirler.Bütün zincirdeki her
halkanın aynı anda ve anlık kontrolünün, yeşil lojistik ve tersine lojistik
uygulamaları olmadan mümkün olmadığı söylenebilir. Tedarik zinciri yönetimi
kavramına “yeşil” kelimesinin eklenmesiyle bu kavramınkapsamı genişlemiştir.
Zincirin, her bir basamakta çevreye olan duyarlılığınıartıracak şekilde tekrardan
yapılandırılması ve gözden geçirilmesi gerekmektedir. Yeşil lojistiğin, çevreye en
az zarar verecek şekilde lojistik faaliyetlerin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini
ölçmek ve bu etkileri en aza indirmeye çalışmak olduğu söylenebilir (URL1, 2016).
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İşletmelerin küresel pazarlarda rekabet edebilmesi için, lojistik süreçlerdeki
gereksiz bazı faaliyetlerden ve aşamalardan arındırılması gerekir. Yalın lojistik,
lojistik süreçleriçerisinde gereksiz olan her işlemin devreden çıkartılmasını ve
sonunda geride sadece az sayıda, değer yaratacak işlemlerin kalmasını
gerektirmektedir. Bu çerçevede, yalın lojistik; “istenilen servis düzeyinde ve en
düşük maliyetle, ham maddenin, süreç içi stokların ve bitmiş ürünlerin fiziki
yerleşimlerini ve hareketlerini kontrol etmek için tasarlanan ve yönetilen sistemlerin
oluşturulmasında kullanılan gelişmiş bir lojistik yönetim sistemidir”şeklinde
tanımlanabilir (Tekin ve Maraşlı, 2012: 313).
Yeşil ürün tasarımı ise, yeni ve fonksiyonel ürün geliştirmede ekolojik ve
çevreci perspektifi kapsamaktadır (Khor ve Zulkifli, 2013: 72). Yeşil ürün, yaşam
süreci sona erdikten sonra, ayrıştırmaya veya zararlı olmayan malzemelerin yeniden
değerlendirilebilmesi adına geri dönüşüm süreçlerine giren üründür.Bunlar çevre ile
dost ürünlerdir. Çevre ile dost ürünler; dayanıklı, zehir içermeyen, herhangi bir
şekilde kirliliğe neden olmayan, geri dönüşümlü ve çevreye zarar vermeyen üretim
metotları ve teknolojileri ile üretilen ürünlerdir (Emgin ve Türk, 2004: 9).Yeşil ürün
geliştirme, toplumumuzun daha yeşil bir ekonomiye doğru yönelmesinde giderek
artan bir öneme sahiptir (Wang vd, 2014: 221).

IV ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
A. Araştırmanın Amacı
Araştırmanın amacı, Türkiye’detersine lojistik ve ilişkili yeşil temalı lojistik
alanlarında yapılmış bilimsel çalışmaları,içerik ve şekil açısından inceleyerek genel
anlamda bir analiz yapmaktır. Bu çerçevede, belirlenen alanlarda yapılan
çalışmalara ulaşılarak, araştırmalarda ele alınan alt konu başlıklarının, yöntemlerin
ve uygulama yapılan sektörlerin belirlenmesi ile yapılacak analizler sonucu tersine
lojistiğin geleceğine ilişkin değerlendirmelerin yapılması hedeflenmiştir.
B. Araştırma Evreni ve Örneklemi
Araştırmanın evrenini,tersine lojistik ve ilişkili yeşil temalı lojistik
konularında Türkiye’de ulusal ölçekte yapılan bilimsel çalışmalar oluşturmaktadır.
Yapılan çalışmaların tamamına, ilgili veri tabanlarından veya internet üzerinden
ulaşılamadığından çalışmada, Ulakbim Dergi Park, mühendislik ve temel bilimler
ile sosyal bilimler veri tabanları, YÖK ulusal tez merkezi, lojistik derneği (LODER)
tarafından sunulan ulusal lojistik kongreleri bildiri kitapları ve Google akademikveri
kaynakları taranmıştır.Yapılan taramalar sonucu 292 çalışmaya ulaşılmıştır.
C. Araştırma Sınırlılıkları
Genel olarak yapılan taramalar 1996-2016 yıllarını kapsayacak şekilde
gerçekleştirilmiştir. Veri tabanlarında yapılan dizin taramasında, tersine lojistik,
geri dönüşüm, atık yönetim, yeniden işleme, yeşil tedarik zinciri yönetimi vb.
şeklinde 10 anahtar kelime kullanılarak ilgili çalışmalara ulaşılmıştır.
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Araştırmada dizin taraması yapılırken özellikle bazı yüksek lisans ve doktora
tezlerinde tam metinlere ulaşılamadığından tersine lojistik ve trendleri ile ilgili
anahtar kelimelerde veya özete göre değerlendirme yapılmıştır.

V. ANALİZ VE BULGULAR
Frekans ve ki- kare analizleriyle elde edilen bulgular aşağıdaki alt
bölümlerde açıklanmıştır.
A. Çalışma Konularının Zamana Göre Dağılımı
Veri tabanlarının taranması sonucu elde edilen çalışmalarınkonularının
yıllara göre dağılımı Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1 Araştırma Konularının Zamana Göre Dağılımı

1996-2002
4

YIL
2003-2009
10

2010-2016
44

Total
58

ATIK YÖNETİMİ-GERİ DÖNÜŞÜM

4

3

20

27

YAKMA

2

0

0

2

GERİ DÖNÜŞÜM

7

40

97

144

TAMİR

0

0

1

1

TEDARİK ZİNCİRİ YÖN.

0

0

1

1

YENİDEN İŞLEME

3

10

25

38

YALIN LOJİSTİK

0

0

1

1

YEŞİL LOJİSTİK

0

0

8

8

YEŞİL TEDARİK ZİNCİRİ YÖN.

0

1

11

12

20

64

208

292

KONU
ATIK YÖNETİMİ

Total

Not: Chi-square, p < 0.001.
Yapılan literatür taramasında 1996-2002 yılları arasında atık yönetimi ile
ilgili 4, atık yönetimi ve geri dönüşüm 4, yakma 2, ürünlerin geri dönüşümü 7,
ürünlerin yeniden işlemesi ile ilgili 3 ve ürünlerin tamiri, tedarik zinciri yönetimi,
yalın lojistik, yeşil lojistik ve yeşil tedarik zinciri yönetimi ile ilgili hiçbir çalışma
yapılmadığı görülmüştür. Yine 2003-2009 yılları arasında atık yönetimi ile ilgili 10,
atık yönetimi-geri dönüşüm 3, geri dönüşüm 40, yeniden işleme 10, yeşil tedarik
zinciri yönetimi ile ilgili 1 ve yakma, tamir, yalın lojistik, yeşil lojistik ile ilgili hiç
çalışma yapılmadığı görülmektedir. Son olarak 2010-2016 yılları arasında atık
yönetimi ile ilgili 44, atık yönetimi-geri dönüşüm 20, geri dönüşüm ile ilgili 97,
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tamir 1, tedarik zinciri yönetimi ile ilgili 1, yeniden işleme 25, yalın lojistik 1, yeşil
lojistik 8, yeşil tedarik zinciri yönetimi 11 ve ürünlerin toplanıp yakılmasıyla ilgili
bu yıllarda hiç çalışma yapılmadığı görülmektedir. Konuların yıllara göre (p <
0.001) dağılımı yapılan ki kare testi ile anlamlı bir dağılım olduğu görülmüştür.
B. Çalışmaların Nitel ve Nicel Olarak Konulara Göre Dağılımı

Araştırmaların,nitel ve nicel olarak belirlenen
yapılarınınkonulara göre dağılımı Tablo 2‘de gösterilmiştir.

araştırma

Tablo 2: Çalışmaların Araştırma Yapısının Konulara Göre Dağılımı

KONU
ATIK YÖNETİMİ
ATIK YÖNETİMİ-GERİ DÖNÜŞÜM
YAKMA
GERİ DÖNÜŞÜM
TAMİR
TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ
YENİDEN İŞLEME
YALIN LOJİSTİK
YEŞİL LOJİSTİK
YEŞİL TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ
Total

YAPISAL
NİTEL
4

NİCEL
54

Total
58

3
0
22
0
1
3
1
3
5

24
2
122
1
0
35
0
5
7

27
2
144
1
1
38
1
8
12

42

250

292

Not: Chi-square, p < 0.001.
Yapılan literatür taramasında nitel araştırma türünde; atık yönetimi ile ilgili
4, atık yönetimi ve geri dönüşüm 3, ürünlerin geri dönüşümü 22, ürünlerin yeniden
işlemesi ile ilgili 3, tedarik zinciri yönetimi 1, yalın lojistik 1, yeşil lojistik 3, yeşil
tedarik zinciri yönetimi ile ilgili 5 ve ürünlerin toplanıp yakılması ile ilgili hiç hiçbir
nitel çalışma yapılmadığı görülmüştür.
Yine nicel araştırma türünde; atık yönetimi 54, atık yönetimi-geri dönüşüm
24, yakma 2, geri dönüşüm 122, tamir 1, yeniden işleme 35, yeşil lojistik 5, yeşil
tedarik zinciri yönetimi 7 ve tedarik zinciri yönetimi ile yalın lojistik ile ilgili hiç
hiçbir nicel çalışma yapılmadığı görülmüştür. Konuların araştırma türüne göre (p <
0.001) dağılımı yapılan ki kare testi ile anlamlı bir dağılım olduğu görülmüştür.
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C. Çalışmalarda Kullanılan Araştırma Modellerinin Yıllara Göre
Dağılımı
Araştırma için gerekli verilerin ve bilginin toplanmasında kullanılacak
süreç ve yöntemlerin belirlenmesine araştırma modeli denir. Araştırma türlerini
sınıflandırmak gerekirse, keşfedici, tanımlayıcı ve neden-sonuç ilişkisi araştırma
modeli olmak üzere üçe ayrıldığı söylenebilir. Keşfedici araştırma modeli,
araştırılacak konunun tanımlanması veya keşfedilmesi, problemin kesin olarak
saptanarak, problemler arasındaki ilişkinin belirlenmesi ve alternatif seçeneklerin
belirlenmesinde kullanılır. Tanımlayıcı araştırma modeli; buradaki amaç, eldeki
problemi, bu problemlerle ilgili durumları, değişkenleri ve değişkenleri arasındaki
ilişkileri tanımlamada kullanılır. Neden-sonuç ilişkisi araştırma modeli ise, eldeki
problemler iligli neden-sonuç ilişkisini saptamayı amaçlayan araştırma modelidir.
Bu modelde anket, gözlem yoluyla model geliştirme ve deney yöntemiyle bilgi
edilir (Kurtuluş, 2004: 250-254).
Tarama sonucu elde edilen çalışmalarda kullanılan araştırma modellerinin
yıllara göre dağılımı Tablo 3‘de gösterilmiştir.
Tablo 3 Çalışmalarda Kullanılan Araştırma Modellerinin Yıllara Göre Dağılımı

1996-2002
3

YIL
2003-2009
9

2010-2016
23

Total
35

1
16

2
53

2
183

5
252

20

64

208

292

ARAŞTIRMA MODELİ
KEŞFEDİCİ
TANIMLAYICI
NEDEN-SONUÇ
Total

Not: Chi-square, p < 0.482.
Yapılan literatür taramasında 1996-2002 yılları arasında keşfedici araştırma
modeline göre 3, tanımlayıcı 1 ve neden-sonuç ilişkisine göre 16 çalışma yapıldığı
görülmektedir. 2003-2009 yıllarında keşfedici, 9, tanımlayıcı 2 ve neden-sonuç
ilişkisine göre 53 çalışma yapıldığı son olarak 2010-2016 yılları arasında ise,
keşfedici 23, tanımlayıcı 2, neden-sonuç ilişkisi 183 çalışma yapıldığı
görülmektedir.
D. Çalışmalarda İncelenen Sektörlerin YıllaraGöre Dağılımı

Çalışmalarda incelenen sektörlerin yıllara göre dağılımı Tablo 4‘de
gösterilmiştir.
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Tablo 4 Çalışmalarda İncelenen Sektörlerin Yıllara Göre Dağılımı

BASIN YAYIN

1996-2002
0

YILLAR
2003-2009
0

2010-2016
1

Total
1

BEYAZ EŞYA

0

2

4

6

CAM

1

2

6

9

PLASTİK

3

3

8

14

ELEKTRONK

0

5

16

21

ENDÜSTRİ

3

8

9

20

ENERJİ

1

0

6

7

EVSEL VE KATI ATIK

0

0

2

2

GEMİ

0

0

2

2

GENEL

7

22

68

97

GIDA

1

1

5

7

İLAÇ

0

0

6

6

İNŞAAT

2

7

22

31

KOZMETİK

0

0

2

2

LASTİK

0

1

6

7

MAKİNA

0

0

3

3

METAL SANAYİ

0

1

9

10

ORMAN

2

5

4

11

SAĞLIK

0

1

6

7

SU

0

1

1

2

TEHLİKELİ MADDE

0

1

3

4

TEKSTİL

0

0

8

8

ULAŞIM

0

1

3

4

OTOMOTİV

1

2

8

11

21

63

208

292

SEKTÖR

Total
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Yapılan literatür taramasında 1996-2002 yılları arasında, cam sektöründe 1, plastik
3, endüstri 3, inşaat 2, genel 7, gıda 1, orman 2 ve otomotiv sektöründe 1 çalışma
olmak üzere toplamda 20 çalışma yapıldığı görülmüştür. 2003-2009 yıllarında;
beyaz eşya 2, cam 2,plastik 3, elektronik 5, endüstri 8, enerji 1, genel 22, gıda 1,
inşaat 7, lastik 1, metal sanayi 1, orman 5, sağlık 1, su 1, tehlikeli madde 1, ulaşım
1 ve otomotiv sektörü 2 çalışma olmak üzere toplamda 64 çalışma yapılmıştır. Son
olarak 2010-2016 yılları arasında yapılan çalışmaların sektörlere göre dağılımına
bakacak olursak, basın-yayın 1, beyaz eşya 4, cam 6, plastik 8, elektronik 16,
endüstri 9, enerji 6, evsel ve katı atık 2, gemi 2, genel 68, gıda 4, ilaç 6, inşaat 22,
kozmetik 2, lastik 6, makine 3, metal sanayi 9, orman 4, sağlık 6, su 1, tehlikeli
madde 3, tekstil 8, ulaşım 3, yağ 1 ve otomotiv sektöründe 8 çalışma olmak üzere
toplamda 208 çalışma yapıldığı görülmüştür.
E. Çalışmaların Veri Tabanlarındaki Sayılarının Yıllara Göre Dağılımı
İncelenen veri tabanlarında yer alan çalışma sayılarının yıllara göre dağılımı Tablo
5‘de gösterilmiştir.
Tablo 5 Çalışmaların Veri Tabanlarındaki Sayılarının Yıllara Göre Dağılımı
TARANANYER
YÖK TEZ MER.
T.ULAKBİM
DERGİPARK
GOOGLE AKA. TR.
KONGRELER
Total

1996-2002
15
5
0
0
0
20

YIL
2003-2009
49
7
3
5
0
64

2010-2016
150
3
12
12
31
208

Total
214
15
15
17
31
292

Not: Chi-square, p < 0.000
Yapılan literatür taramasında, 1996-2002 yılları arasında 15 lisansüstü çalışma
olduğu, tübitakulakbimveritabanın da 5 olmak üzere toplamda 20 çalışma olduğu
görülmüştür. 2003-2009 yılları arasında, 49 lisansüstü, 7 tübitakulakbim, 3
dergipark ve 5 google akademik Türkçede olmak üzere toplamda 64 çalışma olduğu
görülmektedir. Son olarak 2010-2016 yılları arasında ise, 150 lisansüstü, 3’ü
tübitakulakbim, 12 dergi park, google akademik Türkçede 12 ve lojistik ve tedarik
zinciri kongresinde 31 çalışma olmak üzere toplamda 208 çalışma olduğu
görülmüştür ve yapılan çalışmaların çoğunun bu yıllarda olduğu gözlemlenmiştir.
F. Çalışma Konularının Araştırma Modellerine Göre Dağılımı
Tarama sonucu elde edilen çalışmaların konularının araştırmada kullanılan model
türüne göre dağılımı Tablo 6‘da gösterilmiştir.
Tablo 6 Çalışma KonularınınAraştırma Modellerine Göre Dağılımı
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TÜRÜ
KONU
ATIK YÖNETİMİ
ATIK YÖNETİMİ-GERİ DÖNÜŞÜM
YAKMA
GERİ DÖNÜŞÜM
TAMİR
TEDARİK ZİNCİRİ YÖN.
YENİDEN İŞLEME
YALIN LOJİSTİK
YEŞİL LOJİSTİK
YEŞİL TEDARİK ZİNCİRİ YÖN.
Total

KEŞFEDİCİ
3
2
0
18
0
1
3
1
2
5

TANIMLAYICI
0
0
0
3
0
0
1
0
1
0

NEDENSONUÇ
55
25
2
123
1
0
34
0
5
7

Total
58
27
2
144
1
1
38
1
8
12

35

5

252

292

Not: Chi-square, p < 0.004.
Yapılan literatür taramasında araştırma türlerinden keşfedici türde, 3 atık yönetimi,
2 atık yönetimi-geri dönüşüm, 18 geri dönüşün, 1 tedarik zinciri yönetimi, 3 yeniden
işleme, 1 yalın lojistik, 2 yeşil lojistik ve 5 yeşil tedarik zinciri yönetimi alanında
çalışma yapıldığı görülmüştür. Tanımlayıcı araştırma türünde geri dönüşüm 3,
yeniden işleme 1 ve yeşil lojistik alanında 1 çalışma yapıldığı görülmüştür. Son
olarak neden-sonç araştırma modelinde ise atık yönetimi 55, atık ve geri dönüşüm
25, yakma 2, geri dönüşüm 123, tamir 1, yeniden işleme 34, yeşil lojistik 5 ve yeşil
tedarik zinciri yönetimi konusunda 7 çalışma yapıldığı görülmüştür.

VI. SONUÇ VE ÖNERİLER
İşletmeler, maliyetleri azaltma ve yasal zorunluluklara uyma başta olmak
üzere müşteri ve toplum memnuniyeti açısından tersine lojistik faaliyetlerine ihtiyaç
duymaktadırlar. Son dönemde işletmeler içinsürdürülebilirliğin, maliyet, çevre ve
toplum faktörleri ekseninde tartışılmasından dolayı tersine lojistiğin önemi giderek
artmaktadır. Tersine lojistik, atık yönetimi, geri dönüşüm, tamir, yeniden
işleme/üretim gibi içerdiği alt başlıkların yanı sıra yalın lojistik, yeşil tedarik zinciri
ve yeşil lojistik gibi ilişkili konularla birlikte giderek kapsamlı bir alan haline
gelmektedir. Bu çalışma kapsamında, tersine lojistik ve ilişkili alanlarda yapılan
bilimsel çalışmalarla ilgili bir literatür taraması gerçekleştirilmiş. Yapılan tarama
sonucu 292 bilimsel çalışmaya ulaşılmıştır. Bu çalışmalar içerik ve şekil acısından
incelenerek analizler yapılmıştır.
Yapılan literatür taramasında tersine lojistik ve yeşil temalı lojistik alanları
ilgili,1996-2009 yılları arasında daha az araştırma yapıldığı ancak 2010 yılından
sonra daha fazla araştırmanın yapıldığı özellikle tersine lojistik ve yeşil temalı
lojistik alanlarında yapılmış bilimsel araştırmalar alanında daha önceki yıllara göre
bir artış meydana geldiği görülmüştür. Ancak bu araştırmaların sayıca yetersiz
olduğu söylenebilir. Bu anlamda yeşil temalı tersine lojistik alanlarında daha farklı
bilimsel araştırmalara öncelik verilmesi gerektiği söylenebilir. Araştırma ile ilgili
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Chi-square testi yapılmış ve konuların yıllara göre normal bir dağılım (p < 0.001)
gösterdiği görülmüştür. Yine tersine lojistik ve yeşil eğilimler ile ilgili daha çok
lisans üstü araştırma yapıldığı bu araştırmaların çoğunun yapısal olarak nicel olduğu
görülmüştür. Yine yapılan literatür taramasında araştırmaların çoğunun nedensonuç ilişkisi modeline göre yapıldığı görülmüştür.
Yapılan literatür taramasında araştırmalar 24 farklı sektörde
değerlendirilmiştir. Bu sektörlerde özellikle ülkemizde yaygın olarak faaliyet
gösteren tekstil, orman ürünleri,basın-yayın, gıda, ilaç, kozmetik, tehlikeli madde,
otomotiv ve özellikle endüstri sanayisi alanında daha az araştırma yapıldığı, yapılan
araştırmaların sayıca yetersiz olduğu ve farklı konuları kapsamadığı görülmüştür.
Bu anlamda bu sektörlerde daha fazla ve özellikle yeşil temalı lojistik alanlarında
araştırma yapılması gerektiği söylenebilir.

Kaynakça
Acar Z.A. ve Köseoğlu M.A. (2014). Lojistik Yönetimiyle Tedarik Zinciri Yönetimi, Nobel
Kitabevi 1.Baskı, Ankara.
Bedük F. ve Aydın M.E. (2012). Yeşil Lojistik Uygulamaları, 1.Ulusal Lojistik Ve Tedarik
Zinciri Kongresi s.42.48, Konya.
Brito, M. D.,Flapper, S. D., andDekker, R. (2002). Reverselogistics (No. EI 2002-21).
EconometricInstituteResearchPapers.
Bulut, E. ve Deran, A. (2009). Tersine Lojistik ve Şirketlerin Maliyet Yönetimi Üzerine
Etkisi.
Büyüközkan, G. ve Vardaloğlu, Z. (2008). “Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi”. Lojistik
Dergisi, 8, 66- 73.
Emgin, Ö. ve Z. Türk (2004), Yeşil Pazarlama(Green Marketing). Mevzuat Dergisi, 7 (78),
1-14.
Fleıschmann, M., J. M. Bloemhof-Ruwaard, R. Dekker, E. Van Der Laan, J. A. Van Nunen,
L.N. Van Wassenhove (1997), “QuantitativeModelsForReverseLojistics: A
Review”, EuropeanJournal of OperationalResearch, 103 (1): 1-17.
Gilanli, E.,Altug, N., &Oguzhan, A. (2012). Reverselogisticsactivities in Turkey/Türkiye'de
ters
lojistik
faaliyetleri. Ege
Akademik
Bakis, 12(3),
391-399.
Retrievedfromhttp://search.proquest.com/docview/1030136136?accountid=15780
.
Karaçay A. G. G. (2005). Tersine lojistik: Kavram ve işleyiş. Çukurova Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1304-8899, 2005/14(1) s. 317-332.
Khor, K. S.ve M. U. Zulkifli, (2013), Reverse Logistics in Malaysia: Investigating The
Effect
of
Green
Product
Design
and
Resource
Commitment.
Resources,Conservation and Recylcing (81), 71-80.
Korkmaz M.K. (2015). Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Ve Sürdürülebilir Uygulamalar, IV.
Ulusal Lojistik Ve Tedarik Zinciri Kongresi s.1-13. Gümüşhane.
Kurtulmuş K. (2004). Pazarlama Araştırmaları, Literatür Yayınları (7 Basım), İstanbul.
Murat, Ö. Z. (2011). Lojistikte Yeni Yaklaşımlar, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(1), 141-155.
Nakıboğlu G. (2007). Tersine Lojistik: Önemi ve Dünyadaki Uygulamaları, Gazi
Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9/2, 181-196.
Rogers
D.,
Tıbben-Lembke,
S.
(1998),
“GoingBackwards:
ReverseLogisticsTrendsandPractices”.

393

Sarkis,

J.
(2003).
A
Strategic
Decision
Framework
ForGreenSupplyChainManagementjournel Of CleanerPoduction.
Sezen B. Ve Gürsev S. (2013). Türkiye’de Uygulanan Tersine Lojistik ve Geri Dönüşüm
Faaliyetleri II. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, Aksaray.
Şengül Ü. (2011). Tersine Lojistik Kavramı Ve Tersine Lojistik Ağ Tasarımı, Atatürk Ü.
İİBF Dergisi, 10. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Özel Sayısı/25, s.407-409.
Tek Ö.B. ve Karaduman İ. (2012). Tedarik Zinciri Yaklaşımıyla Lojistik Yönetimi Global
Yönetimsel Yaklaşım Türkiye Uygulamaları, İhlas Gazetecilik A.Ş. Basım Yeri,
İzmir.
Wang, X., H. K. Chan ve L. Dong (2014). A Case Study of An Integrated Fuzzy
Methodology For Green Product Development. European Journal of Operational
Research (241), 212-223.
Zhu,
Q.
ve
Sarkis,
J.
(2004),
RelationshipsBetweenOperationalPracticesAndPerformanceAmongEarlyAdopters
Of
GreenSupplyChain
Management
PracticesInChineseManufacturing
Enterprises, Journal of Operations Management, 22, 265- 289.
(URL1) http://lojistikvetzy.blogspot.com.tr/2012/03/yesil-lojistik-ve-tedarik-zinciri.html
Yeşil Lojistik Ve Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi (Erişim Tarihi: 10.04.2016).

394

İş Süreçlerinin Yeniden Tasarımı: Fast Food Restoranı Çalışması
Tarık Ziyad ÇELİK*

İsa GEREKLİ**

Özet
Birçok örgüt günümüz koşulların da yeniden tasarımı yeni bir ürünün ortaya
çıkarılması olarak görmektedir. Bu yöntem sorunu her zaman çözemeyebilir.
Özellikle gıda hizmeti sektöründe en önemli husus müşteriler için neyin önemli
olduğudur. Çalışan davranışları ve hizmetin gerçekleştiği çevre müşteri
beklentilerini ne ölçüde karşılamaktadır? Araştırmanın amacı restoranda müşteri
memnuniyeti ve hizmet kalitesinin arttırılması için mevcut tasarımın eksik
yanlarının belirleyerek iş süreçlerinin yeniden dizayn edilmesidir. Çalışmada
öncelikle yönetimsel sorunları belirlemek için ‘Fast Food Restoranları Yönetim
Gözlem Formu’ (Morgan, 1988) kullanılmıştır. Ayrıca çalışma öncesi ve
sonrasında Brady vd.’nin müşteri memnuniyeti anketi uygulanarak çalışma öncesi
ve sonrası müşteri memnuniyeti karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Çalışma
sonunda müşteri memnuniyetinde artış görülmüştür.
Anahtar kelimeler: Yeniden Tasarım, İş Süreçleri, Müşteri Memnuniyeti
Abstract
Many organizations in today’s conditions seen re-design concept as
revealing a new product. Revealing a new product can not always solve the problem.
Especially in the fast food service sector, the most important point is that what’s
important for customers. The aim of the paper is in order to increase customer
satisfaction and service quality in the restourant, to re-design business processes by
identifying the missing side of the existing design. Primarily in the study, to
determine managerial issues ‘Fast Food Restourant Management Observation
Form’ (Morgan, 1988) was used. In addition, before and after the application of the
Brady et.all’s customer satisfaction surveys was a comparative analysis of customer
satisfaction. At the end of the study there was an increase in customer satisfaction.
Key Words: Re-design, Business Process, Customer Satisfaction
GİRİŞ
Örgütsel yaşam genellikle saat gibi işleyen bir kesinlikle düzenlenir.
İnsanların işe belli bir zamanda gelmeleri, önceden belirlenmiş faaliyetleri yerine
getirmeleri, belirli saatlerde dinlenmeleri ve sonra mesai bitimine kadar görevlerini
sürdürmeleri beklenir. Ayaküstü restoranlar ve çeşitli hizmet kuruluşları da benzer
ilkelere göre işler. Çalışanlar müşterilerle ayrıntılı bir kurallar bütününe göre
etkileşim kurmak üzere sık sık eğitilirler ve performansları yönünden izlenirler. Bir
satış görevlisinin en sıradan gülümsemesi, selam verişi, yorumu veya önerisi bile
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güvenilir sonuçlar vermesi için şirket politikası tarafından genellikle programlanır
ve prova edilir (Morgan, 1998).
Gıda tüketiminde kalitenin ötesinde anahtar soru tüketiciler için neyin
önemli olduğudur. Çalışanların davranışları mı?, Hizmetin gerçekleştiği çevre mi?.
Birçok çalışmada yaygın olarak bu iki konu üzerinde durulmuştur (Wall ve Berry,
2007). Tüketicilerin hizmet ve restoran seçiminde davranışları çoğunlukla
sorgulamacıdır, aradıkları bilgi ve düzenlemeler için kendi algılarını organize
ederler ve hizmet hakkında bir dizi hisleri vardır (Berry,.vd.:2006). Örneğin
restoranın içerisindeki her şey, tüketici için algılarını etkileyebilecek birer araçtır.
Kullanılan peçetenin kalitesinden masanın temizliği kadar ürünün algılanışı
dahilindedir.
Tüketiciler için restoran seçimi ve referans algısı oluşturma bu derece
önemliyken restoran işletmecilerinin tüketicilerin işletme nezdinde oluşabilecek
negatif algıları minimize etmeleri gerekir. Söz konusu eğer restoranın çalışma şekli
ve iş tasarımı dolayısıyla oluşan noksanlıklar ise bunların tespit edilerek iş
süreçlerinin yeniden dizaynı yoluna gidilir. Öncelikle mevcut iş süreçlerinin ve bu
süreçlerin temel noksanlıkları tespit edilmelidir. Daha sonra radikal bir şekilde
yeniden dizayn yapılmalıdır.
Shana vd.’ne göre günümüz piyasasında çoğu örgüt yeniden dizaynı yeni
ürün ortaya çıkarmak olarak görmektedirler. Yeniden dizayn ile bir yandan ürün
kalitesi iyileştirilirken diğer yandan iş oluş süreci kısaltılmaktadır. Genellikle
referans ürün üzerinde kullanıcının ihtiyacı ile örtüşen küçük değişiklikler yapılır
ve yeni ürün ancak tüketici ihtiyaçları ile mevcut ürün arasında ortaya çıkan temel
çatışma sonucunda ortaya çıkar (Shana vd., 2012). Örgütler iş süreçlerinin yeniden
dizaynına ihtiyaç duyduklarında değişimin doğası ortaya çıkmıştır. Ama taraflar iş
geliştirmenin yeniden dizaynı sonucunda bir şey elde edilip edilmeyeceğinin net
olmadığını belirtmektedirler (Jarvenpaa ve Stoddard, 1998).
İş süreçlerinin yeniden dizaynın da uygulanan birçok uygulama ön plana
çıkmıştır. Bir iş sürecinin yeniden dizayn girişiminin çoğunlukla iki yönü vardır
(Reijersa ve Mansar, 2005);
Mevcut dizaynın gelişimi iş süreci dizaynının gelişimindeki zorluk
nedeniyle bir teknik fikirdir.
Bu değişime karşı örgütsel bir tepki olarak insana ilişkin olmanın bir
sonucu olarak sosyo kültürel ideadır.
Van Der Aalst ve Van Hee bilgisayar endüstrisinde yapmış oldukları iş
süreçlerinin yeniden dizaynı çalışmasında (what, how, by whom?) yaklaşımını
benimsemişlerdir. Just in time, Toplam Kalite Yönetimi, Esnek Üretim Sistemleri,
Bilgisayar Tabanlı Üretim Süreci, Yeniden Dizayn trendlerini belirten bazı
kelimelerdir. İş süreçlerinin yeniden dizaynı sadece lojistik ve üretim ile sınırlı
olmamakla beraber idari, ticari ve yönetimsel süreçlerde de uygulanmaktadır. Yeni
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iş süreçlerini uygulamadan önce, mevcut durum ile yeni durumu (yeniden dizayn)
karşılaştırmak gerekir (Van Der Aalst ve Van Hee, 1996).
Hoftstede göre yönetim teorileri çok hızlı gelişmez, bazı tekniklerin belli
bir zamanda işe yarayıp daha sonraki zamanlarda işe yaramayacağı ve bazılarının
yeni ve mucizevi olması mümkün değildir. (Erdemir, 2006). Hammer ve Chamby
iş süreçleri yeniden dizaynını; “iş süreçlerini yeniden düşünmenin ve radikal
yeniden dizaynın maliyet, kalite ve hız gibi çağdaş performans ölçümlerinde
dramatik gelişimlerinin fundamentali” olarak tanımlamaktadır.
Bir iş sürecinin yeniden dizayn edilmesi gerektiğini tespit ettiğimizde bu
sürece bir ad vermek ve bu sürecin girdi ve çıktılarını belirlememiz gerekir. Ve daha
sonra başlangıç ve bitiş arasında yapılması gereken işleri tespit etmek gerekir.
Hammer ve Chamby bu eylemler için bir rehber belirlemişlerdir;
Süreçteki adımlar doğal sırasında gösterilir,
Bağlı işlerin bütünleştirilmesi sağlanır,
Eğer mümkünse birkaç adım tek adımda oluşturulur,
Eğer mümkünse, konuların paralel oluşturulması sağlanır,
Karmaşık süreçlerden kaçınılır,
Check etme ve Kontroller en aza indirilir,
Süreçler kapsamlı hale getirilir, örneğin aynı prosedürün çoklu
versiyonları kullanılır,
Modern bilgi teknolojilerinin basamakları atlamaya izin verip vermediği
check edilir.
İşin nasıl yapıldığı basamağından sonra kimin hangi işi hangi sırayla
yapması gerektiği belirlenir. Bunun için oluşturulan rehber şu şekildedir;
Bir iş ile ilgilenen kişi sayısını en aza indir.
Görevler en mantıklı gelen yerde gerçekleştirilir.
Genel işler ile özel işler arasında denge olmalıdır.
Merkezileşme ve sorumluluğun dağıtılması arasında denge olmalıdır
I. Şirket Geçmişi
Pizza Pizza’nın ilk olarak 1995 yılında Alsancak’ta açılan ilk şubesiyle
dilim pizza, patates ve Coca-Cola konseptini Türkiye ile tanıştırdı. Günümüzde
4000 metrekarelik üretim tesisi ve yurt içi-yurt dışı şubeleriyle faaliyetlerini
sürdürmektedir. Çalışmamız için seçtiğimiz Kahramanmaraş şubesi ise 2015 Şubat
ayında faaliyetlerine başlamıştır.
II. Araştırma Safhası
Çalışmada söz konusu restoranda vuku bulan yönetimsel sorunları tespit
etmek için öncelikle yönetim gözlem formu (Morgan, 1998) kullanılarak
çalışanların performansı tespit edilmeye çalışılmıştır. Söz konusu yönetim gözlem
formu 55 müşteri siparişlerini verirken gözlemlenerek doldurulmuştur. Bu
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gözlemler neticesinde Sipariş bazında yapılan değerlendirmelerde, restoranda
çalışan personelin restorana gelen müşterileri ilk karşılama esnasında gülümseme
davranışını sergilemedikleri, içten bir karşılamanın görülmediği, müşteri ile göz
temasının sağlanamadığı tespit edilmiştir. Müşterilere özellikle paket yahut servis
mi olacağı sorulmamış, müşteri bunu belirtme ihtiyacı hissetmiştir. Servis isteyen
müşterilerin bunu kasaya kadar gelip söyledikleri daha sonra masalara yöneldikleri
gözlemlenmiştir. Kasada sipariş vermedikleri ayrıca işletme içi servis elemanının
masaya giderek sipariş aldığı ve bunun müşterilerde zaman kaybı, sabırsızlık ve
işletmeye karşı negatif bir tutumun oluşmasına neden olduğu gözlemlenmiştir.
Servis elemanının sipariş alırken hazırlıksız olduğu, menüye hakim olmadığı, ve
siparişi alırken müşteri masasını kullandığı görülmüştür. Müşteriye servis açılmış
ama adisyon fişi kesilmemiş müşteri yemek sonrası çıkış için hazırlanırken tekrar
kasaya uğramış ve hangi ürünü tükettiğini kasa görevlisine tekrar belirtmek zorunda
kalmıştır. Burada müşterinin bilerek veya bilmeden sergileyebileceği hata sonrası
işletme maddi kayba uğrayabilecektir.
Araştırma tasarım aşamasında iken yapılacak olan yeniden tasarım ile ilgili
müşteri görüşlerinin gerekli olduğuna kanaat getirilmiştir. Yeniden tasarım
sonrasında ve mevcut tasarım ile ilgili görüşlerin ileride yapılabilecek çalışmalar
için yol gösterici olacağı düşünülmüştür. Yeniden tasarım sonrasında müşteri
memnuniyetinde ciddi bir artışın sağlanması gerekmektedir. Tüm bu sebeplerden
ötürü Brady vd.’nin müşteri memnuniyeti anketi çalışma öncesi ve sonrasında
yönetim gözlem formunun uygulandığı 55 müşteriye uygulanarak aldıkları hizmet
hakkındaki memnuniyetleri ölçülmeye çalışılmıştır. Uygulanan anket sonucunda
yönetim gözlem formunda tespit edilen eksikliklere paralel olarak müşterilerin
benzer noktalarda memnuniyetsizliklerinin olduğu görülmüştür. Yönetim gözlem
formundaki eksiklikler ve müşteri memnuniyeti anketi sonuçları işletmenin belirli
süreçlerinin yeniden tasarıma ihtiyacının olduğunu göstermiştir.
Tablo 1: Morgan Yönetim Gözlem Formu
Müşterinin Karşılanması
1) Gülümseme var.
2) İçten bir karşılama.
3) Göz teması var.
Siparişin Alınması
1) Tezgah görevlisi menüye hakim.
2) Müşteri siparişi sadece bir kere veriyor.
3) Küçük siparişler yazmaktan çok akılda
tutuluyor.
4) Satışta telkin var.
Siparişin Düzenlenmesi
1) Sipariş sırasına uygun olarak düzenleniyor.
2) Sipariş formunun Maklina teslimi.
3) Maklinın siparişi double kontrolü.
4) Ürünü siparişe göre hazırlaması
5) Maklinın ürünü son kontrolü ve fırına teslimi.
Siparişin Müşteriye Sunulması
1) Paket düzgün bir şekilde paketleniyor.

Önceki Ort.
1,38
1,47
1,49

Sonraki Ort.
1,85
1,87
1,85

1,69
1,66
1,50
1,38

1,89
1,87
1,85
1,89

1,69
2,0
1,50
1,70
1,70

1,90
2,0
1,90
1,90
1,90

1,76
1,78

1,92
1,90
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2) Gel al için Saydam poşet kullanılıyor.
3) İçerde yenecekse porselen tabakta servis.
4) Yiyecek elde uygun biçimde tutuluyor ( pizzaya
temas olmayacak)
Ödemenin İstenmesi Ve Alınması
1) Sipariş tutarı açık ve kolay işitilecek şekilde
söyleniyor.
2) Alınan para açık şekilde söyle.
3) Para üstü yüksek sesle sayılıyor.
4) Para üstü seri bir şekilde geliyor.
5) Büyük banknotlar para üstü verilene kadar masa
üstünde tutuluyor.
Müşteriye Teşekkür Edilmesi ve Tekrar
Beklendiğinin Söylenmesi
1) Hep Teşekkür ediliyor.
2) Teşekkür içten.
3) Göz teması var.
4) Tekrar beklendiği söyleniyor

1,80
1,80

2,0
1,90

1,76

1,90

1,69
1,49
1,38
1,50

1,90
1,85
1,80
1,80

1,49
1,38
1,50
1,38

2,0
1,8
1,80
1,80

Yönetim gözlem formunun gözlemlenen 55 sipariş sonrası hayır
cevaplarının (1) ve evet cevaplarının (2) olarak kodlanmasının ardından alınan
ortalamalardan 1’e yakın olan maddeler çalışmanın gerekli olduğu izlenimini
güçlendirmiştir. Tezgah görevlilerinin menüye hakim olmadıkları ve ne istediğini
tam olarak bilmeyen müşterileri yönlendirmede ve söz konusu müşterilere telkinde
eksiklikleri olduğu tespit edilmiştir. Siparişin alınması sırasında müşterinin
siparişinin eksiksiz alınamadığı gözlemlenmiştir. Macline’nın siparişi fişten
okuması sırasında dikkat eksikliğinden ve konsantrasyon bozukluğundan dolayı
sipariş fişindeki bilgelere göre pizzayı hazırlamada eksiklikler olduğu
belirlenmiştir. Fırından çıkan siparişin eksikliği son kontrolde fark edilmemiş ve
sipariş yanlış şekilde müşteriye ulaşmak üzere yola çıkmıştır. Müşteri arayıp
siparişinin yanlış geldiğini belirtince sipariş bedava statüsüne kavuşmuş ve işletme
maddi olarak zarara uğramıştır.
Siparişin paketlenmesi sırasında Gel Al’da saydam büyük poşet kullanımı
düşük kalmış ve daha küçük bir poşet paketleme için kullanılmıştır. Müşterinin
siparişi taşırken zorluk yaşadığı gözlemlenmiştir. Fırından çıkan pizzanın
paketlenmesi sırasında çıplak elle pizzaya temas edilmemesi hususunda dikkat
edilmediği ayrıca tespit edilmiştir.
Sipariş tutarı açık bir biçimde müşteriye söylendiği nakit ödemelerde henüz
ödeme işlemi tamamlanmamışken sipariş fişinin Maclina teslim edildiği, kasa
tezgahının yoğun olmasından dolayı kasa görevlisinin parayı müşteriden alarak
diğer kasaya gittiği parayı kasaya koyduğu ve para üstünü o kasadan alıp tekrar
müşteriye döndüğü görülmüştür. Alınan para açık şekilde belirtilmediği, para
üstünün yüksek sesle sayılmadığı, ve seri bir şekilde müşteriye dönüşün
sağlanmadığı tespit edilmiştir. Gözlemlenen siparişlerin büyük bölümünde kasa
görevlisinin müşteriye teşekkür etmediği görülmüştür. Göz teması kurulamamış ve
tekrar beklendiği belirtilmemiştir.
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Gözlemlenen süreç içerisinde müşteri ilişkileri haricinde işletme
içerisindeki sorunlar göze çarpmıştır. Paket servis elemanlarının kasadan para
aldıkları ve bu paranın kaydının tutulmaması sonucu kasa görevlileri ile ters
düştükleri gözlemlenmiştir. Söz konusu münakaşaya işletme müdürünün
yaklaşımının yapıcı olmaktan uzak olduğu ayrıca izlenmiştir. İşletme içerisindeki
gözlemler boyunca gayret hususunda en fazla dikkati çeken çalışan işi bırakmaya
karar vermiştir. İşletme müdürüne durum sorulmuş ve hiçbir çalışanı zorla
tutmadığını herkesin gitmekte özgür olduğu ve çalışmaya istekli birçok çalışanın
bulunduğuna yönelik söylem ve düşüncelere sahip olduğu görülmüştür. İşletme
müdürünün takımın performans ve verimliğini arttırıcı tarzda söylem, davranış,
yönetimsel olgunluk ve vizyona sahip olmadığı tespit edilmiştir. Çalışma
temellendirilirken Berry vd.’nin (2002), hizmet deneyiminde üç farklı kategoride
belirledikleri unsurlar temel alınmıştır. Bu kategoriler şu şekildedir:
Fonksiyonel ipuçları; hizmetin teknik kalitesi ile ilgilidir.
Mekanik ipuçları; daha çok işletmenin görünümü, iç dizaynı ve etkileyici
faktörleri üzerinde durur.
Humanik ipuçları; servis elemanlarının tüketiciye davranışı ile ilgilidir.
III. Fonksiyonel İpuçları
Öncelikle fonksiyonel olarak restoranın hizmet kalitesinin arttırılması için
çalışanlara iş ile ilgili teknik bilgiler ve ürün tanıtımlarının yapıldığı bir eğitim
toplantısı yapılmış ve bu toplantı esnasında ürünler hakkında tam ve eksiksiz bilgi
edinmelerinin gerekliliği belirtilmiştir. Ürünler ile ilgili bir değerlendirme testi
yapılmış ve çalışanların sipariş almada ve yönlendirmede refleks oluşturmaları
sağlanmaya çalışılmıştır. Restoran içerisinde servis isteyen müşterilerin siparişini
alacak personelde değişime gidilmiş ve sipariş alma elektronik ortama aktarılmıştır.
Servis elemanlarının müşteriler restorana geldiklerinde gerekli telkinlerde bulunup
daha sonra sipariş alımına geçmeleri sağlanmıştır. Müşterinin sipariş sürecinde ve
restoranda bulunduğu zaman dahilinde kasaya uğrama gerekliliğini hissetmemiş ve
kasa önünde oluşabilecek yoğunluk minimize edilmiştir.
IV. Mekanik İpuçları
Mekanik olarak yapılan düzenlemelerde ise restorana gelen müşterilerin
dikkatini çekebilecek reklam panoları ve tv üniteleri satın alınmış ve gerekli yerlere
montajlanmıştır. Bu ünitelere o gün için geçerli olan kampanya bilgileri girilmiştir.
Siparişlerin yetişmediği günler için ekstra 4 motorize araç filoya dahil edilmiş ve
paket servis elemanları iki katına çıkarılmıştır. Siparişin kağıda yazılmasından
vazgeçilmiş ve bilgi ekranına girilerek Macline önüne konulan bilgi ekranlarına
siparişin düşmesinin sağlandığı bir sistem kurulmuştur. Böylece siparişin
hazırlanması esnasında oluşabilecek yanlış anlaşılmalar ve gözden kaçan küçük
ayrıntılar artık daha büyük puntolar halinde ve sıra ile gerçekleştirilmiştir. Pizzanın
fırından çıkması esnasında müdürün sipariş ile ürünü kontrol etmesi sonucu
oluşmuş olabilecek hatalar henüz müşteriye ulaşmadan giderilmiştir. Restorana
gelen çocuklu müşteriler için restoran içerisinde küçük bir oyun parkı kurulmuş ve
restoranın daha fazla ilgi çekmesi sağlanmıştır.
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V. Humanik İpuçları
Humanik olarak işletme çalışanları ile ilgili nezaket, kibarlık ve müşterinin
sorun yaşaması halinde önceden tespit edilen sorunlar ile ilgili belirlenen çözüm
yolları anlatılmış ve atılacak adımların çalışanlar tarafından anlaşılması
sağlanmıştır. Söz konusu adımlar atılırken çalışanların sorunun büyümesi halinde
hiyerarşik bir sıra izlemeleri gerektiği belirtilmiştir.
Çalışmanın başlangıcında sipariş alınması ve tüm sürecin videoya alındığı
kayıt çalışanlara izletilmiş ve eksikliklerin uygulamalı olarak görülmesi
sağlanmıştır. Sorun yaşayan ve dikkatsizlik gösteren personel uyarılmış ve sorun
yaşamaya devam eden iki personelin işten ayrılmasına karar verilmiş ve yerlerine
iki personel daha alınmıştır.
Tüm bu süreçler sonunda gerekli düzeltmeler iş süreçlerinin tümünde
anında tespit edilip düzeltilirken aynı zamanda personelin iş başında eğitimi
sağlanmıştır.
Müşteri memnuniyeti hizmet işletmeleri için olmazsa olmaz bir olgudur.
Yoğun rekabet ortamının olduğu hizmet işletmelerinin çevresinde işletmelerin
ayakta kalabilmeleri için müşteri memnuniyetini sağlamaları gerektiği ile ilgili
ifadelerle literatürde sıkça karşılaşılmaktadır. Law vd. (2004) Müşterilerin hizmet
ile ilgili memnuniyetlerinin işletmenin bütününe yayıldığı ifade etmişlerdir
Tablo 2: Müşteri Memnuniyeti Ve Beklenti Anketi
Çok Düşük
Orta
Çok Yüksek
1-9
1. genel olarak bu restoranın hizmetlerinden memnun olmasam da tercih
ederim.
Çok Düşük
Orta
Çok Yüksek
1-9
2. Çalışanlar servisi güvenilir ve tutarlı bir şekilde sağlarlar.
3. Çalışanlar servisi zamanında sunmak için istekli ve yetkindirler.
4. Çalışanlar yeteneklidir (bilgi ve tecrübe)
5. Çalışanlar cana yakın ve onlarla iletişim kurmak kolaydır.
6. Çalışanlar nazik, kibar ve saygılıdırlar.
7. Çalışanlar beni dinler ve anlayabileceğim şekilde konuşurlar.
8. Çalışanlar güvenilir, inanılır ve onurludurlar.
9. Bu işletme risk, tehlike veya güvensizlikten uzak bir çevre sağlar.
10. Çalışanlar isteklerimi anlamak için çaba gösterirler.
11. İşletme ve çalışanları muntazam ve temizdir.
Aşağıdaki sıfatlar sizin restoran hizmetlerinin genel kalitesini
algılayışınız ile ilgilidir. Lütfen size en yakın genel kalite
değerlendirmenizi yansıtan sıfata yakın gelen numarayı daire içerisine
alınız.
12. Zayıf
Mükemmel
13. Sıradan
Olağanüstü
14. Düşük Standart
Yüksek Standart

Sonra
5,69

Önce
4.16

7,72
7,51
7,25
6,97
7,74
7,83
7,93
6,95
8
7,48

5.40
5.49
5.78
5.12
5.60
5.2
5.6
5.36
6.34
5.98

6,83
7
7,04

5.31
5.41
5.40
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Lütfen bu restoran ile ilgili aşağıda verilen ifadelere katılım düzeylerinizi
belirtiniz
Çok Düşük
Orta
Çok Yüksek
1-9
15. bu restoranın hizmetlerinin değeri benim için;
16. vazgeçtiğim şeyler ile karşılaştırdığımda, genel olarak bu restoranın
isteklerimi ve ihtiyaçlarımı tatmin derecesi;

Lütfen memnuniyet düzeyinizi en iyi şekilde yansıtan seviyeyi seçiniz;
Kesinlikle Katılmıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
1-9
17. bu hizmeti satın almak için verdiğim karardan memnunum.
18. bu hizmeti sattın alma kararım önceki tecrübelerime dayanmaktaydı.
19. bu hizmeti satın aldığımda doğru kararı vermiş olduğumu düşündüm.
Lütfen aşağıda bu restoran ile ilgili geçen ifadelere sizin için en uygun
olan şıkkı işaretleyiniz;
Çok Düşük
Orta
Çok Yüksek
1-9
20. bu restoranın hizmetini tekrar seçme olasılığım
21. bu restoranı bir arkadaşıma tavsiye etme olasılığım
22. bir daha karar vermem gerekse yine aynı tercihi yapardım.

7,44
7,16

6.30
6.23

7,55
7,02
7,97

5.41
5.78
6.47

7,72
7,62
7,44

5.64
5.70
6.34

Sonuç
Çalışma ile yapılan yeniden tasarım sonrasında yeni siparişler sırasında
yönetim gözlem formu tekrar kullanılmış ve yeniden tasarım öncesi durum ile
karşılaştırma sonucunda işletmenin eksiklikleri büyük bir oranda giderdiği tespit
edilmiştir. Önceki ay bilançoları incelendiğinde ise bedava giden ürün adedinin yok
denecek kadar az olduğu ve işletmenin yeniden tasarım sonrasında finansal olarak
rahatladığı tespit edilmiştir. Yönetim gözlem formu ile tespit edilen eksikliklerin
giderilmesi ve iş süreçlerinin yeniden tasarımına gidilmesi ile müşteriler nezdinde
memnuniyetin artacağı öngörülmüştü. Yeniden tasarım sonrası müşterilere tekrar
uygulanan memnuniyet anketinde müşterilerin işletme ile ilgili olumlu görüşlerinin
arttığı ve işletme ile ilgili memnuniyetlerinin arttığı görülmüştür.
Şüphesiz yeniden tasarım süreci tüm süreçlerin eksiksiz olarak devamını
gerektirmektedir. Fast-food restoranlarında işgören devir hızının yüksek
olmasından ötürü hümanik olarak işletme çalışanlarının sürekli eğitimlere tabi
tutulması gerekmekte ve işe yeni alınan personelin tecrübe kazanması için yoğun
bir eğitim programına tabi tutulmasını gerekmektedir. Fast food restoranlarında
yeniden tasarım sonucunda fiziksel eksikliklerin giderilmesi daha kolay
gözükmektedir. Bu düzeltmelerin işletmenin işleyen bir saat gibi tüm süreçlerinin
dakik bir şekilde yürütülmesini sağladığı tespit edilmiştir. Fonksiyonel olarak
yapılabilecekler yine tüm bu fiziksel ve humanik ipuçlarını kapsamaktadır.
Çalışma sonrasında müşteri memnuniyet artışının sağlanması bu çalışmayı
değerli kılmaktadır. Zaman kısıtlılıkları sebebiyle daha net bulguların elde
edilememesi çalışmanın en büyük kısıtlılığıdır. İşletmenin iş süreçlerinin yeniden
dizaynına ihtiyaç duyduğunda değişimin doğası ortaya çıkmıştır. Çalışmanın
gerçekleştirildiği restoranın içerisindeki her şey, müşteriler için algılarını
etkileyebilecek birer araçtır. Bu algıyı etkileyebilecek her olgunun müşterinin bakış
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açısını olumlu yönde etkilemesi için çaba gösterilmesi işletme yöneticilerinin
sürekli olarak üzerinde durmaları gereken konuların başında gelmektedir. İşletme
yöneticileri müşteri memnuniyeti ve devamlılığın sağlanabilmesi için tüm iş
süreçlerinin eksiksiz bir şekilde yürütülmesi hususunda gerekli çabayı
göstermelidirler.
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İş Planı: Enerji Üretim Sektöründe Bir Uygulama
Umut Tolga GÜMÜŞ*

Yusuf KADERLİ** Ercan ULU***

Özet
Başarılı bir girişimci, kurmaya düşündüğü işe ait, işin kurulacağı güne kadar
yapmaya düşündüğü işe ait çok aktivite sıralı önceden belirlenen niteliklerde
ayrıntılı bir plan hazırlar. Bu planlar ‘’iş planları’’ dır. İş planları bu işin geleceğini
çizen rehberlik eden, yol haritalarıdır.
İş planı iş kuran girişimcilerin, iş kurma sürecinde hangi hedefler için neleri
ne zaman ne şekilde yapacağının ayrıntılı olarak belirlenmesi sürecidir. İş planı
girişimcinin o işle ilgili hedeflerini, hedeflediği piyasa özelliklerini, finansman
hareketlerini, iş fikrini gerçekleştirmek için gerekli teknik sistemleri, idari süreçleri
ve örgütlenmesi ilişkin bilgiler verir.
İş planlarını üç önemli amacı bulunmaktadır. Birincisi, iş fikirlerinin,
önceliklerinin belirlenmesi kısa ve uzun vadede yapılacakların belirlenmesini
sağlamasıdır. İkinci önemli amacı, girişimin ne kadar paraya ihtiyacı olduğu
konusunda bilgi verir. Son amacı ise, gelişimin ölçülmesine olanak verecek bir
ölçme aracı olmasıdır.
Bu çalışmada, iş fikri etrafında hazırladığı ‘’iş planlarından’’ bahsedilmiş
ve enerji üretim sektörüne ait bir iş planı hazırlanmıştır.
Anahtar Sözcükler: İş planı, işletme, enerji sektörü.
Abstract
A Successful Entrepreneur, he thought of establishing work, of work until
the day he thought to do to set up the business prepares predetermined sequential
nature of much activity in detailed plan. These Plans are the business plans. The
Business Plan are roadmaps to guide the future of this business.
The Business Plan is a process of starting a business by The Business
Entrepreneur who will be specified in detail in what way did, what when to which
goals. The business plan provides information related to The Entrepreneurs workrelated objectives, market characteristics of targeted funding movements, the
necessary technical equipment to carry out the business idea, administrative
processes and organization.
There are three major objectives of the business plan. First, to determine
the priority is to ensure the identification of business ideas, to-do in the short and
long terms. The second major aim of the initiative is to provide information on how
that money is needed. The final goal is to allow the development of an instrument
to measure.
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In this study, mentioned in this business plan prepared by a round a business idea
and a business plan has been prepared of the energy production sector.
Key Words: Business plan, firm, energy sector.
Giriş
Avrupa Birliğinde Essen Stratejisi ile insan kaynaklarının geliştirilmesi,
üretken istihdamın desteklenmesi, emek piyasası kurumlarının etkinliğinin
artırılması, girişimciliğin teşviki benimsenmiştir. Birlik Konseyi Lüksemburg
Zirvesi’nde girişimciliğin desteklenmesini stratejinin temel unsuru olarak
görmüştür. Yeni iş fikirlerinin desteklenmesi, yeni işletmelerin kurulması üye
devletlerde girişim sermayesi fonlarının desteklenmesi önemli stratejik
konulardandır.
Bu gelişmelere paralel olarak ülkemizin gerek küresel piyasalara
enteğrasyonu gerekse Avrupa birliği üyelik sürecinde ulusal ve küresel piyasalarla
rekabet edebilen yenilikçi iş fikirlerinin desteklenmesi gerekmektedir. Buna paralel
olarak son yıllarda Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme
İdaresi Başkanlığı, Kalkınma ajansları, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme
Kurumu ve ekonomi bakanlığının yürüttüğü çalışmalarla bu alanda ülkemizde de
çalışmalar başlamıştır.
Girişim ve girişimcilik kavramı nasıl ele alınırsa alınsın, her durumda,
girişimcinin kar elde edebilme ve topluma hizmet sunabilme özelliklerine sahip
olması gerekir. Bunula birlikte, girişimcinin sahip olması gereken bazı kişisel ve
davranışsal özellikleri bulunmaktadır. Girişimcinin kişisel özellikleri; başarılı olma,
bağımsızlık arzusu, büyük firmalarda çalışma isteği, hırslı olma, kendine güven
duyma, geleceğe yönelik olma, büyük parasal bekleyişler içinde olma,
belirsizliklere karşı sabırlı olma, özverili olma şeklinde sıralanabilir. Girişimcinin
davranışsal özellikleri ise; teknik yönden ehliyetli olma, yetki göçermeye istekli
olma, çok çalışkan olma, göreve dönük olma, müessir lider olma, inisiyatif sahibi
olma, kararlı metotlu olma, güvenilir olma, hesabını iyi bilme şeklinde sıralamak
mümkündür.
Girişimcinin amaçlarına ve hedeflerine ulaşabilmeleri için gereken en
önemli araç ‘’iş planı’’ dır. İş planı, girişimci için bir yol haritası niteliği taşır. İyi
hazırlanmış bir iş planı ile girişimci, işle ilgili olarak kafasında planladığı ve
yapmayı istediği her şeyi kolaylıkla gerçekleştirebilir. Kötü hazırlanmış bir iş planı
ise, girişimciyi büyük bir hüsrana uğratabilir. Bu anlamda, girişimci için iş planının
hazırlama süreci büyük bir önem arz etmektedir.31

31

Çalışma Öztürk M, Gümüş ,ADÜ iktisadi ve idari bilimler fakültesi

‘’Girişimcilik ve İş planı, Aydın, s.3
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I. İş Planları
Başarılı bir girişimci, bir işe başlamadan önce o iş hakkında ayrıntılı bir plan
hazırlar. Bu planı hazırlarken kullandıkları temel araç ‘’iş planları’’ dır. Girişimci
bu plan ile kafasında planladığı, yapmayı istediği girişimi hayata geçirir. Ayrıca
yapılacak olan bir iş planı, girişimciye yapılacak iş için bilgi verir, girişimcinin yol
haritasıdır. İş planı kurulması düşünülen işletmenin detaylarını içeren yazılı bir
belgedir. İş planı, işletmenin şu anki durumunu ve gelecekteki durumunu tahmin
etmek için yol gösterici bir rehberdir.
İş planı, girişimci adayının iş fikri ile ilgili düşüncelerinin, hedeflerinin,
planlarının yer aldığı bir dosyadır ve bu dosya girişimci adayının işini kurma ve
ileride işletmesini geliştirme dönemlerinde yol gösterici bir rehberdir (Şanlı ve
Şahsüvar, 1999). İş planı, girişimci adayının kendi önünü görmesinin yanında,
girişimci adayının kurmayı planladığı işletmenin; çeşitli kurum ve kuruluşlara,
finansal kaynak temin araştırmalarında borç ya da kredi kaynaklarına başvuru
yaparken, ortaklık düşünülmesi halinde potansiyel ortaklara iş modelini tanıtırken,
teşvik, destek ve proje destek programlarına başvururken kullanılır. Ayrıca,
işletmenin ihtiyaç duyduğu makinelerin, girdilerin temin edilmesi aşamasında ilgili
firmalarla yapılacak görüşmelerde kurulacak işletmenin özelliklerinin aktarılması
amacıyla kullanılacak kapsamlı bir dokümandır. (Akkaya, 2005).32
A. İş Planı ve Önemi
İş planı, işletmenin amaçlarını ve hedeflerini tutarlı bir biçime sokmada
kullanılacak olan en etkili bir araçtır. İş planı, bir işletmeyi kâğıt üstünde faaliyete
geçirmek olarak da tanımlanabilir. Gelişmişlik düzeyleri hangi aşamada olursa
olsun, işletmeler içsel faaliyetlerini daha da ıslah etmek ve işletmeyi dıştaki
potansiyel yatırımcılara tanıtmak ve pazarlamak için, işletme planlarını
kullanırlar.33
İş planı, bir girişimcinin yol haritasıdır. İş planı, girişimcinin
yönlendirilmesi ve yönetimi açısından çok önemli bir araçtır.34 Bir iş planı amaçları,
tahminleri ve finansal öngörüleri ortaya koyar. İş planı nerede olduğumuzu, nereye
gittiğimizi ve oraya nasıl varma niyetinde olduğumuzu gösterir. İyi hazırlanmış bir
iş planı, başarılı bir işletme kurma kararlılığımızın bir aynasıdır. İyi bir iş planı
bankaları, tedarikçileri ve diğer üçüncü şahısları ikna etmede kullanılabilecek çok
iyi bir araçtır35
Akkaya, M (2005), “Üniversite öğrencilerinin girişimciliğe bakış açısını
belirlemeye yönelik araştırma sonuçları”, KOSGEB Girişimciliği Geliştirme Merkezi,
Ankara, 29 s.1
32
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Paving the Path to Success, Management Decision’’, Sayı:40/8, 2002, s.1
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Oxford 2000, s.7
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İş planı süreci bir girişimcinin bütün yönlerinin analiz edilmesine ve ortaya
çıkabilecek belirsizliklerle baş edilmesine olanak verecek müessir bir stratejinin
gelişmesine yardımcı olur. Böylece, bir iş planı sayesinde girişimciler bir projenin
başarısızlıkla sonuçlanmasını önleyebilir.
İş planı çeşitli yararlar sağlar. Bunların belli başlıları,
Girişimcinin planlamış olduğu işin bilinçli, eleştirisel ve tarafsız bir
biçimde değerlendirmesini sağlamaya yönelik gerekli zaman, çaba, araştırma ve
disiplinin düzenli bir şekilde bir araya getirilmesine yardımcı olur.
İş planında iş girişiminin tüm yönleri ele alındığından, girişimciler dıştaki
değerlendirme uzmanları için, faaliyet stratejilerini ve beklene sonuçları
geliştirirler ve incelerler.
İş planlarında amaçlar ve hedefler nicel biçimde ifade edilir ve böylece
fiili sonuçların öngörülerle karşılaştırılması kolaylaşır.
Tamamlanmış iş planı, yabancı kaynakların sağlanması hususunda bir
iletişim, işletmenin başarılı biçimde yönlendirilmesi açısından da bir faaliyet
aracıdır.36
İş planının yapılması işletme amaçlarının verimli bir şekilde
belirlenmesine ve müteşebbisin bir iş kurma ve çalıştırma yönünde sahip olduğu
beceri ve yeteneklerin ortaya çıkmasına yardımcı olur.
İşletme planları elde edilen başarıların ve karların ölçülmesine yardımcı
olacak belirli hedefleri ve parametreleri tesis eder.37
B. İş Planının Hazırlanması
Hazırlanan her bir iş planı benzersiz olmalı ve girişimin kendisine has
olmalıdır. Hazırlanan iş planı, basma-kalıp ve diğer planların değiştirilmiş bir
benzeri olmamalıdır. Bir iş planının unsurları, başlıkları standart olabilir. Ancak,
içeriği eşsiz olmalı, her bir girişimcinin kişisel heyecanlarını yansıtmalıdır.
Başlangıçta, bir iş planı yazmak iş adamlarına çok zor gelebilir. Pek çok
girişimci ‘’kervan yolda düzülür’’ mantığı ile işlerini kurarlar, ‘’bekle ve gör’’
politikası izlerler. Çünkü, onlar için iş planı hazırlamak çok zordur. Hedef pazarları
belirlemek, stratejilerini ortaya koymak ve finans kaynaklarını belirlemek için
zaman, enerji ve para harcamak onlar için çok zordur. Çünkü, plan hazırlamak çok
ciddi bir iştir. Ancak, başta plan hazırlamak için harcanan zaman ve enerjinin bir
mükafatı da vardır. İş planı hazırlamak için para ve enerji harcayan iş adamları
gelecekte ortaya çıkacak tersliklerle daha etkin başa çıkabilirler.

36

Richard M. Hodgetts ve Donaltd Kuratko, Efective Small Business Management,
Altıncı Baskı,,1998,s.170
Butler Davit, ‘’Business Planning: A Guide to Business Start-up’’, Betterworth, Oxford
2000, s.1
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İş planı iş hayatında başarının bir teminatı değildir. Ancak, iş planları
girişimcilerin başarı şansını arttırır.
Olağan bir iş planı 20-50 sayfa uzunluktadır. Kısa planlar genellikle pek
yarar sağlamaz. Uzun olan planların ise, okunmama riski vardır.38
William Sahlman’a göre; iş plânları, bir anı gösteren enstantane bir resim
değildir. İyi hazırlanmış iş plânları, geleceği gös-teren filmler gibidir.
Gelecekteki olaylar, firmanın, ya da girişimin yöneticileri, ü-rünleri,
rakipleri ve makro ekonomik or-tamla ilgili faktörleri tutarlı ve mantıklı biçimde
ortaya koyarlar. Muhtemel etki ve tepkileri gözler önüne sererler.39
İyi hazırlanmış bir iş plânı, kilit yöneticilerin girişimden ayrılması halinde
ne ola-cağını; rakiplerin beklenmedik şekilde müthiş saldırmaları durumunda ne
yapılacağını; hammaddenin sağlandığı Afrika’da bir ihtilâl olduğunda, ne gibi
durumlarla karşılaşılacağını; ve bunlar karşısında yönetimin nasıl hareket edeceğini
açıklamalıdır. Şüphesiz, geleceği öngörmek zordur. Ancak, potansiyel yatırımcı
veya kreditörlere üstlendikleri risklerin ve alabilecekleri getirilerin niteliği hakkında
bilgi vermek mümkündür.40
Ancak iş planları sadece harici amaçlar için değil aynı zamanda iş fikrine
sahip oluşumun kendi yönetimi içinde önemli planlama araçlarından birisidir.
C. İş Planında Şu Başlıklar Yer Almalıdır
Sonuç almaya yönelik bir iş planı aşağıdaki unsurları içermelidir:41
1. Yönetici Özeti
Özet okuyucunun ilgisini çekmelidir. Çekmez ise, planın okunma şansı çok
düşüktür. Tutarlı, iyi yazılmış bir özet okuyucu üzerinde iyi bir intiba bırakır.
Yönetici özeti en çok iki sayfa olmalıdır. Bu özeti okuyan kişi o işletmeyi tamamıyla
kavramalı, önce rakiplerinden ayıran hususları öğrenmelidir.
Bu bölümde girişimci kim olduğunu, iş fikri kısa tarifini ve iş kurma
sürecini tanımlar.

Scarborough Norman M. ve Thomas W. Zimmerer, ‘’Effective Small Business
Management; An Entrepreneuiral Approach’’, Sekizinci Baskı, Pearson, Prentice Hall, New
Jersy, 2006, s.173-185
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2. Misyon İfadesi
Misyon ifadesi, firmanın amaçlarını ve gideceği istikameti gösterir. Misyon
ifadesi, bir girişimcinin işletmesinin ne olduğu, ne olması lazım geldiği ile ilgili
vizyonunu ortaya koyar.
3. Firmanın Geçmişi
Bu kısımda firmanın geçmişinde yer alan önemli finansal ve faaliyetsel
olaylar yer alır. Burada işletmenin kuruluşu, gelişim safhaları ve gelecekte
hedeflediği amaçlar gösterilir.
4. Endüstri Profilinin Açıklanması
Bu kısımda, firmanın içinde faaliyet göstereceği endüstrinin derin bir
analizi yapılır.
5. İşletme Stratejisi
Bu kısımda, girişimcinin rekabetçi bir üstünlük kazanmak için,
uygulayacağı strateji açıklanır.
6. Firmanın Pazara Sunacağı Ürün ve Hizmetlerin Tanıtımı
Bu kısımda firmanın toplam ürün kuşağı tanıtılmalı, müşterilerin şirket mal
ve hizmetlerini nasıl kullanacağının bir açıklaması yapılmalıdır. Ürünün hayat seyri
ile ilgili bilgilerde verilmelidir. Firmaya mal ve hizmetlerin rakipler karşısında
durumu adil bir biçimde analiz edilmelidir. Satılan mal ve hizmetlerin rekabetçi
üstünlükleri açıklanmalıdır.
7. Pazarlama Stratejisi ve Tüketici Yararının Gösterilmesi
İşletme planı, firmanın ürettiği mal ve hizmetlerin müşteriye nasıl fayda
sağlayacağını ya da müşterinin hangi sorununu çözeceğini açıklamalıdır. Firmanın
üretmiş olduğu mal ve hizmetler için gerçek bir pazarın olup olmadığı ortaya
konmalıdır. Hedef müşteri kitlesi tanımlanmalı, alışkanlıkları ve özelliklerinin neler
olduğu açıklanmalıdır. İşgücü piyasasının bilgileri ve araştırma sonuçları, girişimin
yer alacağı bölge içindeki müşteri bilgileri hazırlanır. Tanıtım/reklam
çalışmalarındaki temel faktörlerde belirlenir.
8. Rakiplerin Analizi
İşletmenin rakiplerinin kimler olduğu, bunların üstün ve zayıf yönleri açık
bir biçimde analiz edilmelidir. Rakiplerin analiz edilmemesi, iş planlarının önemli
bir eksikliğini oluşturur. Rakiplerin Pazar payları, sattıkları ürünler, pazarlama
stratejileri derinlemesine analiz edilmelidir. Bu kısımda, işletmenin rakiplere karşı
gerçek bir üstünlüğünün olduğu ortaya konmalıdır.
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9. Yönetici ve Mal Sahiplerinin Özgeçmişleri
Bu kısımda, özgeçmişler yer almalıdır. Özgeçmişler bireyin eğitim, çalışma
hayatı, yetki ve sorumlulukları, tecrübeleri ile ilgili bilgiler verilmelidir.
Yatırımcılar ve kreditörlerin tecrübeye büyük önem verdiği sürekli akılda
tutulmalıdır.
10. Faaliyet Planlaması
İşletmenin tam bir tanımını yapmak için, iş planında örgütün şeması, kilit
mevkiiler ve bunları işgal eden kişilerle ilgili bilgiler yer almalıdır. Bir işi başarmak
için gerekli yetenekli kişileri bulmak zordur. Ancak, bu kişileri bir arada tutmak
daha da zordur. İş planında bu kilit kişilerin örgütte nasıl alıkonulacağına, onlara ne
gibi teşvikler verileceği açıklanmalıdır.
11. Finansal Tahminler
İş planının en önemli kısmı burasıdır. Burada proforma tablolar aylık hesaba
göre bir yıl; üç aylık esasa göre izleyen ilk iki, ya da üç yıl için sunulmalıdır. Bu
tablolar arasında gelir tablosu, bilanço, nakit akış tablosu ve yatırım bütçesi yer
almalıdır. Faaliyetlerin nasıl finansallaşacağına ait gerçekçi açıklamalar yapılmalı,
işletmenin faaliyetleri ile öngörüler değişik senaryolara, iyimser, olası ve kötümser
durumlara göre yapılmalıdır. Tahminler gerçekçi verilere göre hazırlanmalı,
varsayımlar hayali olmamalıdır.
Bir iş planı, rakamlar ve kelimelerin bir kombinasyonudur. Kelimeler ve
ifade ettikleri ticari mantık okuyucu için çok önemlidir ancak sonunda okuyucunun
en çok ilgilendiği hususu işletmenizin geçmişte karlı olması ve gelecekte de kar
üretebileceğini görmektir. Bunlar finansal geçmiş ve öngörülerdir. Nasıl bir
potansiyelin olduğunun anlaşılması rakamların sunumuna ve rakamların
oluşturulmasında kullanılan varsayımların anlaşılmasına bağlıdır. Karışık bir
şekilde düzenlenmiş tablolar ve tutarsız varsayımlarla hazırlanmış rakamlar
okuyucunun hiçbir şey anlamamasına sebebiyet verecektir. Hiçbir şey anlamamak
yatırımcıların kendi kaybı olarak görülebilir ancak onların altın kuralı
unutulmamalıdır: “Anlamazsak, yatırım yapmayız”. Bu sebeple, figürler basit ve
anlaşılabilir olmalıdır. Ekler, en son denetlenmiş mali tabloları ve yönetim
muhasebesi mali tablolarını içermeli; dolayısıyla şirketinizin mevcut durumunu
ortaya koymalıdır. Bununla birlikte, önemli sayısal göstergelerin bir özetini de iş
planına dahil etmelisiniz. Sayıların ne anlama geldiğini sıradan insanın
anlayabileceği bir dille anlatmak için öngörülerinize yorumlar eklemelisiniz. Son
olarak, bu bölümde risk sermayesi yatırımcısı için hazırlamanız gereken “çıkış
yolunu” anlatmalısınız. Unutmamalıdır ki, yatırımcılar veya borç veren kuruluşlar
sonsuza kadar şirketiniz ile ilişki içinde olmak istemeyebilirler.42

42

Deleite başarılı bir iş planı hazırlama klavuzu, 2009,s.14
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12. Fon Talebi
Burada hangi amaçla fon talebinde bulunulduğu açıklanmalıdır. Alınan
kredinin nasıl ödeneceğinin bir planı sunulmalıdır. Alınan kredinin nasıl
kullanılacağı, ne gibi bir getirinin sağlanacağı açıklanmalıdır. İstenen kredinin
nerede, nasıl, ne zaman kullanılacağı özlü bir biçimde ortaya konmalıdır.
Genellemelerden kaçınılmalıdır.
Ayrıca örgüt şeması da sunulmalıdır. Özellikle, şu noktalara dikkat edilmelidir.
İş planında gramer ve imla hataları olmamalıdır.
Görsel olarak çekici olmalıdır. Grafikler, tablolar, diyagramlar, fotoğraflar özenle
hazırlanmalıdır.
Marjlarda yeterli yer bırakılmalıdır.
Kapakta şirketin logosu ve ismi yer almalıdır, çekici olmalıdır.
İçerik tablosu yer almalıdır.
Plan akıcı bir üslupla ve konuşma dilinde hazırlanmalıdır.
İddialar gerçeklerle desteklenmeli, genellemeler yapılmamalıdır.
Herkesin anlayamayacağı terimlerin kullanılmasından kaçınılmalıdır.
Plan enteresan kılınmalıdır. Sıkıcı planlar okunmaz.
Finansal tablolar bilgisayarda hazırlanmalıdır.
Finansal tablolarda, duyarlılık analizleri yapılmalıdır.
Nakit tahminleri yer almalıdır.
Planda sadece gerçeklere yer verilmelidir.
Plan çok kısa, ya da çok uzun olmamalıdır.
D. İş Planlarının Sunumu
Kreditörler ve yatırımcılar, talepte bulunan girişimcinin hazırlıklı ve bilgili
olmasından etkilenirler. Girişimciler bir fon talebinde bulunduklarında, yapılacak
olan yüz yüze görüşmelerden çok önce, yazılı iş planlarını kreditörlere, ya da
yatırımcılara gönderirler. Bu nedenle, iş planlarının yukarıda örneği sunulan
kalıplara uyması gerekir. İş planının dinleyicilerde takdim edilebilmesi için ayrılan
süre genellikle çok kısadır. Bu nedenle, ayrıntılara girmeksizin, çok özlü ve anlaşılır
bir biçimde şu konularda bilgi verilmelidir.
Firmanın geçmişi, ürünleri veya hizmetleri,
Üretilecek mal veya hizmetlerle ilgili pazar analizi,
Firmanın rekabetçi gücü ve bu gücü kullanmada izleyeceği pazarlama stratejileri,
Yönetim ekibinin nitelikleri ve tecrübesi,
Kreditör ve yatırımcıların elde edecekleri getirileri ve karşılaşacakları riskleri
gösteren bir finansal analiz,
Planı, dinleyici kitlesine takdim etmeden önce iyi bir hazırlık başka bir deyişle,
prova yapılmalıdır. Plan çok aşırı duygusallığa kapılmaksızın, gerçekçi bir biçimde
takdim edilmeli, ayrıntılara girmeksizin, temel fırsatlar üzerinde durulmalıdır.
Planda gösterilen fırsatların ne gibi getiriler sağlayacağı açıklanmalı, takdimi ilginç
kılmak için görsel araçlardan yararlanılmalıdır. Teknik terimler kullanmaktan
vazgeçilmelidir. Sorular için hazırlıklı olunmalı, doyurucu cevaplar verilmelidir. İş
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planına olan güveni ve inisiyatifi göstermek için, sunum sırasında proaktif bir tutum
sergilenmelidir.43
II. İş Planı: Enerji Üretim Sektöründe Bir Uygulama
Yönetici Özeti
1. Girişimci
Firma İsmi
Ulusoy Elektrik Üretim A.Ş
İlgili Kişi / Pozisyonu Tahir CAN/Şirket Yöneticisi
İş Adresi
Çine Organize Sanayi Bölgesi No 12 ÇİNE
İş Sektörü
Elektrik Üretim
Telefonu
0256 2310550
2. Misyonumuz
Enerji santralinin mümkün olan en yüksek emre amadeliğini sağlarken, işçi
sağlığı / iş güvenliği ve bilgi güvenliği kurallarına ve çevresel standartlara en yüksek
özeni göstererek elektrik üretmek hedefimizdir. Türk ekonomisine kararlı katkımızı
devam ettirirken, teknolojik olarak en üst seviyelere erişmek ve güvenilir bir kuruluş
olarak itibarımızı muhafaza etmektir.
3. Firmanın Özgeçmişi
Ulusoy Elektrik Üretim A.Ş. mevcut işlerinin hacmini artırmayı ve iştigal
alanlarını çeşitlendirmeyi amaçlamaktadır. Türkiye’de elektrik enerjisi talebinin her
gecen gün artması nedeniyle, enerji yatırımlarına yönelmek elektrik üretimi ve
ticareti amacıyla kurulmuştur. Şirket merkezi Aydın’da olup projelerle ilgili tüm
teknik konular, resmi ve elektrik ticareti ile ilgili konular buradan takip
edilmektedir.
Şirket uzun vadede yeni HES projeleri ve diğer yenilenebilir enerji üretim
projeleri geliştirmeyi düşünmektedir.
Özetlemek gerekirse, Şirket, Türkiye enerji sektörünün katılımcılarından
biri olmak üzere iyi bir pozisyon almış durumdadır.
4. İş Fikri
Enerji, modern ekonominin ve çağdaş yaşam standardının vazgeçilmez bir
unsuru haline gelmiştir. Bunun temel nedeni; başta elektrik olmak üzere, enerji
kullanımının yaşamımızın her alanında yoğun şekilde yer almasıdır. Buna karşılık,
tüm dünyada fosil yakıtların azalması, çevrenin kirlenmesi ve iklim değişikliği
nedeniyle; kaliteli, sürekli ve ucuz enerjiyi güvenli bir şekilde üretmenin ve
tüketicilerin kullanımına sunmanın her geçen gün daha da zorlaştığı görülmektedir.
Fosil yakıt kaynaklarının azalması ve artan çevre baskısı nedeniyle son
yıllarda yenilenebilir enerji kaynaklarına doğru bir eğilim gözlenmektedir. Bu
çerçevede, enerji üretiminde; hidrolik başta olmak üzere rüzgâr, biokütle, jeotermal,
güneş ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının payı her geçen gün artmaktadır.
Gelişmiş ülkelerin pek çoğunun bahsi geçen kaynaklardan olan güneş
potansiyellerini büyük oranda değerlendirdiği, ancak Türkiye’nin de içinde
Scarborough Norman M. ve Thomas W. Zimmerer, ‘’Effective Small Business
Management; An Entrepreneuiral Approach’’, Sekizinci Baskı, Pearson, Prentice Hall,
New Jersy, 2006, s.173-185
43

412

bulunduğu gelişmekte olan ülkelerin henüz bu potansiyeli yeterince
değerlendiremediği görülmektedir.
Enerji arz güvenliğinin tehlikeye girmesiyle birlikte çeşitli ülkelerde enerji
verimliliğinin artırılması gündeme gelmektedir. Türkiye’nin de tam üyelik
sürecinde bulunduğu Avrupa Birliği, dünya üzerinde enerji talebinin en yüksek
olduğu bölgelerden birisidir. Bu talebini büyük ölçüde dışarıdan karşılayan AB
enerji politikaları, enerji arz güvenliğini artırmak; enerjinin üretimi, taşınması,
dağıtım ve kullanım verimliliğini en üst düzeye çıkarmak ve çevre sorunlarını en
aza indirmek olarak benimsemiştir. Bunlara ek olarak 2006’da "Avrupa için
Güvenli, Rekabetçi ve Sürdürülebilir Enerji Siyaseti" başlıklı Yeşil Kitap yeni bir
enerji politikası belirlemek amacıyla yayımlanmıştır.
Bütün bunların yanı sıra zararlı gazların çevreye etkisinin azaltılması
amacıyla dünyada 1979 yılında I. Dünya İklim Konferansıyla başlayan toplantılar
yapılmıştır. Kyoto Protokolü 2005 yılında imzalanmış olup üye olan ülkelere çevre
konusunda önemli sınırlamalar getirmiştir. Kyoto Protokolünün ek mekanizmaları
sayesinde üretim yapan şirketler, yeni ticaret faaliyetlerinde bulunabilmektedirler.
Yenilenebilir enerji kaynağı kullanmayan elektrik üreticileri, Kyoto Protokolü’nden
etkilenmektedir. Bunun yanında yenilenebilir enerji kaynağı kullanan üreticiler,
avantajlı duruma geçmektedirler.
Başta Avrupa Birliği Ülkeleri olmak üzere; Amerika Birleşik Devleri, Çin
ve Hindistan enerji arz güvenliğini sağlamak amacıyla büyük enerji projeleri
yürütmektedirler. Bu kapsamda, değişik enerji kaynaklarından uzun vadeli
sözleşmelerle ham petrol ve doğalgaz temin eden söz konusu ülkeler kendi enerji
arz güvenliklerini sağlamaya çalışmaktadırlar. Amerika Birleşik Devletleri başta
Ortadoğu, Kanada ve Güney Amerika ülkeleri olmak üzere değişik ülkelerden
yaptığı ham petrol ithalatı ile kendi enerji arz güvenliğini sağlamaktadır. Avrupa
Birliği ülkeleri özellikle kuzeyden Rusya ve Orta Asya ülkelerinden, güneyde
Cezayir ve Ortadoğu ülkelerinden, doğuda ise Türkiye üzerinden yoğun bir şekilde
ham petrol ve doğalgaz ithal etmektedir.
Son dönemde, dünya enerji politikalarının yenilenebilir enerji kaynakları
üzerine kurulduğu bilinmektedir. Bu bağlamda AB ülkelerinde ve ABD’de
yenilenebilir enerji kaynaklarından olan su ve rüzgâr ve güneşi elektrik enerjisi
üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Bu kaynaklara yüksek oranda sahip olan ülkemizde kaynakların
kullanımının düşük olduğu görülmektedir. AB’ye tam üyelik sürecinde Türkiye,
ekonomik ve sosyal hayatın bütün alanlarında olduğu gibi, enerji konusunda da
Avrupa Birliği’ne uyum sağlamayı amaçlamaktadır. Bu nedenle, enerji yol
haritalarının oluşturulduğu dünyadaki yapısal değişimin, ülkemizi coğrafi/stratejik
konumu gereği çok yakından etkileyeceği ve Türkiye için çizilen, Avrupa Birliği
müzakere süreci ile birlikte giderek netleşen; küreselleşme politikalarına tam uyum
ve bunun devlet politikası haline gelmesi hızla gerçekleşmektedir. AB, mevcut
durumuyla dünyanın en büyük enerji ithalatçısı ve ABD’den sonra ikinci büyük
enerji tüketicisidir.
Bu çerçevede AB Enerji Politikası hedefleri;
- Rekabet gücü,
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- Enerji arzının güvenliği ve çevrenin korunması arasında bir dengeye
varmak,
- Toplam enerji tüketiminde kömürün payını korumak,
- Doğalgazın payını artırmak,
- Nükleer enerji santralleri için azami güvenlik şartları tesis etmek ve
- Yenilenebilir enerji kaynaklarının payını artırmak olarak açıklanmıştır.
Türkiye’de, enerji üretimi ve dağıtımı alanında son dönem politikası;
kamunun elektrik, doğalgaz ve petrol sektöründe, yatırımcı rolünü özelleştirme
aracılığıyla devredip, gerekli yatırımların rekabetçi bir piyasa ortamında özel sektör
tarafından yapılması yönündedir. Kamunun görevi ise düzenleyici kurum
vasıtasıyla piyasaya giriş, tarifeler dahil piyasa faaliyeti ile piyasadan çıkışı
düzenlemek ve arz güvenliğini temin etmektir.
Onuncu Kalkınma Planı’nda, Türkiye’de enerji alanındaki temel amaç;
enerjinin sürekli, güvenli ve asgari maliyetle temin edilmesi olarak belirlenmiştir.
Ayrıca, söz konusu planda çevrenin korunması, enerji verimliliği ve tasarrufu,
birincil enerji kaynaklarının ülke genelinde dengeli bir biçimde dağıtılması,
üretimde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına daha çok yer verilmesi
hedeflenmektedir.
2013 yılı sonu itibariyle 40.565 MW olan elektrik santrallerimizin toplam
kurulu gücü 2014 yılında 41.500 MW’a yükselmiştir. Söz konusu kurulu gücün
2014 yılında 42.160 MW'a ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2012 yılında 176,3
milyar kW/h olarak gerçekleşen elektrik üretimi, 2014 yılında 190,1 milyar kW/h’a
ulaşmıştır. 2015 yılı elektrik üretimi ise 202,5 milyar kW/h olarak öngörülmüştür.
Elektrik üretiminde doğal gaz yakıtlı santrallerin yüzde 49,1, linyit yakıtlı
santrallerin yüzde 21,1 ve hidrolik yakıtlı santrallerin yüzde 17’lik paylarla ilk
sıraları alması beklenmektedir.
Mevcut santrallerimizin yaklaşık yüzde 30’u ekonomik ömrünü doldurmuş,
yüzde 30’unun ise ciddi biçimde rehabilitasyon’a ihtiyacı bulunmaktadır. Bu
nedenle, 41.500 MW kapasiteye rağmen sistem 22.000 MW kullanımından itibaren
zorlanmaya başlamakta, 29-30.000 MW kullanım seviyesinde ise durmaktadır ve
bölgesel düzeyde elektrik kesintileri yaşanmaktadır. Yeterli enerji kaynaklarına
sahip olmayan ülkemizde halen elektrik üretiminde yüzde 50 olan dışa
bağımlılığımızın 2030 yılında yüzde 68’e çıkacağı tahmin edilmektedir. Bu
gelişmenin, hızla artan petrol ve doğal gaz fiyatlarını etkisiyle uzun dönmede
elektrik fiyatlarında da artışlara neden olması beklenmektedir.
6090 Sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi
İlişkin Kanun ;
6094 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi
Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapan Kanun, 29 Aralık 2010‘da
kabul edilmiş; Resmi Gazete’nin 8 Ocak 2011 sayısında yayımlanarak, yürürlüğe
girmiştir. Yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik üretiminin teşvikini amaçlayan
Kanuna göre, elektrik enerjisine yönelik kaynak alanlarının, ilgili kurum ve
kuruluşların görüşü alınarak belirlenmesi, derecelendirilmesi, kullanılmasına ilişkin
usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenmiştir. Belirlenen yenilenebilir kaynak
alanları, imar planlarına re’sen işlenmek üzere Bakanlık tarafından ilgili mercilere
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bildirilecektir.Yasayla, yenilenebilir enerji kaynağına dayalı üretim tesisleri için
uygulanacak fiyatlar ”dolar cent” olarak tespit edilmektedir
Kanunun yürürlüğe girdiği 18 Mayıs 2005 tarihinden, 31 Aralık 2015 tarihine kadar
işletmeye girmiş ya da girecek YEK destekleme mekanizmasına tabi üretim lisansı
sahipleri için bu fiyatlar, 10 yıl süre ile uygulanacaktır. 31 Aralık 2015 tarihinden
itibaren işletmeye girecek olan yenilenebilir enerji kaynağı üretim tesisleri için
uygulanacak fiyatlar, bu fiyatları geçmeyecek şekilde Bakanlar Kurulunca
belirlenecektir. Yoğunlaştırılmış güneş enerjisi ile birlikte yenilenebilir olmayan
diğer enerji kaynaklarını kullanarak enerji üreten hibrit üretim tesisleri de bu
destekleme kapsamında olacaktır. Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi (PMUM), her
fatura dönemi için YEK toplam bedelini ilan edecek ve tüketiciye elektrik enerjisi
sağlayan tedarikçilerin ödeme yükümlülüğünü belirleyecektir.
6090 Sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi İlişkin
Kanunun Getirdikleri;
Gelişmiş ülkelerde uzun yıllardır teşvik edilen yenilenebilir enerji kaynakları,
Türkiye için ciddi bir potansiyel oluşturmaktadır.
Fiyat Desteği:
Güneş enerjisine dayalı üretim tesisi 13.3 $ cent-kW/h karşılığı TL’dir.
Alım Garantisi:
Mekanizmaya 10 yıl boyunca alım garantisi getirmiştir. Yani Destek Süresi 10
yıldır.
Yukarıda izah etmeye çalıştığım enerji pazarının gelişimi, piyasanın enerji talebi
verimsiz marjinal tarım arazisini ucuz maliyetle değerlendirilmesi ve kurulacak
enerji üretim santraline 13.3 $ cent-kW/h’den devlet garantili 10 yıl enerji alım
garantisi olması nedeniyle, bu iş fikri gelişmiş, yatırım fikri doğmuştur.
5. İş Fikrinin Amacı
Genel Amaçlar
Projemizin genel amacı yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının
özendirilmesi, alternatif yenilenebilir enerji kaynağı oluşturulmasına katkıda
bulunmaktır. Bununla birlikte çevre kirliliğinin önüne geçilmiş ve enerji kaynakları
arttırılmış olacaktır. Hem bölgenin, hem de ülkenin kalkınmasına amaçlamaktadır.
Özel Amaçlar
“Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik” ve
“Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin
Uygulanmasına Dair Tebliğ” kapsamında “ Güneş Enerji Santralı”(GES) kurulması
işlemi, bunun sonucu olarak Mevcut enerji teşviklerinden faydalanarak enerji satışı
yapmaktır.
6. İş Fikri Projesinin Özeti
Projenin Konusu
: Çine ilçesi Organize Sanayi Bölgesi yakınında
marjinal arazide güneş enerji santrali kurmak.
Projenin Kapasitesi : 1MVA Gücünde elektrik santrali
Proje Tutarı
: 1.015.416 $.
Finansman Durumu
:
Öz Kaynak
: 203.083 $
Kredi
: 812.333 $
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B. Girişimci
1. Girişimcinin Kişisel Özellikleri
Tablo 2.1. Kişisel Bilgiler
Adı Soyadı
Adresi
Telefon

Tahir CAN
Mimar Sinan Mah. 22 Sokak No :4 Aydın
05353933765
Doğum Yeri
Doğum Tarihi
Medeni Durumu

Fax

Aydın
15/09/1975
Evli

Tablo 2.2. Eğitim Durumu
Eğitim Durumu:
Bölümü: Elektrik-Elektronik Müh.
Katıldığım
Yıl
2000
2001
2001
2002
2005
2006
2007
2008
2010
2010
2011
2012
2012
2012
2102
2013
2013
2014
2014

kurs/seminer v.b programlar
Programın Adı ve Konusu
Mühendislik oryantasyon
Sektörde Hukiki Mevzuatlar
Kısa devre Kesiciler
Yabancı dil eğitimi
Başarı sonuç odaklılık
Zaman yönetimi ve outlook
Temel yönetim becerileri
Elektrik sayacları
ISO9001 Kalite yönetim sistemi
Zaman yönetimi
Beyin firtınası,içimizdeki güç eğitimi
Stresle başa çıkma
PPL teknolojileri(yurtdışı)
Sa 8000 Sosyal sorumluluk
Office 2010
Yönetici
Scada(yurtdışı)
C sınıfı iş Güvenliği Uzmanlıgı belgesi
A sınıfı iş Güvenliği Uzmanlıgı belgesi

Elektrik-Elektronik Müh.
Mezuniyet
Tarihiniz:
1997
Süresi(gün)
10
10
5
365
1
2
5
2
20
1
5
1
10
1
5
1
3
160
200

Verilen Belge
Katılım belgesi
Katılım Belgesi
Katılım Belgesi
Sertifika
Sertifika
Sertifika
Sertifika
Katılım belgesi
Sertifika
Sertifika
Sertifika
Sertifika
Katılım belgesi
Sertifika
Sertifika
Sertifika
Sertifika
Uzmanlık belgesi
Uzmanlık belgesi

Tablo 2.3. Çalıştığı İşler
Çalışma
Dönemi
1999
2008

İşyeri Adı

Bölümü

Görevi

Çalışma Süresi

Tedaş
Aydem Edaş

Tesis Müdürlüğü
Parekende Yöneticiliği

Müdür
Yönetici

9 Yıl
Halen Çalışıyor.

416

C. Kurulacak İşin Temel Nitelikleri ve Kuruluş Dönemi Planı
1. İşin Sahip Olacağı Yasal Statü
07.02.2014 tarihinde Ulusoy Elektrik Üretim A.Ş. Aydın’da kurulmuş,
Çine bölgesinde 1 MW kurulu güce sahip bir güneş enerjisi santrali kurulması ve
işletilmesi amacıyla Enerji piyasası kurumlarına izin başvurusunda bulunmuştur.
İzin başvurusu kapsamında uygunluk belgesi alınmış olup, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı nezdinde yürütülen ÇED çalışmaları tamamlanmış ÇED
Olumlu Belgesi alınmıştır.
İzin değerlendirme süreci devam etmekte olup, İmar Planı çalışmalarında
da önemli bir mesafe kat edilen Projeye ilişkin projenin tamamlanması, kısa süre
içerisinde bitirilmesi beklenmektedir.
2. İşletmenin Ortakları Kimlerdir ve Ortaklık Pay Dağılımı
Kurucu Ortaklar
Tahir CAN
İbrahim SAN

Ortaklık Payları
% 50
%50

3. Ortakların İşletmeye Katkıları ve İşletmede Alacakları Görevler
Şirketin faaliyetleri birlikte yönetilecektir. Ercan ULU Genel müdür olarak
atanmıştır.
D. İş Fikrinin Piyasa ve Talep Özellikleri Araştırması Talep Özellikleri
Araştırmasının Sonuçları
1. İş Fikrinin İçinde Bulunduğu Sektör
Türkiye’nin hızla gelişim gösteren sektörlerinden birisi olan elektrik
sektörü tüketici fiyatlarında yaklaşık 12 milyar dolar satış hasılasıyla ülke
ekonomisinde önemli bir yere sahip bulunmaktadır.
Yılda yaklaşık olarak %8 artış gösteren elektrik talebi sektörün büyümesine
önemli katkı sağlarken, Türkiye’deki önemli sanayi dallarına ve ülke
ekonomisindeki genel büyümeye oranla oldukça yüksek bir seviyede
seyretmektedir. Türkiye’de üretilen elektrikğin yaklaşık olarak %49-50 seviyesi
sanayide kullanılırken, %35-36’lık kısmı ticarethane ve meskenlerde, geri kalan
kısmı ise resmi kurumlar, aydınlatma, okul ve hastane gibi kar gütmeyen kuruluşlar
tarafından kullanılmaktadır. Ekonomideki genel büyüme ve nüfus artışı, elektrik
tüketimine olan talebi artırmaktadır. Önümüzdeki yıllarda ekonomideki büyümeye
paralel olarak sanayide kullanılan elektriğin toplam tüketim içinde %50 seviyesi
üzerine çıkması tahmin edilmektedir.
Türkiye'deki elektrik tüketimi, ekonomideki büyüme, artan nüfus ve
şehirleşmenin de etkisiyle son yıllarda büyük artışlar yaşamıştır.
Artan elektrik tüketimine bağlı olarak kişi başına elektrik tüketimi ise 2000
yılındaki yıllık 1,458 KW/h seviyesinden günümüzde 1,836 KW/h seviyesine
çıkmıştır. Hızlı talep artışına rağmen Türkiye’de kişi başına düşen net elektrik
tüketimi halen yıllık ortalama tüketimin 9bin KW/h olduğu AB ülkelerine göre
oldukça düşük bir seviyede bulunmaktadır. Son yıllarda ekonomik büyümenin
devam etmesi ve sanayi üretimindeki artış ile birlikte 2006-2015 yılları arasında
Türkiye elektrik tüketiminin yıllık %8.4 büyümesi beklenmektedir. Enerji ve Tabi
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Kaynaklar Bakanlığı projeksiyonlarına göre kişi başı tüketimin 2020 yılına kadar 6
bin KW/h seviyesine yaklaşması tahmin edilmektedir.
2. Kurulacak İşletmenin İlişki İçinde Bulunacağı Müşteri, Girdi ve
İşgücü Piyasaları ve Temel Özellikleri
Türkiye elektrik üretim sektöründe DUY piyasası haricinde rekabetin düşük
seviyede olduğu gözlemlenmektedir. DUY piyasasında ise EÜAS’ın hakim
durumuna rağmen yüksek seviyede rekabetin bulunduğu söylenebilir. Yapılanma
sürecinin henüz tamamlanmamış olması, devletin piyasaya doğrudan etkisinin çok
olduğu sonucunu doğurmaktadır. Dolayısıyla 2020 yılında daha rekabetçi bir piyasa
yapısına kavuşmak için mevzuatsal düzenlemelerin büyük dikkatle yapılması
gerekmektedir. Böylece daha güvenli piyasa yapısı oluşacak ve yatırımcılar daha
uygun koşullarda kredi bulabileceklerdir.
Sonuç olarak, talep tahminleri göz önüne alındığında Türkiye elektrik
üretim sektörü yüksek bir gelişim potansiyeline sahiptir. Üretici-tüketici-devlet
üçgeninde, sektördeki rekabetçi seviyenin artmasının her katılımcıya olumlu
etkilerinin olacağı ve gelişimi hızlandıracağı değerlendirilmektedir.
3. Ürün Yada Hizmetin Sunum Bölgesi ve Bölge İçinde Müşteri Kitlesi ve Bu
Kitlenin Talep Özellikleri
28783 Sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik
Kapsamında devlete üretilen enerjinin tamamı verilecektir. Bu nedenle üretilen
enerji monopol bir piyasaya hakimdir. Bu nedenle rakip ve pazar sorunu yoktur.
E. İşletmenin Uygulayacağı Pazar Planı
İşletmemizce üretilen enerjinin tamamı alım garantisi içinde olduğundan bir
pazarlama planı yapılmasına gerek yoktur.
1. İşletmenin Yıllık Enerji Üretimi ve Üretim Tutarı
Kurulacak olan elektrik üretim santralinin üretimleri aşagıdaki gibi tahmin
edilmektedir. Yekdem mekanizması içinde dolar bazında üretilen enerjinin 10 yıllık
Kwh fiyatı sabit ve 13,3dolar/centten devlete satılacaktır.(ilgili kanun gereği alım
garantisinden)
Çizelge 5.1. Yıllık Enerji Üretimi tablosu
AYLAR

ÜRETİM(kWh)

Ocak

65.032

Şubat

71.320

Mart

97.647

Nisan

111.313

Mayıs

134.820

Haziran

154.713

Temmuz

178.669

Ağustos

161.735

Eylül

126.227
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Ekim

109.601

Kasım

81.201

Aralık

34.547

Toplam

1.326.825

Çizelge 5.2. Yıllık Enerji Üretim Tutarı Tablosu

AYLAR

ÜRETİM TUTARI($)

Ocak

8.649

Şubat

9.486

Mart

12.987

Nisan

14.805

Mayıs

17.931

Haziran

20.577

Temmuz

23.763

Ağustos

21.511

Eylül

16.788

Ekim

14.577

Kasım

10.800

Aralık

4.595

Toplam

176.468
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F. Ürün yada Hizmet Üretimi İş Akış ve Üretim Planlaması
1. Santral Kurulumu Sonucu Yıllık Elektrik Üretim Planlaması
Santralin kurulum noktası ve şebekeye baglantı durumu aşagıdaki gibidir.
Şekil 6.1. Santralin Kurulum Noktası tek hat şeması

Santral kurulumu sonrası elktrik üretim planlaması aylar bazında aşagıdaki gibidir.
Çizelge 6.1. Yıllık Enerji Üretimi Tablosu
AYLAR

ÜRETİM(kWh)

Ocak

65.032

Şubat

71.320

Mart

97.647

Nisan

111.313

Mayıs

134.820

Haziran

154.713

Temmuz

178.669

Ağustos

161.735

Eylül

126.227

Ekim

109.601

Kasım

81.201

Aralık

34.547

Toplam

1.326.825
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2. Üretilen Enerjinin Dağıtım Sistemine Verilip Payların Ödenmesi
Süreci
Ürünün
pazarda
gerçekleşmektedir.

tüketicilere

ulaştırılması

aşagıdaki

süreçle

Şekil 6.2. Üretilen Enerjinin Dağıtım Sistemine Verilip Payların Ödenmesi Süreci

3. İşletmenin Kurulmasında Kullanılacak Temel Süreçler
a. İş Kurma Süreci
Çizelge 6.2. İş Kurma Süreci Tablosu
Yatırım Yeri Seçimi
Fizibilite Etüdü
Elektrik İletim Şirketinden Bağlantı Talebi ve izni
Projenin Hazırlanması
Yerel Otoriteler ile Mutabakatın Sağlanması
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)
Elektrik Dağıtım Şirketi ile Baglantı Anlaşmasının Yapılması
Gerekli Tüm İzinlerin Alınması
Finans Desteğinin Alınması
Tesisin Kurulumu
İşletim
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b. İş Kurma Sürecinin faaliyetlerinin Ayrıntılı Açıklaması
Faliyet 1 : Görünürlük Faaliyetleri
Seçilmiş ve mülk edinilmiş marjinal tarım arazisi seçimi ve gerek projenin
hazırlanması iş ve işlemlerin takibi.
Faliyet 2 : Fizibilite Raporunun Hazırlanması
Kurulacak sistemle ilgili olarak saha çalışması yapılacak ve konuyla ilgili
olarak detaylı bir fizibilite raporunu hazırlanacaktır.
Faliyet 3 : Proje Ekibinin Oluşturulması ve Projenin Hazırlanması
Projeyi yürütecek ekip belirlenerek yapılan termin dahilinde projenin
oluşturulması uygulanması sağlanacaktır.
Faliyet 4 : Gerekli Resmi İşlemler
1 MW’a kadar sahip olan tesislerde, EPDK tarafından Resmi Gazetede
yayınlanan Elektrik Piyasasında Lisansız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin
Uygulanmasına Dair Tebliğine göre, üretici lisansının alınması gerekmemektedir.
Kuracağımız Güneş Enerjisi Sistemi 1 MW gücü olup EPDK’dan lisans
alınmasına gerek yoktur. Lisans işlerinin az olması, bürokrasi kısmının az olmasını
sağlayacaktır. Bu sayede; Güneş Enerjisi Sistemi projemiz en kısa sürede hayata
geçirilmesini sağlayacak, resmi kurumlarla gerekli tüm işlemler yapılacaktır.
Yekdem katılımcısı olarak Aydem Elektrik Dağıtım A.Ş ile sistem kullanım
anlaşması yapılacaktır.
Faliyet 5 : Finansman Temini
Finansman temini sağlanması gerçekleştirilecektir.
Faliyet 6 : Sistemin Kurulması, Test Edilip Faaliyete Geçirilmesi
Santralin kurulum ve dağıtım şirketine bağlanması için gerekli otop
fiderlerinin montajı yapılacaktır.
Güneş Enerjisi Sistemine ait Güneş Panelleri, İkaz Sistemi, Kumanda ve
Koruma Panosu, Teklif edilen cihazların zati topraklaması, Çıkış ve Sayaç Panosu,
Nakliye ve Sigorta İşlemleri, Güneş Panellerinin Montaj ve Test İşlemleri, Devreye
Alma İşlemleri santralin içinin yapımı sürecinde yapılacaktır.
Santralimizin iç elektrik donanımı hazırlanırken aynı anda Aydem Saraçlar
fideri üzerinde bağlantı binası ve gerekli elektriksel donanım yapılacaktır. Ayrıca
gerekli koruma fiderleri montajı projeye uygun hazırlanacaktır.
Güneş Enerji Sistemi’mizin kurulması, Enerji Nakil Hattımızın yapımı
tamamlandıktan sonra, santralimizde test işlemleri yapılacaktır. Bu süreçte eksik
kalan kısımların yapılması, hatalar varsa hataların onarılması, makinelerin testi ve
kontrolü yapılacaktır. Santralimizin sorunsuz bir şekilde faaliyete geçmesi için
gerekli olan tüm işlemler yapılacaktır.
Faliyet 8 : Personel Alımı ve işletim
Santralimizin yapım sürecinin sonuna doğru santralimizde çalışacak olan 3
adet personel belirlenecektir. Santral personeli belirlenirken elektrik işlerinden
anlayan tekniker, teknisyen gibi bir ünvanı olan ve E.K.A.T. ( Elektrik Kuvvetli
Akımlar Tesisleri) Belgesi olan kişiler öncelikli olarak alınacaktır. Personelimizin
belirlenmesinden sonra, santral binamızı kuran firmayla eğitim çalışması
yapılacaktır. Personelin teknik ekipman anlamında bilgilendirilmesi, kullanımının
öğrenilmesi ve kontrolü gibi konularda eğitim çalışması yapılacaktır.
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Santralimizde gerekli olan montaj işleri, test işlemleri, devreye alma işlemleri
yapıldıktan sonra güneş Enerjisi Sistemimiz enerji üretebilir ve Elektrik Dağıtım
sisteme bağlanabilir duruma gelecektir.
G. Örgütlenme ve Yönetim Planı
1. Örgütlenme Şeması
Şekil 7.1. Örgütlenme Şeması

H. İş Kurma Süreci Aktivite
Faaliyet tablomuzdaki termine uygun iş kurma sürecimiz tamamlanacaktır.
Çizelge 8.1. İş Kurma Süreci termin Tablosu
FALİYET

AYLAR
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Görünürlük Faaliyetleri
X
Fizibilite
Raporunun
Hazırlanması
X
Proje
Ekibinin
Oluşturulması ve projenin
hazırlanması
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Gerekli Resmi İşlemler

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Finasman temini
Sistemin Kurulması test
edilip faliyete geçirilmesi
Personel Alımı ve işletim

X

X

X
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I. İşletme Finansal Planı
1. Yatırım ve İşletme Maliyetleri
PV yatırımlarının toplam maliyeti, ilk yatırım maliyeti ve işletim&bakım
maliyetleri olmak üzere iki temel bileşenden meydana gelmektedir. İlk yatırım
maliyeti genel olarak, panel, montaj seti, arazi, inşaat, kurulum, inverter ve diğer
ekipman maliyetlerinden meydana gelmektedir. Toplam ilk yatırım maliyetinin
yaklaşık % 40’ı panel maliyetinden meydana gelmektedir. İlk yatırım maliyetleri,
panellerin ve diğer yatırım ekipmanlarının satın alındığı döneme (mevsim) bağlı
olarak değişmektedir. Finansal değerlendirmelerde dikkate alınan ilk yatırım
maliyeti, alış fiyatlarının en düşük olduğu döneme ilişkin maliyetlerdir. İşletim &
bakım maliyetleri ise, sistemde arızalanan bazı ekipmanların yenilenmesi,
inverter’ların ortalama 10 yılda bir değiştirilmesi ve panellerin temizlenmesi gibi
bazı maliyet kalemlerinden meydana gelmektedir.
PV üretimi ve kurulumu yapan sektörün öncü kuruluşlardan alınan bilgiler
ve bu konuda yapılan araştırmalar incelendiğinde, 2014 yılı sonu itibariyle arazi
hariç ilk yatırım maliyetinin 1.01 $/watt, işletim ve bakım maliyetlerinin ise yıllık
0,025 $/watt olması öngörülmektedir.
1 MW’lık bir PV yatırımı için ihtiyaç duyulan arazinin net parsel alanı
18.000 m2’dir. Bu parsel alanının 14.000 m’si panellerin kurulacağı alana, 1500
m’si yeşil alana, 2.500 m’si ise yollara ayrılmaktadır.
PV yatırımlarına tahsis edilmesi düşünülen sahanın 2015 yılı için yıllık
işletme bakım ve personel giderleri 21.000 $dir. Bu durumda, Buna göre watt başına
işletme bakım ve personel giderleri bedeli, 0,021 TL/watt’tır.
a. Başlangıç Yatırım Sermayesi İhtiyaçı
Çizelge 9.1. Başlangıç Yatırım Sermayesi İhtiyaçı Tablosu
Faaliyet bütçesi (Değerler $ Olarak İfade Edilmiştir)
Birim

Birim Fiyat (TL)

Toplam Tutar(TL)

148,46

618.787,69

46

2.675,46

123.071,23

1.3. Taşıyıcı Yapı Bileşenleri
paket
1.4.Veri
izleme
Görüntüleme
Sistemi
paket
1.5. DC Kablolar, AC Kablolar,
Alçak Gerilim Panosu
paket

1

103.823,08

103.823,08

1

5.219,23

5.219,23

1

37.848,08

37.848,08

1.6. Trafo ve Bileşenleri

paket

1

11.646,92

11.646,92

1.7 Otoprodüktör fideri
paket
1.8 Saha trafosu ve Dağıtım sistemi
Arası Bağlantı
paket

1

14.613,85

14.613,85

1

3.600,00

3.600,00

ÜRÜN AÇIKLAMASI
1.1 Fotovoltaik modüller (Solar 250
W)
adet
1.2. İnverter (Evirici)

adet

Miktar

4168

424

1.9 Bağlantı binası

paket

1

35.516,15

35.516,15

1.10 Beton Köşk Ölçü Binası

paket

1

37.096,92

37.096,92

1.11 Arazi Düzenlemesi
paket
1.12 Sistem Tasarımı Test kabul
İşlemleri
paket

1

10.131,54

10.131,54

1

10.984,62

10.984,62

1.13 Proje Danışmanlık Hizmetleri

1

3.076,92

3.076,92

paket

TOPLAM
K.D.V(%18)
GENEL
TOPLAM

1.015.416
182.775
1.198.191

b. Yıllık İşletme Giderleri
Çizelge 9.2. Yıllık İşletme Giderleri Tablosu
Yıllık İşletme Giderleri (Değerler $ Olarak İfade Edilmiştir)
GİDER KALEMLERİ

TOPLAM HARCAMA

Genel Giderlerı

4.000

İşçilik-Personel

11.000

Bakım -Onarım

10.000

TOPLAM

25.000

SABİT
GİDERLER

DEĞİŞKEN
GİDERLER

10.000

c. Yatırım Dönemi Finasmanı
Çizelge 9.3. Yatırım Dönemi Finasmanı Tablosu
Yatırım Dönemi Finansman Tablosu (Değerler $ Olarak İfade Edilmiştir)
Yıllar
Yatırım
Dönemi
1. Başlangıç
Yatırımı
2. İşletme
Sermayesi

1YIL

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

10
YIL

1.015.41
6

25.000

25.00
25.00
25.00
25.00 25.00
25.000
25.000
25.000 25.000
0
0
0
0
0
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Faizler
Toplam
Finansman
İhtiyacı

1.015.41
6

1.Özkaynakl
ar

203.083

28.432

26.00
20.90
15.43
23.500
18.217
12.557
8
4
5

9.578 6.494 3.303

53.412

51.00
8

34.57 31.49 28.30
8
4
3

48.50 45.90
0
4

43.21 40.43 37.55
7
5
7

2. Borçlar
3. Krediler

812.333

Toplam
Finansman

1.015.41
6

d. Kredi Geri Ödeme Planı
Çizelge 9.4. Kredi Geri Ödeme Planı Tablosu
Kredinin 10 Yıllık Geri Ödeme Maliyeti (Değerler $ Olarak İfade Edilmiştir)
Kredi

812333$

Faiz

3,50%

Taksit

10

Dönem(Yıl)

Taksit

Anapara

Kalan

Faiz

1

97.676

69.244

743.089

28.432

2

97.676

71.668

671.421

26.008

3

97.676

74.176

597.244

23.500

4

97.676

76.772

520.472

20.904

5

97.676

79.460

441.012

18.217

6

97.676

82.241

358.772

15.435

7

97.676

85.119

273.653

12.557

8

97.676

88.098

185.555

9.578

9

97.676

91.182

94.373

6.494

10

97.676

94.373

3.303

e. Gelir Gider Hesabı
Çizelge 9.5. Gelir Gider Hesabı Tablosu

Açıklamalar

1

Gelir Gider Hesabı Tablosu (Değerler $ Olarak İfade Edilmiştir)
Yıllar
2
3
4
5
6
7
8

9

10
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İşletme
Gelirleri
İşletme
Gelirleri
Toplamı
İşletme
Giderleri

176.468 176.468 176.468 176.468 176.468 176.468 176.468 176.468 176.468 176.468
176.468 176.468 176.468 176.468 176.468 176.468 176.468 176.468 176.468 176.468

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

İşletme
Giderleri
25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Toplamı
Gelir-Gider
151.468 151.468 151.468 151.468 151.468 151.468 151.468 151.468 151.468 151.468
Farkı
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f. Nakit akımları
Çizelge 9.6. Nakit Akımları Tablosu
Nakit Akım Tablosu (Değerler $ Olarak İfade Edilmiştir)
Yıllar
Nakit Girişleri

Yatırım Dönemi

Yatırım Kredisi

812.333

Özkaynak

203.083

İşletme Gelir-Gider Farkı

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

151.468

151.468

151.468

151.468

151.468

151.468

151.468

151.468

151.468 151.468

0

52.745

105.006

156.765

208.005

258.708

308.854

358.425

407.399 455.757

151.468

204.213

256.474

308.233

359.473

410.176

460.322

509.893

558.867 607.225

Kredi Faiz Ödemeleri

28.432

26.008

23.500

20.904

18.217

15.435

12.557

9.578

6.494

3.303

Kredi Anapara Ödemeleri

69.244

71.668

74.176

76.772

79.460

82.241

85.119

88.098

91.182

94.373

Kredi Ödeme Toplamı

97.676

97.676

97.676

97.676

97.676

97.676

97.676

97.676

97.676

97.676

5.434

6.129

Yılbaşı Eldeki Nakit
Nakit Girişleri Toplamı

1.015.416

Nakıt Çıkışları
Başlangıç Sabit Yatırım

1.015.416

Sabit Yatırım Toplamı

Vergiler
Nakit Çıkışları Toplamı
Yıl Sonu Eldekı Nakit

1.046

1.531

2.033

2.552

3.089

3.646

4.221

4.817

1.015.416

98.723

99.207

99.709

100.228

100.766

101.322

101.897

102.493

103.110 103.805

0

52.745

105.006

156.765

208.005

258.708

308.854

358.425

407.399

455.757 503.421
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g. Karlılık Hesabı
Çizelge 9.7. Karlılık Hesabı Tablosu
Karlılık Hesabı Tablosu (Değerler $ Olarak İfade Edilmiştir)
Yıllar
Satış Gelirleri
İşletme Giderleri
Amortismanlar
Finansman Gideri
Vergi Öncesı Kar
Vergiler
Vergi Sonrası Kar
Net Nakit Akımlar

1
176.648
25.000
117.984
28.432
5.232
1.046
4.186
122.170

2
176.648
25.000
117.984
26.008
7.656
1.531
6.125
124.109

3
176.648
25.000
117.984
23.500
10.164
2.033
8.131
126.115

4
176.648
25.000
117.984
20.904
12.760
2.552
10.208
128.192

5
176.648
25.000
117.984
18.217
15.447
3.089
12.358
130.342

6
176.648
25.000
117.984
15.435
18.229
3.646
14.583
132.567

7
176.648
25.000
117.984
12.557
21.107
4.221
16.886
134.870

8
176.648
25.000
117.984
9.578
24.086
4.817
19.269
137.253

9
176.648
25.000
117.984
6.494
27.170
5.434
21.736
139.720

10
176.648
25.000
117.984
3.021
30.643
6.129
24.514
142.498
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SONUÇ
Günümüzde küresel rekabetin artması ve kıt finansal kaynakların daha rasyonel
kullanılmasına ilişkin istekler, firmaların bir iş planı hazırlamasını ve daha yaygın ve etkili
biçimde kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. Maalesef, ülkemizdeki girişimcilerin ve KOBİ
yöneticilerinin çoğunluğu yatırım projesini sezgisel, ve bir sistematiği olmayan
yöntemlerle değerlendirmektedir. Sonuçta, girişimcilerin çoğunluğu başarısızlıkla
sonuçlanmakta, işletmeler kapanmakta ve kıt ekonomik kaynaklar çarçur edilmektedir.
Örneğin, doğru yapılmamış bir iş planına dayandırılmamasından ötürü, ülkemizde suyu
olmadığı için atıl olan termal otel yatırımları, pisti önündeki dağlarla kaplı olmasından
ötürü çalışmayan hava alanları ve gerekli fonlar bulunmadığı için kaderine terk edilmiş otel
yatırımları bulunmaktadır.44
Kıt kaynaklarımızın verimli ve karlı projelerde değerlendirilmesi en büyük
hedefimiz olmalıdır. Bu da ancak, sağlıklı yapılacak iş planları ile gerçekleştirilebilir.
Girişimcilerimiz ve yöneticilerimiz iş planları yaparak, pazardaki değişmelere bağlı olarak
bunları sürekli yenileyerek gereksinimleri olan fonları uygun şartlarla sağlayabilecek, yeni
ortaklar bulabilecek ve iflaslara karşı kendilerini koruyabileceklerdir.
Kısaca İyi hazırlanmış bir iş planı;
Dış finansman kaynağı bulunmasında,
Şirketinizin hedeflerinin belirlenmesinde,
Başlangıç noktasından büyüme etaplarına ulaşılmasında,
Önünüze çıkacak engelleri öngörmenizde ve hazırlıklı olunmasında,
Fırsatların en iyi şekilde değerlendirilmesinde,
Stratejilerin en iyi şekilde oluşturulmasında,
Kaynakların verimli bir şekilde yönlendirilmesinde,
etkili olacaktır.
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Özet
Alışveriş merkezlerinin sayılarının giderek artması, gerek yerel perakende
işletmeler, gerekse yerel tüketiciler üzerinde birçok açıdan etkiler doğurmuştur. Bu durum,
rekabetin artması, malların çeşitlenmesi, reklam kampanyalarının patlaması, eğlence
imkânlarının çoğalması, kredi kartı kullanımın yaygınlaşması, kalitenin artması gibi hem
perakende sektörü üreticilerini hem de tüketicilerini etkileyen büyük bir değişimi
tetiklemiştir. Bu araştırmada, TR33 Bölgesi’ndeki dört il merkezinde (Kütahya,
Afyonkarahisar, Manisa ve Uşak) bulunan alışveriş merkezlerinin yerel perakende
işletmeler üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bu amaçla, TR33 Bölgesinde faaliyette
bulunan alışveriş merkezlerinde ve alışveriş merkezi dışında faaliyette bulunan yerel
işletmeler üzerinde bir araştırma yapılmış ve 785 işletmeye anket uygulanmıştır.
Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, alışveriş merkezlerinin faaliyete geçmesi ile yerel
perakende işletmeleri üzerinde hem olumlu, hem de olumsuz etkileri olduğu tespit
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Alışveriş Merkezi, Yerel Perakende İşletme, TR33 Bölgesi
JEL Sınıflaması: E21, M31, D12
The Effects Of Shoppıng Centers On Local Retaıl Busıness: Sample Of Tr33 Regıon
Abstract
Ever-increasing number of shopping centers has effected in many aspects on both
retail businesses and local consumers. This situation has triggered a major change such as
increased competition, diversification of commodities, burst of advertising campaigns, the
proliferation of entertainment opportunities, expansion of the use of credit cards, increased
quality, affecting both consumers and manufacturers of retail industry. In this study, the
impact of shopping centers located in the four provincial centers in TR33 Region (Kütahya,
Afyonkarahisar, Manisa and Uşak) on local retail businesses were examined. For this
purpose, the research was conducted on businesses where operating both in and out of the
shopping centers located in the TR33 region. The survey was administered to 785
businesses. According to the results obtained from the study, it is detected that with the
commencement of shopping centers local retail businesses have been affected both
positively and negatively
Key Words: Shopping Center, Local Retail Business, TR33 Region
JEL Classification: E21, M31, D12
1.Giriş
Perakende sektörü, insanlara farklı tercihler ve hizmetler sağlayarak toplumun
ekonomik ve sosyal refahını şekillendiren önemli aktörlerden birisidir. Son otuz yıldır
sektörde çok büyük ölçekte aktörler olarak alışveriş merkezleri ortaya çıkmış ve büyük
metropollerden taşraya, küçük yerleşim birimlerine doğru yayılmıştır. Alışveriş
merkezlerinin sayılarının giderek artması, gerek yerel perakende işletmeler, gerekse yerel
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tüketiciler üzerinde birçok açıdan etkiler doğurmuştur. Tüm sektörü çepeçevre saran bu
değişim dalgası başlangıçta her ne kadar tüketiciler tarafından olumlu bulunmuş olsa da
özellikle geleneksel yerel perakende işletmelerin şiddetli direnci ile karşılaşmıştır.
Literatürde alışveriş merkezleri ile ilgili yapılan çalışmaları iki grupta toplamak
mümkündür: İlk grup çalışmalar, daha ziyade modern ve büyük alışveriş merkezlerinin
küçük ve geleneksel yerel perakende işletmeler üzerindeki olumsuz etkilerine
odaklanmıştır. Bu çalışmalar, alışveriş merkezlerinin artan rekabeti nedeniyle yerel
perakende işletmelerin satışlarının, karlılığının, istihdam imkanlarının vb. daralmasına
neden olduğu sonucuna varmışlardır. Fakat ilerleyen süreçte alışveriş merkezlerinin tüm
dünyada görülen ve ekonomik gelişimin ürünü olan yapılar olduğu algısının kabul görmesi,
tüketiciler ve yerel işletmeler üzerinde ne tür olumlu etkilerinin olduğu ile ilgili çalışmalara
kapı açmıştır.
Bu çalışmanın amacı, TR33 Bölgesi’ndeki dört il merkezinde (Kütahya,
Afyonkarahisar, Manisa ve Uşak) bulunan alışveriş merkezlerinin yerel perakende
işletmeler üzerindeki etkilerini ölçmektir. Bu amaçla, TR33 Bölgesinde faaliyette bulunan
alışveriş merkezlerinde ve alışveriş merkezi dışında faaliyette bulunan yerel işletmeler
üzerinde bir araştırma yapılmış ve 785 işletmeye anket uygulanmıştır.
2.Alışveriş Merkezlerinin Genel Görünümü
Perakendecilik sektörü değişen alışveriş alışkanlıklarına, büyük kentlere yönelen
göçe, elektronik ödeme araçlarının yaygınlaşmasına, tüketicilerin ürünler ve ürünlerin
sunumunun yapıldığı yerlerdeki beklentilerine göre değişim gösteren bir sektördür.
Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde perakende sektörü hızlı bir gelişme
göstermiş, yerli ve yabancı firmaların pazar paylarını arttırmak için yoğun bir rekabet
içinde çalıştıkları bir sektör haline gelmiştir (Gyoder, 2013b) .
Alışveriş merkezlerinde faaliyet gösteren işletmeler perakende pazarı içinde yer
alan işletmelerdir. Türkiye’de yıllar itibariyle büyüyen perakende pazarı büyüklüğü 2006
yılında 180 milyar dolar iken, 2012 yılı sonunda 268 milyar dolar olmuştur. Perakende
pazarının ekonomik büyüklüğü GSYİH’nın %34’üdür. Perakende pazarında %44 modern
pazarın, %56 ise geleneksel pazarın payı vardır. Perakende pazar içinde gıda-içecek-tütün
pazarının payı %54, gıda dışı perakende (giyim, ayakkabı, mobilya, ev aletleri, lokanta,
otel, eğlence, kültür) payı ise %46’dır (Gyoder, 2013a).
EVA Gayrimenkul Değerleme ve Akademetre’nin Türkiye genelinde
gerçekleştirdiği “AVM Potansiyeli Analizi 2015-2017” isimli çalışma, AVM’leri
Uluslararası Alışverişleri Merkezleri Derneği ICSC‘nin kabul ettiği kriterlere göre 5.000
m2 üstünde kiralanabilir alanı olan, en az 15 bağımsız bölümü bulunan, tek elden ve ortak
yönetim anlayışı ile yönetilen ve sinerji yaratan organize alışveriş alanları olarak dikkate
alarak ve sektörde faaliyet gösteren AVM’lerin tamamını yerinde inceleyerek şu bulgulara
ulaşılmıştır (EVA, 2015, http://perakendecagi.com/avm-potansiyeli-analizi-2015-2017/), :
“AVM’lerin kronolojik gelişimine bakıldığında 1995 yılında 12 olan AVM sayısı,
2011 yılında 264’e, 2014 yılında 345’e yükselmiştir. 2015 Mayıs ayı itibariyle 349 olan
AVM sayısının ise 2015 sonunda 411’e, 2016’da 444’e, 2017’de 454’e yükseleceği
öngörülmektedir. Türkiye genelinde tüm AVM’lerin kiralanabilir alanlarında bakıldığında
üç büyük kent olan İstanbul, Ankara ve İzmir başı çekmektedir. 2015 Mayıs verilerine göre
İstanbul 4.144.386 m2 ile %42, Ankara 1.292.993 m2 ile %12, İzmir 456.848 m2 ile % 6
paya sahiptir. Araştırmaya göre 2009 yılında 20,6 milyar TL olan AVM sektör cirosunun,
2015 yılında %7.9 büyümeyle 89,6 milyar TL’ye, 2016 yılında %18.1 büyümeyle 105,8
milyar TL’ye, 2017 yılında ise %12.7 büyümeyle 119,2 milyar TL’ye ulaşacağı
öngörülmektedir. Bugüne kadar sisteme dahil olan AVM alanlarının yaklaşık %10’u
sistemden çıkmıştır. Bunların bir kısmı yanlış geliştirmeden, diğer kısmı ise gelişen piyasa
dinamiklerine uyum sağlayamamaktan kaynaklanmıştır. Araştırma raporuna göre 2014
yılında 57 şehirde AVM bulunmaktadır. Türkiye genelinde AVM yatırımlarının yerli ve
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yabancı sermaye dağılımına bakıldığında ise; yerli yatırımcının %69, yabancı yatırımcının
%25, yerli ve yabancı ortaklığının ise %6 oranındadır.”
TR33 bölgesindeki illerde toplam 2012 yılı verilerine göre AVM sayısı yedi
adettir. Kütahya 1, Manisa 2, Uşak 2 ve Afyonkarahisar’da 2 tanedir. TR33 bölgesindeki
illerde AVM’lerin kiralanabilir toplam alan büyüklüğü 121.596 m2’dir. AVM’lerin TR33
bölgesindeki kiralanabilir alan büyüklükleri; Kütahya’da (40.270 m2), Manisa’da (32.126
m2), Afyonkarahisar’da (37.200 m2) ve Uşak’ta (12.000 m2)’dir. TR33 bölgesindeki illerde
perakende harcama miktarı Kütahya (1,6), Afyonkarahisar (2), Manisa (5,5) ve Uşak (1,3)
milyar dolar olmak üzere toplam 10,4 milyar dolardır. AVM’lerin TR33 bölgesindeki
illerde kiralanabilir alan başına potansiyel perakende harcama tutarı Kütahya (38.716),
Afyonkarahisar (53.342), Manisa (170.299) ve Uşak (106.302) dolardır. Bu sonuçlara göre
TR33 bölgesinde Manisa ve Uşak illerinin AVM potansiyel perakende harcama büyüklüğü
Kütahya ve Afyonkarahisar illerine göre daha yüksektir (Gyoder, 2013a).
3.Literatür İncelemesi
Ögel (2014) çalışmasında, etkinlik yaratıcılığı ve uygunluğunun alışveriş keyfi
üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisinin olduğu, tüketicilerin AVM’lerde kalma arzusunu
ve tekrar AVM müşterisi olma eğilimlerini desteklediğini göstermiştir. Köksal ve Aydın
(2015, AVM’ye sahip olan Antalya (13) ili ve Isparta (1) ile AVM’si bulunmayan Burdur
ilindeki tüketicilerin AVM’ler ile ilgili algıları karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.
Araştırma sonuçlarında, Antalya ilindeki tüketicilerin AVM’lerin “tüketicileri tüketime
yönlendirdiği” ve “AVM’lerin küçük işletmeleri olumsuz etkilediği” görüşlerini daha fazla
desteklediği görülmüştür. AVM’ye sahip olmayan Burdur ilindeki tüketicilerin ise
“AVM’lerin yaşadıkları yerde bulunması gerektiği”, Isparta ilindeki tüketicilerin ise bazı
görüşlerde Antalya, bazılarında ise Burdur tüketicilerine yakın cevaplar verdikleri
görülmüştür.
Das (2015), Hindistan’ın Haryana eyaletinin Karnal ve Kurukshetra şehirlerinde
ankete dayalı yaptığı çalışmada; modern yaşamı benimsemiş gençlerin daha ziyade
alışveriş merkezlerini tercih ettikleri gözlenmiştir. Örgütlenmiş ve örgütlenmemiş
perakende işletmeler arasında yoğun bir rekabetin olduğu görülmüştür. Çalışma,
örgütlenmemiş perakende işletmeler için, rekabete karşı koymada fiyat indirimlerinin, daha
çok ürün seçeneğinin ve markalaşmış ürünlerin önemli araçlar olduğu sonucuna varmıştır.
Hughes vd. (2005) tarafından yapılan çalışmada, Oracle firmasının kasaba merkezindeki
perakendeciler üzerindeki etkisi incelenmiştir. Oracle, şehir merkezinin perakende yapısını
değişime uğratarak perakendenin odağı haline gelmiştir. Diğer taraftan Oracle’ın etrafı çok
sayıda perakendeci için yeni bir cazibe merkezi oluşturmuştur. Çalışmada negatif etkilerin
pozitif etkilerle yumuşatıldığı sonucuna varılmıştır. Robertson ve Fennel (2007), alışveriş
merkezlerinin sadece negatif etkilerine değil aynı zamanda pozitif etkilerine de
odaklanmışlardır. Çalışmaya göre alış veriş merkezleri, içinde bulundukları mezkur
mahallerde önemli ölçüde iş ve servet yaratmışlardır. Cazibesi olmayan alanlar alış veriş
merkezleri sayesinde canlanmıştır. Kasaba merkezindeki işletmeler üzerindeki etkileri ise
onların inovasyon kapasiteleri, güçleri ve sağlıklı olup olmamalarına bağlı olarak değişiklik
arz etmiştir. Alışveriş merkezlerinin kasaba merkezleri üzerindeki peşin potansiyel
olumsuz etkilerin ise çoğu zaman tamamen gerçekleşmediği gözlenmiştir.
Lightelm (2008), Güney Afrika’da Soshangue’deki büyük alış veriş merkezlerinin
800’ü aşkın geleneksel küçük kasaba perakendeci üzerindeki etkisini incelemiştir. Buna
göre, küçük kasaba perakende işletmelerin nerdeyse üçte ikisinin piyasa paylarında (ciro,
karlılık, stok hareketliliği ve ürün çeşitliği) net bir düşme gözlenmiştir. Bununla birlikte,
küçük işletmelerin tüketicilerin ikametgâhlarına yakın olması, daha iyi ve samimi tüketici
hizmeti, uzun ve esnek iş saatleri, acil ihtiyaçların tatmin edilmesi, kredi imkânlarını
genişletme odaklı değişimleri hayatta kalmalarına imkan vermiştir. Ligthelm (2010), bir
başka çalışmasını Güney Afirika’da Soweto’da ki 2007-2009 yılları arasında 300’den fazla
küçük işletme üzerinde yaptığı bir ankete dayandırmıştır. Çalışmanın temel amacı, hızla
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değişen ticari bir ortamda küçük işletmelerin hayatta kalma oranını hesaplamaktır.
İşletmelerin hayatta kalmalarının bağımlı değişken olarak ele alındığı 18 farklı bağımsız
değişkenden oluşan bir regresyon modeli geliştirmiştir. Çalışmada küçük işletmelerin
hayatta kalmalarının en güçlü tahmin edicisi, girişim zekaları ve işletme yönetim
becerilerinin olduğu sonucuna varılmıştır.
Anuradha Kalhan (2005), örgütlenmiş büyük perakende işletmelerin ortaya
çıkmasıyla küçük işletmelerin satışlarında ve kazançlarında ciddi bir azalma olduğu
sonucuna varmıştır. Çalışma Bombay’daki alışveriş merkezlerinin küçük işletmeler ve
işportacılar üzerindeki etkisini incelemiştir. Özellikle bakkal, sebze meyve, giyim,
ayakkabı, elektrik ve elektronik eşya satışlarında ciddi bir azalma yaşanmış ve iflaslar
yaşanmıştır. Heffner ve Twardzig (2015), perakende sektöründeki gelişmenin pozitif
etkilerinin negatif etkilerinden çok daha fazla olduğu vurgulanmıştır. Buna göre,
süpermarket ve alışveriş merkezlerinin konumu, hem yerel idare için (yerel ücret ve vergi
gelirleri) hem de bireysel müşteriler için (daha önce mevcut olmayan daha konforlu
alışveriş, daha geniş ürün çeşidi, boş vakti değerlendirme fırsatları) faydalıdır. Küçük
işletmelerin tasfiyesini de içeren negatif etkiler ise piyasa rekabetinin doğal sonucu olarak
görülmüştür.
4.Alışveriş Merkezlerinin Yerel İşletmeler Üzerine Etkisi Araştırması: TR33
Bölgesi
4.1.Araştırmanın Yöntemi ve Güvenilirlik Analizi
Bu çalışmada TR33 Bölgesinde faaliyette bulunan alışveriş merkezlerinde ve
alışveriş merkezi dışında yerel olarak faaliyette bulunan işletmeler üzerinde bir araştırma
yapılmış ve 785 işletmeye anket uygulanmıştır. Anket sonuçları SPSS Statics 22 paket
programı ile değerlendirilmiştir. Anket soruları yerel işletmelerle yapılan ön mülakatlardan
elde edilen bulgular ve Bakır P. (2011)’ın çalışmasından yararlanılarak hazırlanmıştır.
Araştırmacılar tarafından geliştirilen sorulara faktör analizi ve güvenirlik analizi yapılırken
mevcut ankette doğrudan alınan sorulara sadece güvenilirlik analiz yapılmıştır. 6, 7, 12 ve
19. sorular faktör analizine göre anketten çıkartılmıştır.
Faktör analizi bir grup değişken arasında ilişkilere bakılarak verilerin daha anlamlı
ve özet bir biçimde gösterimine yarayan bir analiz metodudur (Nakip, 2003). Araştırma
değişkenleri arasındaki ilişkilere göre daha özet bir bakış açısı sağlamak amacıyla yapılan
faktör analizi sonucunda 3 faktör (AVM’nin faaliyete geçmesi sonrası ortaya çıkan söz
konusu yerel işletme üzerindeki olumlu etkileri, AVM’nin yerel işletmeler üzerindeki genel
olumlu etkileri, AVM’nin yerel işletmeler üzerindeki genel olumsuz etkileri) belirlenmiş
olup bu faktörlere ilişkin analiz değerleri ve faktör yükleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo 1:KMO and Bartlett's Test Tablosu
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity
Approx. Chi-Square
df
Sig.

,861
4238,919
171
,000

Faktör analizi sonucunda elde edilen KMO ve Barlett’s Testi sonuçlarına göre;
KMO değeri 0,861 ve Barlett’s 0,000 olarak bulunmuştur. Bu değerlere bakıldığında faktör
analizi sonuçlarının kullanıma uygun olduğu görülür.
Tablo 2:Faktör Analizi Sonuçları ve Alfa Değerleri Tablosu
AVM’nin faaliyete geçmesi
sonrası ortaya çıkan söz konusu
yerel
işletme
üzerindeki
olumlu etkileri

AVM’lerin
yerel
işletmeler üzerindeki
genel olumsuz etkileri

AVM’lerin
yerel
işletmeler üzerindeki
genel olumlu etkileri
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Açıklanan
Varyans

22,850

20,378

12,189

Kümülatif
Varyans
Cronbach's
Alpha

22,850

43,229

55,418

0,905

0,850

0,731

Yukarıdaki tabloya göre üç faktör ve bu faktörlere ait faktör yükleri gösterilmiştir.
Bu verilere göre AVM’nin faaliyete geçmesi sonrası ortaya çıkan söz konusu yerel işletme
üzerindeki olumlu etkilerinin varyansı 22.850, AVM’lerin yerel işletmeler üzerindeki genel
olumsuz etkilerinin varyansı 20.378, AVM’lerin yerel işletmeler üzerindeki genel olumlu
etkilerinin varyansı 12,189’dur. Toplam olarak da faktörlerin varyansın % 55,418’ni
açıkladığı sonucuna ulaşılmıştır. Söz konusu soru gruplarının güvenirliklerine bakıldığında
AVM’lerin söz konusu işletme üzerindeki olumlu etkilerinin Cronbach's Alpha’sı 0,905,
AVM’lerin genel olumsuz etkilerin Cronbach's Alpha’sı 0,850 ve olumlu etkilerinin
Cronbach's Alpha’sı ise 0,731 olduğu görülür. Bu güvenirlik sonuçlarına göre anket
çalışması güvenilirdir.
4.2.Genel Sonuçlar
Çalışmaya katılan 785 işletmeye ait demografik sonuçlar aşağıdaki tablolarda
gösterilmiştir.
Tablo3:Katılımcıların İllere Göre Dağılımı
Kütahya
Afyonkarahisar
Manisa
Uşak
Toplam

Frekans
324
219
159
83
785

Yüzde(%)
41,3
27,9
20,3
10,6
100,0

Çalışmaya toplam 785 kişi katılmıştır. Katılımcıların %41,3’ünü oluşturan 324 kişi
Kütahya, %27,9’unu oluşturan 219 kişi Afyonkarahisar, %20,3’ünü oluşturan 159 kişi
Manisa ve %10,6’sı yani 83 kişi Uşak ilindendir.
Tablo 4:Katılımcıların Faaliyet Gösterdiği Alana Göre Dağılımı
Frekans
Hazır Giyim, Konfeksiyon, Spor Malzemeleri, Ayakkabı
238
Sinema, Eğlence
13
Süpermarket, Market, Bakkal, vb.
62
Lokanta, Pastane, Kafeterya, Hazır Yiyecek ve İçecek vb.
88
İnşaat Malzemeleri, Hırdavat, Toptan ve Per. Ticareti
34
Elektronik Aletler, Dayanıklı Tüketim Malları, Ev Eşy.
78
Mücevherat, Saat, Kuyumculuk, Optik
104
Oyuncak, Kitap, Kırtasiye, Eğitim Malzemeleri Ticareti
32
Mobilya, Mefruşat
36
Parfüm, Kozmetik, Kişisel Bakım
21
Finans, Bankacılık
22
Ulaşım, Kargo-Taşımacılık, Güvenlik, Temizlik
13
Kasap, Fırıncılık, Meyve-Sebze Top. ve Perakendecileri
38
Toplam
779
Boş
6
Toplam
785

Yüzde (%)
30,3
1,7
7,9
11,2
4,3
9,9
13,2
4,1
4,6
2,7
2,8
1,7
4,8
99,2
,8
100,0
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785 Katılımcıdan 6’sı soruya yanıt vermemiş; 238’i yani %30,6’sı hazır giyim,
konfeksiyon, spor malzemesi ayakkabı sektöründe, 13’ü yani %1,7’si sinema, eğlence
sektöründe, 62’si yani %7,9’u süpermarket, market, bakkal vb. sektörde faaliyette
bulunmaktadır. Katılımcıların 34’ü yani % 4,3’ü inşaat malzemeleri, hırdavat toptan ve
perakendeciliği sektöründe, 88’i yani %11,2’si lokanta, pastane, kafeterya, hazır yiyecek
ve içecek vb. sektöründe, 78’i yani %9,9’u elektronik aletler, dayanıklı tüketim malları, ev
eşyaları ticareti sektöründe, 104’ü yani %13,2’si mücevherat, saat, kuyumculuk, optik
sektöründe faaliyette bulunmaktadır. Katılımcıların %4,1’ini oluşturan 32 katılımcı
oyuncak, kitap, kırtasiye, eğitim malzemeleri ticareti, %4,6’sını oluşturan 36 katılımcı
mobilya, mefruşat, % 2,7’si yani 21 katılımcı parfüm, kozmetik, kişisel bakım sektöründe
faaliyette bulunmaktadır. Katılımcıların 22’si yani % 2,8’i bankacılık finans, 13’ü yani
%1,7’si ulaşım, kargo-taşımacılık, güvenlik, temizlik, 38’i yani %4,8’i kasap, fırıncılık,
meyve-sebze toptancıları ve perakendeciliği sektöründe faaliyette bulunmaktadır.
Tablo 5:Katılımcıların Faaliyet Gösterdiği Alanda AVM’ler ile Konumuna Göre Dağılımı
Frekans
238
46
345
153
782
3

AVM'de faaliyet gösteren işletmeler rakibimdir.
AVM'deki işletmeleri tamamlayıcı alanda faaliyet gösteriyorum.
AVM'de faaliyet gösteren işletmeler ile etkileşim içinde değilim
AVM'de faaliyet gösteren bir işletmeyim
Toplam
Boş

Yüzde(%)
30,3
5,9
43,9
19,5
99,6
,4

Katılımcıların %30,3’ünü oluşturan 238’i AVM’lerdeki işletmeleri rakip olarak
görürken, %5,9’unu oluşturan 46’sı AVM’lerdeki işletmeleri tamamlayıcı alanda faaliyet
gösterdiğini ifade etmiştir. Katılımcıların %43,9’unu oluşturan 345’i AVM’deki işletmeler
ile etkileşim içinde olmadığını belirtirken, %19,6’sı AVM’de faaliyette bulunduğunu ifade
etmiştir.
Tablo 6:Katılımcıların AVM’de Şubesi Bulunup Bulunmasına Göre Dağılımı
AVM'de Şube sahibiyim
AVM'de şubeye sahip değilim
AVM'de şube açmayı düşünüyorum
Toplam
Boş
Toplam

Frekans
160
584
40
784
1
785

Yüzde(%)
20,4
74,4
5,1
99,9
,1
100,0

Katılımcıların 584’ü (%74,4) AVM’de şube sahibi değilken, 160’ı (%20,4)
AVM’de şube sahibi olduğunu, oluşturan 40’ı (%5,1) AVM’de şube açmayı düşündüğünü
ifade etmiştir.
4.3.Alışveriş Merkezlerinin Yerel İşletmeler Üzerine Etkisini Ölçmeye Yönelik
İfadelerin Tanımlayıcı İstatistik Sonuçları
Beşli likert ölçeğine göre oluşturulan anket bölümüne ait sonuçlara ait tablolar ve
değerlendirmeler aşağıda yer almaktadır. Anket formundaki hazırlanmış olan 26 sorudaki
ifadelerin değerlendirilmesinde 5’li Likert ölçeği kullanıldığından, ortalamanın 1’e
yaklaşması sorudaki ifadeye katılınmadığını, 5’e yaklaşması katılındığını ve 3 düzeyinde
olması ise kararsızlık durumlarını göstermektedir.
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Tablo 7: AVM’lerin Etkilerini Ölçmeye Yönelik Tanımlayıcı İstatistikler I
İFADELER
AVM’ler tüm dünyada ortaya çıkan ve ekonomik gelişimin ürünü olan
yapılardır.
Alışveriş merkezlerinde yerel işletmelerin faaliyette bulunması gerekir
AVM’lerde yer alan işletmeler yerel işletmelere göre bilgi, beceri,
yenilikçilik vb konusunda daha yeterlidir.
Alışveriş merkezlerindeki işletmelerle rekabet edebilmek için Ticaret
Odaları, Esnaf Odaları, Belediye, ve perakendecilerin ortaklaşa yapacakları
çalışmalar gereklidir.

1.
2.
3.
4.

Ortalama
3,659

S.Sapma
1,181

3.711
3,195

1,200
1,376

3,967

1,051

1, 2 ve 3. soruların ortalamalarının 4’e yakın çıkması, ankete katılanların
“katılıyorum” düzeyinde söz konusu ifadeleri paylaştıkları anlamına gelmektedir.
Katılımcılar, AVM’lerin tüm dünyada ortaya çıkan ve ekonomik gelişimin ürünü olan
yapılar olduklarını düşünmektedirler. Yerel işletmelerin AVM içerisinde faaliyette
bulunması ve sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerle yerel işletmelerin AVM’lerle
rekabette birlikte hareket etmesi gerektiği fikri de oldukça yüksek seviyede kabul
görmüştür.
Tablo 8: AVM’lerin Olumlu Etkilerini Ölçmeye Yönelik Tanımlayıcı İstatistikler II
5.
6.

7.

8.
9.
10.

Alışveriş merkezleri bölgedeki ticareti geliştirerek ekonomik açıdan yerel
işletmelere fayda sağlamaktadırlar.
AVM’lerde faaliyet gösteren işletmeler girdilerini faaliyet gösterdiği
yerden sağlayarak yerel işletmelerin kazançlarının artmasını
sağlamaktadırlar.
Yerel işletmelerin daha çok şehir merkezlerinde olması, tüketicilerin hızlı
ve kolaylıkla mal ve hizmetlere ulaşmaları açısından AVM’lere göre tercih
edilmesine neden olmaktadır.
Alışveriş merkezleri kent dışı (transit yolcu), ilçeler ve yakın illerden
müşteri çekerek yerel işletmelere olumlu katkı sağlar.
AVM’ler ilin tanınırlığı ve ekonomik potansiyelin genişlemesine katkı
sağladığından yerel işletmelere de dolaylı katkılar sunar.
AVM’ler faaliyet gösterdikleri yörelerde girişimci vizyon ve kültürünü
geliştirmiştir. (yerel esnaflıktan modern girişimciliğe geçiş)

2,673

1,375

Çıkartıldı

Çıkartıl
dı

Çıkartıldı

Çıkartıl
dı

2,913

1,325

2,967

1,314

3,207

1,281

Tablo 8’de AVM’lerin faaliyet gösterdiği söz konusu bölgedeki ticaretin
gelişimine; cazibe merkezi oluşturarak yerel işletmelere olumlu etkilerine; ilin tanınırlığına
ve girişimcilerin vizyonerliğine katkıları yer almaktadır. Yerel işletmelerin AVM’lerin
olumlu etkileri ile ilgili sorulara verdikleri cevapların ortalamalarının 3’e yakın seyretmesi
katılımcıların olumlu etkiler konusunda “kararsız” olduklarını; en azından katılmasalar
bile olumsuz düşünmedikleri şeklinde yorumlanabilir.
Tablo 9: AVM’lerin Olumsuz Etkilerini Ölçmeye Yönelik Tanımlayıcı İstatistikler III
11.
12.
13.
14.
15.

Alışveriş merkezlerinin (AVM) şehir merkezlerine yakın yerlerde
kurulmaları, yerel perakende işletmelerini olumsuz etkiler.
Tüketiciler ihtiyaçlarını yerel perakende işletmelerinden karşılamak
yerine alışveriş merkezlerini tercih etmektedirler.
Alışveriş merkezlerinin artması ile yerel perakende işletmeler rekabet
edememekte ve yerel işletmelerin sayıları azalmaktadır.
AVM’lerdeki işletmelerin tedarikçilerle ilişkilerinin güçlü olması, yerel
işletmelerin rekabet gücünü olumsuz etkilemektedir.
Alışveriş merkezlerindeki işletmelerin marka, reklam ve tanınırlık
açısından yerel işletmelerden daha güçlü olması, yerel işletmelerin
AVM’lerdeki işletmeler ile rekabetini zorlaştırmaktadır.

3,921

1,667

Çıkartıldı

Çıkartıldı

3,982

1,096

3,949

1,063

4,074

1,013
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16.

17.

18.
19.

Alışveriş merkezlerindeki işletmelerin farklı ödeme alternatifleri sunması
(Kredi kartı/taksit/hediye kartı /indirim günleri / kupon verme vb.) yerel
işletmeleri olumsuz etkilemektedir.
AVM’lerdeki işletmelerin kurumsal düzeyde bankalar, tanıtım ve reklam,
ulaşım vb. firmalarla anlaşarak faaliyetlerini sürdürmeleri yerel
işletmelerin rekabet koşullarını olumsuz etkilemektedir.
AVM’lerdeki işletmelerin fiyatlarını kolaylıkla değiştirecek ekonomik
güce sahip olmaları yerel işletmeleri olumsuz etkilemektedir.
Zevk ve beğenileri çeşitlenen modern toplum tüketicilerinin ihtiyaçlarına
AVM’ler yerel işletmelere göre daha iyi cevap verir.

3,811

1,208

4,018

1,035

3,956

1,096

Çıkartıldı

Çıkartıldı

Tablo 9’da AVM’lerin şehir merkezlerine yakın olmalarının; AVM’lerin
rekabetinin, tedarikçilerle güçlü bağlar kurmalarının, farklı ödeme alternatifleri
sunmalarının, kurumsal düzeyde sürdürdükleri ilişkilerinin ve fiyatları etkileme güçlerinin
yerel işletmeler üzerindeki olumsuz etkilerin yer verilmiştir. Katılımcıların verdikleri
cevapların ortalamalarının 4 civarında olması (katılıyorum), AVM’lerin yerel işletmeler
üzerindeki olumsuz etkilerinin olumlu etkilerine nazaran daha güçlü olduğu şeklinde
yoruma tabi tutulabilir.
4.4. İllere göre AVM’lerin Yerel İşletmeler Üzerindeki Olumlu Etkilerin ANOVA
Testi ile Değerlendirilmesi
Hipotez: AVM’lerin yerel işletmeler üzerindeki olumlu etkileri illere göre anlamlı
bir farklılığa sahiptir.
Tablo 10:İl Bazında AVM’lerin Yerel İşletmeler Üzerindeki Olumlu Etki Ortalamaları
N
Kütahya
Afyonkarahisar
Manisa
Uşak

Mean

313
216
159
83

3.0434
2.9985
2.7406
2.8313

Std. Deviation
1.0195
0.9766
0.9767
0.9182

Std. Error
0.0576
0.0664
0.0775
0.1008

Tablo 11: ANOVA Test Sonuçları

Karelerin Top.
Gruplar Arasında
Gruplar İçinde
Total

df

11,365
749,194
760,559

Ort. Karesi
3
767
770

3,788
,977

F

Sig.
3,878

,009

Tablo12: AVM’lerin Yerel İşletmeler Üzerindeki Olumlu Etki Ortalamalarının Çoklu
Karşılaştırma Tablosu
* p<=0.05

I
Faktör

J
Faktör

Tukey HSD

Kütahya

Manisa

Scheffe
LSD
LSD
Benforroni

Kütahya
Afyonkarahisar
Kütahya
Kütahya

Manisa
Manisa
Manisa
Manisa

Ortalamalar
Arasındaki
Fark
(I-J)

Standart
Hata

Sig.

0.3028
0.3028
0.2579
0.3028
0.3028

0.0962
0.0962
0.1033
0.0962
0.0962

0.0093*
0.0120*
0.0127*
0.0017*
0.0103*

Bu hipotez ANOVA testindeki p değeri<=0.05 olduğundan kabul edilmiştir.
Ortalamalar arasındaki çoklu karşılaştırmaların yapıldığı tabloya bakıldığında Kütahya ve
Afyonkarahisar ile Manisa illeri arasında AVM’lerin yerel işletmeler üzerindeki olumlu
etkilerinin ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık görülmektedir. Aynı zamanda
Afyonkarahisar ve Manisa illeri ortalamaları arasında da istatistiki anlamlılıkta bir ilişki
olduğu belirtilebilir. Sonuç olarak Kütahya ve Afyonkarahisar’daki yerel işletmeler,
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Manisa ilindeki yerel işletmelere göre AVM’lerin yerel işletmeler üzerinde daha olumlu
yönde bir etkisinin olduğunu düşünmektedirler.
5.Sonuç
Alışveriş merkezlerinin etkileri üç grupta ele alınabilir: Tüketiciler üzerindeki
etkileri, yerel perakende işletmeler üzerindeki etkileri ve yerel ekonomi üzerindeki diğer
genel etkileri. Literatürde AVM’lerle ilgi çalışmalar ağırlıklı olarak alışveriş merkezlerinin
yerel işletmeler üzerindeki olumsuz etkileri ile tüketiciler üzerindeki olumlu etkilerine
odaklanmıştır. Bu çalışma, alışveriş merkezlerinin yerel perakende işletmeler üzerindeki
gerek olumlu gerekse olumsuz etkilerini ölçmeyi amaçlamaktadır.
Bu çalışmada, yerel işletmeler, AVM’lerin, tüm dünyada ortaya çıkan ve ekonomik
gelişimin ürünü olan yapılar olduklarına katılmaktadırlar. Bu sonuç, yerel işletmelerin
AVM gerçeğini kabul ettikleri şeklinde yorumlanabilir. Bununla birlikte yerel işletmeler,
bu gerçekle birlikte yaşayabilmek için, yerel işletmelerin AVM içerisinde faaliyette
bulunmasının ve sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerle birlikte hareket edilmesinin
gerekli olduğunu savunmaktadırlar.
AVM’lerin faaliyet gösterdiği söz konusu bölgede ticareti geliştirdikleri; cazibe
merkezi oluşturarak yerel işletmeleri olumlu etkileri; ilin tanınırlığına ve girişimcilerin
vizyonerliğine katkı yaptıkları şeklindeki ifadelere karşısında kararsız bir tavır takındıkları
görülmektedir. Ancak bu sonuca bakarak, yerel işletmelerin, kararsız olsalar bile,
AVM’lerle ilgili olumsuz düşünmediklerini söyleyebiliriz.
Diğer taraftan yerel işletmeler, AVM’lerin şehir merkezlerine yakın olmalarının,
rekabet güçlerinin, tedarikçilerle güçlü bağlar kurmalarının, tüketicilere farklı ödeme
alternatifleri sunmalarının, kurumsal düzeyde sürdürdükleri ilişkilerinin ve fiyatları
etkileme güçlerinin yerel işletmeler üzerinde olumsuz etkilere sahip olduğu düşüncesine
daha kararlı bir biçimde katılmaktadırlar. Bu sonuç, AVM’lerin yerel işletmeler üzerindeki
olumsuz etkilerinin olumlu etkilerine nazaran daha güçlü olduğu şeklinde yorumlanabilir.
ANOVA testi sonuçları, illere göre yerel işletmeler, AVM’lerin olumlu etkileri konusunda
farklılık göstermektedir. Özellikle Kütahya ve Afyonkarahisar illerindeki yerel işletmeler,
Manisa’da yerel işletmelere göre AVM’lere daha olumlu bir bakış açısına sahiptir.
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Türkiye'deki Karayolu Yük Taşımacılığında Karşılaşılan Sorunların Nitel
Analizi
Yunus KAYMAZ* Erhan ZALLUHOĞLU** Rasim TURHAN*** Cihat KARSLI****
Özet
Dünya ticaretindeki artışa bağlı olarak karayolu taşımacılığı da sağladığı
avantajlarla önemini arttırmaya devam etmektedir. Karayolları, başta kapıdan kapıya teslim
imkânı vermesi olmak üzere aktarmasız yük taşıma, kısa mesafeli taşımalarda avantaj
sağlama gibi üstün yönleri nedeniyle gerek yolcu gerekse yük taşımalarında halihazırda
diğer taşıma türlerine göre en çok tercih edilen ulaştırma modu olmayı sürdürmektedir.
Türkiye’nin karayolları ağı, ülkenin coğrafik konumu itibariyle üç kıtanın ulaştırma
bağlantılarına, dolayısıyla da ticaretin akışına yön veren stratejik bir öneme sahiptir. Buna
karşılık bu coğrafyada taşımacılık yapan pek çok firmanın, taşıma altyapısı, bürokratik
işlemler ve diğer noktalar açısından sorunlar yaşadıkları hem sektörde hem de akademik
alanda tartışılan konular arasında önemli bir yere sahiptir. Bu noktalardan hareketle
oluşturulan çalışmanın amacı, Türkiye’de karayolu ağlarında gerçekleştirilen taşıma
faaliyetlerinde karşılaşılan sorunların tanımlanması ve bu sorunların kaynaklarını tespit
edilebilmesi olarak tanımlanabilir. Çalışma kapsamında doğrudan ürün taşımacılığını
sağlayan kamyon ve tır şoförleri ile birebir görüşmeler yapılmıştır. Bunun yanı sıra lojistik
sektöründe kurumsal kimliğe sahip firmalarda çalışan şoförlerle de görüşmeler yapılmıştır.
Yapılan görüşmelerden elde edilen bilgiler sonucunda Türkiye için karayolu taşımalarında
karşılaşılan problemler ortaya konmaya ve karayolu taşıma trafiği açısından öneriler
sunulmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kara Yük Taşımacılığı, Lojistik
Jel Kodu: R42
Abstract
Depending on the increase in world trade flows with the advantages of road
transport continues to increase in importance. Road transportation, besides offering the
opportunity to deliver door to door, continues to be the most preferred mode of transport
compared to other transport modes which provides direct transportation opportunity.
Turkey's road network has a strategic importance in guiding the flow of trade due to the
transport connections to three continents as geographical location. In contrast, many
companies engaged in transport in this region have difficulty in transport infrastructure;
bureaucratic procedures in terms of the sector have been discussed both by professionals
and academicians. The purpose of this study is to determine the problems faced in
transportation in Turkey’s road networks. In this study, as it can be anticipated that the
most comprehensive information can be provided from drivers, interviews are going to be
made with drivers whose use transportation corridors in Turkey. With the interviews,
problems encountered in road transport in Turkey could be revealed from drivers’
perception and some suggestions can be made for regional road transport traffic.
Key Words: Road transportation, Logistics
Jel Code: R42
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I. GİRİŞ
Lojistik yönetimi, günümüzde işletmelere ürün/hizmet maliyetlerini düşürme ve
müşteri memnuniyeti sağlama noktasında avantajlar yaratarak önemli rekabet gücü
sağlayan ve üzerinde sıklıkla çalışılan bir konu haline gelmiştir. Özellikle mal ve
hizmetlerin son tüketiciye yönlendirilme noktasında uluslararası ticaret yollarının birbiri
ile entegrasyonuyla ulaştırma modu seçimi kritik önem kazanmıştır. Kara taşımacılığı
ulaştırma modları arasında sağladığı avantajlarla en fazla tercih edilen taşıma modudur.
Kara taşımacılığı özelinde ise taşınan yükün güzergâhı ile birlikte yükü taşıyan kişi (taşıma
personeli, şoför) yükün nihai alıcısına ulaşmasında önemli karar noktalarıdır.
Lojistik sektörünün sorunlarına yönelik çalışmaların çoğunlukla sektöre yapılan
yatırımlar, süreç optimizasyonları ya da lojistik servis sağlayıcıların üst düzey
yöneticilerinin sektöre bakış açılarını yansıtması temelinde kategorize edildiği
görülmektedir. Oysaki yükün taşıyan personelin hem taşıma sırasında hem de taşıma işlemi
bittikten sonraki tüm süreçlerde esas rolü oynamakta ve problemle yüzleşen kişi
olmaktadır. Bu kapsamda karşılaşılan problemlerin merkezindeki kişiler olarak
karayollarında karşılaşılan sorunları en iyi bilen kamyon ve tır şoförlerinin görüşlerine
yeterince yer verilmediği dikkat çekmektedir. Bu kapsamda şoförlerin görüşlerini kapsayan
bir çalışmanın karayolu yük taşımacılığı konusunda atılacak adımları daha da netleştireceği
ve dikkati çekmeyen bazı problemeri ortaya koyabileceği düşünülmektedir.
II. LOJİSTİK VE KARA TAŞIMACILIĞI
Araştırmanın bu bölümünde lojistiğin tanımı, dünya ve Türkiye’deki lojistik ve
karayolu taşımacılığına yönelik literatür taraması gerçekleştirilmiştir.
Taşıma Modlarının Lojistik İçindeki Yeri
Heskett vd. (1973:25), işletme lojistiğini arz ve talep arasındaki koordinasyonu
sağlayan ve ürünlerin hareketini gerçekleştiren bütün yönetim faaliyetleri olarak
tanımlamıştır. Tek (1999:643), lojistiğin askeri kullanımına dikkat çekmiş ve askeri
birliklerin, ekipmanların ve ilgili destek birimlerinin hareket ettirilmesi olarak belirterek,
işletme lojistiğini bu tanımdan ayırmış ve ürünlerin, hammaddelerin satıcılardan
tüketicilere aktarılması ile ilgili stratejilerin yönetimi olarak tanımlamıştır. Lojistik
sektörünün gelişimini inceleyen Levent (2009), lojistiğin modern anlamını 1980’lerden
itibaren kazandığını belirtmiş, lojistik faaliyetlerin işletme bünyelerinden bu zamanlarda
ayrılmaya ve ayrı bir faaliyet alanı olarak ele alınmaya başlandığını belirtmiştir. Lojistik,
The Council of Supply Chain Management Professionals (2015)’a göre tedarik zincirinin
bir parçası olup, ürün, servis ve ilgili bilginin ilk noktadan tüketimin olacağı son noktaya
kadar olan akışının, müşteri memnuniyeti için sağlanması olarak tanımlanmaktadır
(https://cscmp.org/about-us/supply-chain-management-definitions). Lojistik, bu anlamda
günümüzde hem işletmeler için hem de müşteriler için değer yaratan bir alan olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Lojistik faaliyetleri içinde yer alan fiziksel taşıma faaliyetinin kara,boru, deniz,
demiryolu ve havayolu ile yapıldığı fakat her taşıma türünün farklı özellikleri nedeniyle
kullanım oranlarının değiştiği bilinmektedir. Taşıma modları içinde karayolu kullanımının
diğer modlara göre daha fazla avantaj sunduğu bilinmektedir. Karayolları yatırım
noktasında diğer sistemlere göre daha az sabit yatırım gerektirdiğinden düşük maliyetli ve
kısa zamanda gerçekleştirilebilen alt yapı yatırımları nedeniyle tercih edilen bir mod olarak
karşımıza çıkarmaktadır (Karadayı, 2012;26). Bunun yanı sıra karayolları ile ulaşılan geniş
coğrafi ağ ve düşük maliyetli taşımalar neticesinde ticari anlamda da pek çok avantaj
sağladığı bilinmektedir. Diğer bir taşıma modu olan demiryolunun ise hacimli ve yük
olarak ağır yüklerin taşınmasında avantajlı, işletim maliyetlerinin düşük kaldığı, ülkeler
arası taşımacılıkta transit geçişler için yoğun olarak kullanıldığı ve olumsuz çevresel
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koşullardan diğer taşıma modlarına göre daha az etkilendiği vurgulanmaktadır (Nalçakan,
2012:64). Gerede (2012:90)’ye göre havayolu taşımacılığı ekonomik bir katalizör olarak
görülmüş, bunun en büyük sebebinin ise hız olduğu belirtilerek, yüksek değerli ürünlerin
uzun mesafelerde taşınmasında avantajlı olduğunun altı çizilerek dünya mal ticaretinin
ekonomik değeri açısından %40’lık bölümünün hava kargo ile yapıldığı belirtilmiştir.
Deniz taşımacılığının diğer modlara göre yakıt tüketimi bakımından avantajlı olduğu ve
deniz yolu taşıma maliyetinin demiryoluna göre yaklaşık 3, karayoluna göre 7, havayoluna
göre yaklaşık 14 kat daha ucuz olduğu belirtilmektedir (Aras, 2012:108). Boru hattı
taşıması ile döküm halindeki yükler taşınmakta olup sanılanın aksine sadece ham petrol ve
doğal gaz değil aynı zamanda su, bira, bio-yakıt veya hidrojen gibi farklı ürünler de
taşınabilmektedir. Büyük ölçekli sıvı malzemelerin taşınmasında çok avantajlı olan bu
taşıma modu yüksek ilk yatırım maliyeti ve arazi koşullarına bağımlılık nedenleriyle
maliyet anlamında değişkenlikler yaratabilmektedir (Keskin,2015:229).
Çalışma kapsamında karayolu taşımacılığı incelenecek olup diğer taşıma
modlarıyla bir karşılaştırmakta yapmaktan ziyade yaşanan sorunların ilk kaynaktan
toplanarak bu sorunların giderilmesine yönelik öneriler sunulması amaçlanmaktadır.
B. Türkiye’de Lojistik ve Kara Taşımacılığının Genel Görünümü
Hem ülke ekonomilerinde hem de şirketlerin karlılıklarında önemli etkisi olan
taşıma maliyetlerinin minimize edilmesi ve son kullanıcı için katma değer yaratıcı
faaliyetler açısından lojistiğin dünya ve Türkiye ekonomisi içinde önemli bir yere sahiptir.
MÜSİAD (2013)’ın yayınladığı lojistik sektör raporundaki değerlendirmelere göre, dünya
ekonomik pazarının hacminin 16 trilyon dolar ve bu pazar içindeki lojistik sektör payının
ise 6.4 trilyon dolar olduğu belirtilmiştir. Ayrıca, lojistik sektörü özelinde büyüme
oranlarından bahsedilerek bu oranın gelişmiş ülkelerde %5-12 seviyesinde olduğunu fakat
gelişmekte olan ülkeler için bu oranın %15-25 seviyelerinde olduğu vurgulanmaktadır.
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı - DOĞAKA (2014), raporunda ulaştırma hizmetlerinin
toplam hizmetler içindeki değerinin son on yılda %28 dolaylarında olduğu belirtilmektedir.
Buna karşılık Bayraktutan vd. (2012), yaptığı çalışma sonunda Türkiye’de lojistik
sektöründe çalışmakta olan firma sayısı, ciro, istihdam, pazar büyüklüğü gibi konularda
yeterli veri bulunmadığını bu alana ait verilerin genellikle ulaştırma ve haberleşme
sektörüne ait verilerden elde edildiğini ortaya koymaktadır.
Lojistik sektörünü canlı tutan önemli bir etken de şüphesiz ki, ticaret
hacimlerindeki değişiklikler ve artışlardır. Şekil 1’de görüleceği gibi 2011 yılı itibari ile
%6 oranında artan mal ve ticaret hacmi 2012 yılında azalmış olmasına karşın 2014 yılı ile
yeniden yükselerek lojistik hareketlerin de artışına neden olmuştur.
Şekil 1: Dünya Mal ve Hizmet Ticaret Hacmi Artış Oranları (%)

Kaynak: Lojistik Sektör Raporu (MÜSİAD, 2013:29)

Türkiye’nin lojistik sektörünün değerlendirildiği sektör raporlarında ise
Türkiye’nin ulaştırma hizmetleri, GSYİH’nın toplam hizmetler içindeki oranının 20002008 yılları içinde %24 oranında seyrettiği belirtilmiştir (Doğaka,2014:6).
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Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 2015 Ocak ayı verilerine göre 2.155 km otoyol, 31.280
km. devlet yolu ve 32.474 km il yolu olmak üzere toplam 65.909 km karayolu
bulunmaktadır
(http://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Kurumsal/YolAgi.aspx).
TINA Türkiye Ortak Girişimi adına Mueller tarafından 2007 yılında yapılan çalışmada,
2004 yılı rakamları temel alınarak 2020 yılına yönelik bir projeksiyon yapmıştır. Bu
projeksiyona göre karayolu ile gerçekleştirilen yük taşımacılığı 2004 yılı rakamı olan 123,3
milyon ton / yıldan 2020 yılında 305,22 milyon ton / yıla yükselmesi beklenmektedir. Bu
da sektör içinde karayolu taşımacılığının payını %84,3 çıkaracağına işaret etmektedir
(Mueller, 2007:8).
Tablo 1: Karayolu İle Gerçekleştirilen Yük Taşımacılığının 2020 Yılı İçin Projeksiyonu
Ulaştırma Modu (yük)
Karayolu
Demiryolu
Denizyolu
Toplam

Baz yıl 2004
Milyon ton / Yıl
123,3
14,1
14,3
151,7

Pazar payı
%81,2
%9,3
%9,5
%100,0

Referans Senaryo 2020
Milyon ton / Yıl Pazar payı
305,22
%84,3
31,50
%8,7
25,31
%7,0
362,03
%100,0

Kaynak:
Mueller, Rainer (2007); “Türkiye’nin Ulaştırma Altyapısı İhtiyaç
Değerlendirmesi Teknik Yardım Çalışması Sonuç Raporu”, TINA Türkiye Ortak Girişimi, Mayıs
2007, s. 8.

Lojistik ve taşıma sektörünün gelişimini gösteren bir diğer değerlendirilmesi
gereken faktör de lojistik alanına yapılan yatırım paylarıdır. Gelişmiş ülkelerde bu oranının
%15-40 arasında olduğu, gelişmekte olan ülkelerde ise bu oranın %2-5 arasında değiştiği
vurgulanırken Türkiye’de bu oranın yıllık %3 olduğu belirtilmektedir (MÜSİAD,
2013:29). Kaya (2008:33), Türkiye’deki ulaştırma ile ilgili yatırımların çoğunlukla
karayoluna yapıldığını bu anlamda diğer modların hem yük hem de yolcu taşıma
noktasında yetersiz kaldığını vurgulamıştır.
Ülgen vd. (2009) Türk karayolu taşımacılığı pazarının yurtiçi, Avrupa ve Orta
Doğu pazarları olarak segmente edilebileceğini, AB pazarına hizmet eden firma ve
taşıyıcıların kurumsal yapılarının sağlam, araçlarının Euro bölgesine uyumlu olduğunu
belirtmiş, ayrıca sürücülerin sosyal haklar bakımından en iyi konumda oldukları hattın
Türkiye-Avrupa hattı olduğunun altını çizmişlerdir. Bununla beraber aynı çalışmada, Orta
Doğu ve doğu bloğu ülkelerine taşımacılık yapan firmaların daha düşük standartlara sahip,
sürücü hakları konusunda da göz ardı edilen pek çok noktanın olduğunu belirterek, yurtiçi
pazarının ise yurtdışı pazarının genel bir görümünü yansıttığını belirtmiştir
(http://edam.org.tr/document/ulatrma%20sektr%20raporu%20129-189.pdf).
Şekil 2: Ulaşım Modları İtibariyle Yurtiçi Yük Oranları (2012)

Kaynak: İstatistiklerle Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme (2012:9)
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Şekil 2’de belirtildiği gibi ulaşım modları itibari ile yük taşımacılığı noktasında
karayolu kullanım oranının diğer modlara göre çok daha yüksek olduğu görülmektedir.
Araştırma alanı olarak karayolu taşıma modunun tercih edilmesinde dünya genelinde
olduğu gibi Türkiye’de de en çok tercih edilen yük ulaştırma tipi olması etkili olmuştur.
III. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
Türkiye’de lojistik sektörü özellikle son yirmi yılda hızla gelişme göstermiştir.
Altyapıya yönelik çalışmalar özellikle de karayoluna alanında hızla artmış ve Türkiye
batıyı doğuya bağlama anlamında sahip olduğu coğrafi avantajını daha da güçlendirmiştir.
Türkiye’de lojistik sektörünün öneminin artmasına bağlı olarak bu alana yönelik
çalışmaların da hızla arttığını söylemek mümkündür. Sektörde yaşanan problemler ve
bunların çözümüne yönelik çalışmaların ise önemli çoğunluğunun orta ve üst düzey
yöneticilerle nitel yöntemler kullanılarak gerçekleştirildiği dikkat çekmektedir. Bu noktada
yaşanan sorunların genel olarak ortaya konsa da sahada karşılaşılan problemleri tam olarak
yansıtamadığını söylemek mümkündür.
Bu çalışmanın temel amacı lojistik sektöründe karayolları taşımacılığında
karşılaşılan sorunları irdelemektir. Bu uygulamalı çalışmaların bağlamı diğer çalışmaların
aksine uygulamasının birey düzeyinde gerçekleştirilmiş olup karayolu taşımacılığının kilit
unsurlarından olan şoförler üzerinde gerçekleştirilmesidir. Araştırmanın en önemli kısıdı
Türkiye’deki tüm şoförleri temsil edebilecek bir boyuta ulaşmanın mümkün olmamasıdır.
Bununla beraber araştırma henüz tamamlanmamış olup elde edilen bulgular şu ana kadar
yapılan görüşmelerin sonuçlarını yansıtmaktadır. Çalışmanın literatüre katkısı ise bu
kapsamda yapılan araştırmaların aksine karayolu ulaşımında problemlerle direkt olarak
karşılaşan ve bunların çözümünde rol oynayan kamyon ve tır şoförlerinin açısından nitel
görüşme yöntemi kullanılarak değerlendirilmesidir. Araştırma öncesinde beş şoförle
öngörüşme yapılmış ve anlaşılamayan sorular değiştirilerek protokolün araştırmanın
amacına uygun olarak yarı-yapılandırılmış olarak hazırlanması sağlanmıştır. Görüşmeler
16 Şubat-24 Mart 2016 tarihleri arasında Ege ve Akdeniz bölgesi merkezli taşımacılık
yapan toplam 17 şoförle gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler ortalama olarak 40-60 dk arasında
gerçekleştirilmiştir. Katılımcılardan sekizi kurumsal, dokuzu ise bağımsız olarak çalışan
şoförlerden oluşmaktadır. Görüşmeler, uygun koşullara sahip bir iç mekanda
gerçekleştirilmiş olup, katılımcılardan izin alınarak ses kayıt cihazı kullanılmış ve ve her
görüşme transkripte edilmiştir. Sonrasında elde edilen transkripsiyonlar üç farklı
araştırmacı tarafından manuel olarak çözümlenerek analiz edilmiştir. Araştırmanın
geçerliliğinin veri çeşitlemesi, akran değerlendirmesi, uzun süreli gözlem, üye kontrolleri,
dışsal denetim ve araştırmacının ön eğilimlerinin ortaya konması yollarıyla sağlanması
mümkündür (Lincoln ve Guba, 1985; Creswell, 2003). Araştırma tamamlanma noktasına
geldiğinde bu yöntemler kullanılarak araştırmanın güvenilirliği ve geçerliliği kontrol
edilecek gerekirse ek uygulama yapılarak çalışma genişletilecektir.
IV. BULGULAR
Analizler neticesinde elde edilen bulgular ışığında; karayollarına yapılan yatırımlar
ile Türkiye’nin önemli bir bölümüne ulaşımın oldukça rahatladığı vurgulanmaktadır.
Şoförlerin söylemlerine bakıldığında “…. Yollar kaymak gibi, hiç problem yok” karayolu
altyapısı özellikle otoban ve çevre yollarında önemli problemlerle karşılaşılmadığı
görülmektedir. Fakat bağlantı yollarında özellikle bazı bölgelerde ciddi sıkıntılarla
karşılaşıldığı da görülmektedir. Bazı şoförlerin ülkenin coğrafi yapısı ve hava durumu
kaynaklı problemlere değinmiş olmakla beraber bu çevresel değişkenlerin çok da kontrol
edilemeyeceği bilinmektedir. Bazı şoförler ise karayollarında denetimin artması gerekliliği
vurgu yapmakta ve bazı arkadaşların kurallara uymadığını ve haksız rekabetle karşı karşıya
olduklarını açıkça dile getirmektedirler. Servis alanlarının iyileştirildiği ancak otoyol
dışında kalan karayollarında servis ve tesis sıkıntısıyla karşılaşılması bir diğer sıkıntı olarak
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göze çarpmaktadır. Şoförler yaşanan problemlerde özellikle de aracın arıza yapması gibi
durumlarda bakım ve tamirat için nitelikli servis bulma sıkıntılarıyla karşılaştıklarını ifade
etmektedirler. Bu kısımda sayılan sıkıntılar şoförlerin direkt olarak yaşadıkları sıkıntılardır.
Dikkat çeken bir diğer sıkıntı ise lojistik firma ve işverenlerle ilgili olan
sıkıntılardır. Şoförler, son zamanlarda gelişen teknoloji ile çok daha fazla baskı altında
kaldıklarını ifade etmektedirler. “....Sürekli bir takip altındayız ve bu bizde stres yapıyor.
Önceden kendimiz güzergâhımızı belirler ve yine istenen sürede malımızı götürürdük
istenen yere. Amma şimdi öyle değil yoldan saptık mı hemen aranıyoruz. Yolumuz,
güzergâhımız, ne yiyeceğimiz, ne içeceğimiz belli. Bu da bizim işimize engel oluyor.”
Şeklinde, sıkı takipten şikâyetçi olunan ifade ve söylemlere sıklıkla rastlanmaktadır.
İşverenlerin ve firmaların bu şekilde olan yaklaşımı karşılıklı güveni zedelemekte olup
çalışanların motivasyonunu ve işe bağlılıklarını düşürmektedir. Şoförler, lojistik
yöneticiler için sadece yükün taşınmasının önemli olduğunu “saat kaç olursa olsun, nasıl
olursa olsun, yük taşınsın da gerisi önemli değil, bizim canımızın değeri yok” şeklinde
belirterek şoförlerin ihtiyaç ve beklentilerinin üst düzey yöneticiler tarafından ciddiye
alınmadığını dile getirmektedirler. Şoförlerin düşük kar marjına rağmen çalışmak zorunda
olduklarının bilinmesi nedeniyle de koşullar olumsuz olsa da iş yaptıklarını da
eklemişlerdir. Bazı şoförler trafik kurallarına aykırı olsa da “istiap haddi üstünde yük alma,
aşırı hız yapma, uykusuz yola çıkma” gibi kural hatalarını yöneticilerin istemesi üzerine
yaptıklarını da dile getirmekte ve karayollarında denetim arttırılmasını istediklerini
belirtmektedir. Ayrıca, kurumsal lojistik firmalarının varlıklarının artmasının bireysel
olarak çalışan şoförleri tedirgin ettiği, kurumsal lojistik firmalarının pazara hakim
olmalarıyla birlikte kar marjının azaldığını ifade etmektedirler. Bazı şoförler kurumsal/yarı
kurumsal firmaların da taşımalarının önemli bir kısmını kendileri gibi bireysel şoförlerle
gerçekleştirdiklerini ama yüksek komisyonlar nedeniyle kar marjının yine önemli payını
firma ya da yöneticilerin aldığını ve büyük firma olmayı koz olarak kullandıklarını
belirtmektedirler.
Şoförlerin araştırma yapılan dönem için vurgularından biri de güvenlik
vurgusudur. Özellikle belirli bölgelerde güvenlik nedeniyle taşıma yapmak konusunda
tedirgin oldukları görülmektedir. Birçok şoförün ortak söylemi “...oraya gideceğime
evimde yatarım başka mal beklerim abi...” şeklinde olmuştur. Güvenlik anlamında sıkıntılı
gördükleri bölgelere karşı ciddi bir önyargının varlığından söz etmek de terörün etkisinden
dolayı mümkündür. Terör olaylarının olduğu bölgelere ise daha çok o bölgelerde
yaşamakta olan şoförlerin taşımacılık yaptığı görülmektedir. Güvenlik açısından sıkıntılı
olarak nitelenen bölgelere taşımacılık yapan şoförlerin söylemlerinde ise ihtilafların varlığı
göze çarpmaktadır. Bazı şoförler yörede hiçbir sıkıntının –terör ile alakalı- olamadığını dile
getirmekteyken; bazı şoförler ise sıkıntıların yaşandığını (bazıları bölge ve isim vererek)
dile getirmişlerdir. Bir şoförün bu konu ile ilgili ifadeleri “...Her ne kadar sıkıntı
olmadığını duysak da içimiz rahat etmiyor. Çoluk çocuğu düşünüp geri duruyoruz...”.
“...Hatta ben gitmek istesem bile eşim gitme diyor...” şeklinde endişe barındırdığı dikkat
çekmektedir. Güvenlik kapsamında sıkıntı duyulan bölgeler için karayolları altyapısının
çok iyi olduğu dile getirilse de arıza halinde kimseye ulaşılamayacağı, konaklamanın
sıkıntılı olduğu, yolların çok dağlık olduğu, özellikle de kışın kar ve soğuğun büyük bir
sıkıntı yarattığı şoförler tarafından dile getirilmektedir.
İlgi çekici bir diğer nokta da güzergaha göre şoför atama konusunda şoförlerin
evlerinin olduğu rotalara yük alma isteklerinin her zaman karşılanmamasıdır. Türkiye’de
sabit yatırım maliyetine girmemek için araç alma yerine sözleşme ile yük taşıtmak isteyen
firmalar, müşteri talebi çerçevesinde farklı güzergâhlara araç aramakta fakat şoförler
güzergah yaşadıkları bölgeye ait değilse yükü almayı kabul etmemektedir. Bu noktada
şoförlerin ortak davranış sergilemesinin kendi araç filosuna sahip olmayan firmaları zaman
446

zaman zor durumda bırakabildiği ve bu nedenle bu firmaların da arz- talep durumuna göre
şoförleri zor durumda bırakabilecek şekilde davranabildikleri görülmektedir.
V. SONUÇ VE ÖNERİLER
Türkiye, dünya coğrafyası içinde üç kıtayı birbirine bağlayan köprü göreviyle
jeopolitik açıdan stratejik bir lojistik öneme sahiptir. Ticaretin sürdürülebilmesi açısından
bu coğrafyada karayolları ulaşım güzergahları vücudun dolaşım sistemi gibi hayati önem
taşımaktadır. Araştırma kapsamında Türkiye’nin yük taşımalarında büyük ölçüde
kullanılan karayolu taşımacılığı, lojistik bağlamında yolların temel kullanıcıları olan
şoförlerin bakış açılarından incelenmiştir. Araştırmanın amacı, Türkiye’deki karayolu
taşımacılığında karşılaşılan problemler ve eksiklerin tespit edilerek öneri ve çözümler
sunulmasıdır. Araştırma halen devam etmekte olup elde edilen bulgular şu ana kadar
yapılmış olan görüşmelerin sonuçlarını içermektedir. Örneklem sayısı ve analizler
genişletilerek araştırmaya devam edilecektir.
Araştırmanın şu ana kadarki bulguları karayolu taşımasında altyapı anlamında
önemli bir sıkıntı olmadığını gösterirken özellikle firma- şoför ilişkilerinde karşılıklı çıkar
çatışmalarının ön plana çıktığına işaret etmektedir. Sektörün yapısı gereği karşılıklı güven
ilişkisinin büyük önem taşımasına rağmen yaşanan çıkar çalışması kazan-kazan
perspektifiyle çalışması gereken sektörün önündeki önemli bir engel olarak dikkat
çekmektedir. Yol, dinlenme tesisi ve servis alanları, konaklama merkezlerinin iyileşmekte
olduğu dile getirilmekteyken, arıza, bakım vb. hallerde ise halen bazı sıkıntıların yaşandığı
görülmektedir. Bununla beraber işveren ile şoförler arasında bir güven ilişkisinin, sıkı
denetim, ihtiyaçların göz ardı edilmesi, rut belirleme vb. nedenlerle zarar gördüğü
görülmektedir. Bu noktada işverenlerin şoförlerin istek ve ihtiyaçlarını da göz önüne alarak
davranmasının çalışan motivasyonu ve bağlılığı sağlayacağını dolayısıyla da verimliliğin
arttırabileceği söylenebilir.
Dikkat çeken bir diğer sıkıntı da belirli bölgelerde yaşanan terör sıkıntısı nedeniyle
şoförlerin o rutlara yük taşımaktan çekinmeleridir. Bu noktada lojistik akışın
sürdürülebilmesi açısından ilgili kamu kurumlarının ve birimlerin ihtiyaç duyulan
önlemleri gerçekleştirmesi büyük önem taşımaktadır. Bazı şoförler de hem kendi
güvenlikleri hem firma komisyonların yüksekliğini dile getirerek hem firmalarda hem de
yollarda düzenleme ve denetim gerekliliğini vurgulamaktadırlar.
Lojistik sektörü Türkiye’de hızla gelişmekle beraber halen tam anlamıyla
yapıldığını söylemek güçtür. Özellikle kurum ve kuruluşların birlikte çalışma gerekliliği,
sektördeki kaynakların etkin kullanımı ve iletişim problemlerinin tam anlamıyla
çözülemediği de görülmektedir. Lojistik anlamında süreçlerin tam anlamıyla iyi
yönetilebilmesi için tam bir entegrasyon ve karşılıklı kazan-kazan ilkesi ile çalışılması
önem taşımaktadır. Sadece bir tarafın beklentilerinin karşılanması ile lojistik süreçlerin
etkili yönetiminin sürdürülebilmesi mümkün olmayacaktır. Bu kapsamda firma ve
şoförlerin uyum içinde olabileceği yapılar kurulması lojistik süreçlerin de etkili bir şekilde
sürdürülebilmesi açısından önem taşımaktadır. Bunun yanında devlet kurum ve
kuruluşlarına da yollarda gerekli tesis ve bakım hizmetlerinin verilebileceği alanları
arttırmak, gerekli denetimleri yapmak ve tüm karayollarında güvenli taşıma yapmayı
sağlayabilecek politikaları uygulama görevleri düşmektedir.
Karayolları yük taşımaları lojistik süreçlerin tamamlanabilmesi açısından kritik rol
oynamaktadır. Karayollarını kullanmadan hemen hemen hiçbir lojistik sürecin
tamamlanması mümkün olmadığından bu kapsamda gerçekleştirilen faaliyetlerin bu
faaliyetleri yürüten insan fonksiyonu da dikkate alınarak etkin bir şekilde yönetilmesi önem
taşımaktadır. Lojistik süreçlerin tümünün içerdiği öğelerle bir bütün halinde uyumlu
çalışması gerekliliği unutulmamalı ve tüm oyuncuların rolleri bu kapsamda yönetilmelidir.
Aksi taktirde taşıma modu fark etmeksizin lojistik süreçlerin başarılı bir şekilde
yönetilmesini beklemek mümkün olmayacaktır.
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Uluslararasılaşma Süreci Kapsamında Birleşme Ve Devralmalar: Rekabet
Kurumu Kararları Üzerine Bir Araştırma
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Özet
Bilindiği üzere, uluslararasılaşma veya yurt dışına açılma yöntemlerini, riski
minimize etmek açısından sıraladığımızda, ihracat, ortaklıklar ve doğrudan yabancı
yatırım şeklinde bir sıralama yapılabilir. Ülke dışına açılmak isteyen bir işletmenin, bir
başka ülkedeki aynı veya farklı sektörde faaliyet gösteren bir işletmeyle ortaklık kurması
veya çoğunluk hisselerini devralması her zaman mümkün değildir. Çünkü birleşme veya
devralmalarla ilgili sektörde tekelleşme eğilimleri oluşturma ihtimali her zaman mevcuttur.
Bu nedenle yapılacak bir birleşme veya devralma işleminin geçerlilik kazanabilmesi için
ev sahibi ülke yasalarına uygun olması gerekmektedir. Bu değerlendirmeyi, Türkiye’de
faaliyetine 1997 yılında başlayan Rekabet Kurumu yerine getirmektedir.
Bu çalışmada, uluslararasılaşma yöntemlerinden biri olan birleşme ve devralmalara
ilişkin Rekabet Kurumu’nun yaklaşımları incelenecektir. Çalışma son 5 yıl içindeki
Rekabet Kurumu’nun birleşme ve devralma başvurularındaki yaklaşımı bağlamında;
yapılan her başvuruya izin verip vermediği birleşme ve devralmaların sektörel dağılımları,
birleşme ve devralmaların iktisadi büyüklüğü, hangi ülkelerin birleşme ve devralmalarda
ön plana çıktığı gibi konular incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Uluslararasılaşma, Rekabet Kurulu, Birleşme ve Devralma,
Sektörel Dağılım.
Jel Kodu: K21, G34

MergersandAcquisitions As Part of TheInternationalizationProcess: A Study
On theDecisions of TurkishCompetition Board
Abstract
As known, when listed in order the methods of internationalizations in terms of
minimizing the risk, they respectively are 1- exports, 2- partnerships, and 3-foreign direct
investment. Take over a foreign company is crucial because there always a possibility of
monopolization tendency in related goods and services sectors by mergers and acquisitions
(M & A). In order to do mergers and acquisitions in a foreign country, mergers and
acquisitions must comply with the law of the country. Turkish Competition Board has been
conducted for this duty since 1997 in Turkey.
In this study, the Competition Authority's approach on mergers and acquisitions as
one method of the internationalization process of will be examined in the last 5 years. The
study will cover whether the board allows each application, the sectoral distribution of
permitted M&A, the economic size of permitted M&A, and the prominent countries
permitted to M&A.
KeyWords: Internationalization, Turkish Competition Board, Mergers and
Acquisitions, Sectoral Distributions.
Jel Codes: K21, G34
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GİRİŞ
Rekabet hukuku tüketicilerin ve piyasaya yeni giren firmaların refahını ve
ekonomik etkinliğini korumak için büyük firmaların uygulamalarını düzenler. Son
dönemde Türkiye’de küçük firmalar büyüyerek ve gelişerek büyük ölçekli firmalar
(uluslararası) olma eğilimi göstermektedirler. Özellikle Türkiye gibi ülkelerde rekabet
hukuku bu açıdan önem kazanmaktadır. Bu çalışma öncelikle uluslararasılaşma sürecinin
temel altyapısı gözden geçirilerek uluslararasılaşma aracı olarak birleşme ve devralmaların
Türkiye’deki faaliyetleri ile ilgili son durumu gözler önüne serildikten sonra, Türkiye’nin
birleşme ve devralma hakkındaki rekabet hukuku yasaları ile ilgili güncel gelişmeler
incelenecektir.
I. ULUSLARARASILAŞMA SÜRECİ
Uluslararasılaşma temelde, yurtiçi sınırları içinde faaliyet gösteren firmaların bazı
sebeplerden dolayı faaliyetlerini ulusal sınırların dışına yaymasını kapsar. Emek, sermaye
ve bilginin ulusal arenadan uluslararası hatta küresel boyuta ulaşması globalleşmeyi
tanımlar. Bu nedenle globalleşme dünyada ki işletmelerin faaliyetlerini uluslararası
arenaya taşıyabilmeleri için önemli rol oynamaktadır. Fakat bu yararları ile birlikte bazı
risklerde taşımaktadır. Uluslararasılaşan işletmenin rekabet avantajını kaybetmemesi için
bazı önlemleri alması ve iyi bir fizibilite raporu ile uluslararasılaşma sürecine karar vermesi
gerekmektedir.
Başka bir tabirle uluslararasılaşma, uluslararası faaliyetlere kademeli olarak hızla
artan bir şekilde katılma süreci olarak tanımlanabilir. İşletmenin sahip oldukları olanaklar
ile uluslararası çevreye uyum sağlaması gerekliliği (Ecer ve Canıtez, 2005: 12) işletmeleri
bazı fırsatları değerlendirebilmek için adım atmaya zorunlu hale getirmiştir. Ek olarak
aşağıdaki durumlar ulusları ülke dışı faaliyete iten sebepler olarak sayılabilir (Koparal,
2013: 20):
Ülke dışında fırsatların doğması
Kar yönünden ülke içi durgunluk
Ülkelerin kendi firmalarını koruma ve himayecilikten uzaklaşmaları
Ticaret engellerinin kalkması
Dünya ticaretini destekleyen uluslararası kuruluşlar (WTO)
Ülkelerin politik düşüncelerinin değişmesi ve yabancı sermaye teşviki
Ülke içi işletmelerin ülke dışı faaliyet gösterebilecek rekabet gücüne ulaşmaları
Sermaye Birikimi ve Teknolojik Gelişim
Üretim faktörlerinin fiyatlarının ülkeden ülkeye farklılık göstermesi
Ülkeler arasındaki ticaret tarihin her aşamasında olmuş ve olmaya devam
etmektedir. Hatta ülkeler devamlı bir şekilde yeni ticaret fırsatları aramakta ve böylelikle
ayakta kalma güçlerini arttırmayı hedeflemektedirler. 18. Yüzyılda (Merchantilist Era)
uluslar birbirlerine ve vatandaşlarına altın ticareti yaparak kazanma yoluna gittiler. Bu
kazançlarını arttırabilmek için ihracat ürünlerinin kaynağının kontrolünü ele geçirme ile
pazarlarını koruma yoluna gittiler. Bu sebeple Avrupalı devletler dünya boyunca bir
kolonileşme eğilimi gösterdiler. Ticaretten kazançlarını maksimize etmek için ciddi ithalat
kısıtlamaları getirdiler. Bu kısıtlamaya rağmen 19. yüzyılda ekonomistler ticaretten
kazancın maksimum hale gelmesi için ticaretin üstündeki sınırların kaldırılması gerekliğini
ortaya attılar. Uluslar bu eğilime ayak uydurup ithalatları üzerindeki sınırlamaları düşürme
eğilimi göstermeye başladılar (Jackson, Davey ve Sykes, 2008: 5). Bu sebeple ihracat
uluslararasılaşma sürecinde faaliyete başlamak için önemli ve öncelikli bir seçenek
olacaktır. Yaygın uluslararasılaşma araçları olarak aşağıdaki metotlar etkin olarak
kullanılmaktadır.
İhracat
Ortaklıklar
Lisans
Franchasing
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JointVenture
Yönetim Sözleşmesi
Anahtar Teslim Projeleri
Doğrudan Yabancı Yatırımlar (DYY)
Son yıllarda doğrudan yatırım faaliyetleri hem ülke içinde hem de ülke dışında
birleşmeler ve ele geçirmeler etrafında şekillenmektedir. Bu sebeple öncelikle DYY
incelenecek, daha sonra birleşme ve devralmalar konusuna değinilecektir.
I.I. Doğrudan Yabancı Yatırım (Direct Foreign Investment)
Doğrudan yabancı yatırım kavramı çok farklı şekillerde tanımlanabilir. Bir tanıma
göre “bir ülkenin kısa bir süre içinde kaynaklarını ve buna bağlı olarak da ekonomik gücünü
etkileyebilmek için karşılığını değişik biçimlerde ileride ödemek üzere diğer ülkelerden
sağladığı mali ve/veya teknolojik kaynaklardır” denilebilir (Uras, 1979). OECD
(OrganisationforEconomicCo-operationand Development – Ekonomik İşbirliği ve
Kalkınma Teşkilatı) doğrudan yabancı yatırımları (FDI - Foreign Direct Investment) bir
ülkede yerleşik kişi ya da kurumların bir başka ülkede kalıcı ekonomik çıkar elde etme
amacı gütmesi olarak tanımlamaktadır. Doğrudan yabancı yatırım faaliyeti bir firmayı satın
alma, yeni kurulacak bir firma için kuruluş sermayesi sağlama ve mevcut bir firmanın
sermayesine katılma yoluyla gerçekleşebilir.
Bu yollar ile teknoloji, know-how, işletmecilik bilgisi, işgücü, yatırımcının kontrol
yetkisini de kendisi ile birlikte getiren yatırımlar doğrudan yabancı yatırımlara örnek olarak
verilebilir (Erçakar ve Karagöl, 2011: 5).2003 yılında yürürlüğe giren 4875 sayılı yeni
‘Yabancı Sermaye Kanunu’na göre ise doğrudan yabancı yatırım aşağıda verildiği gibi iki
başlık altında incelenmiştir.
Yurt dışından getirilen Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nca alım
satımı yapılan konvertibl para şeklinde nakit sermaye, devlet tahvilleri hariç
olmak üzere şirket menkul kıymetleri, makine ve teçhizat, sınai ve fikri mülkiyet
hakları ile,
Yurt içinden sağlanan yeniden yatırımda kullanılan kar, hasılat, para
alacağı veya mali değeri olan yatırımla ilgili diğer haklar, doğal kaynakların
çıkarılması ve aranmasına ilişkin haklar gibi iktisadi kıymetler aracılığıyla yeni
şirket kurmayı veya şube açmayı, menkul kıymet borsaları dışında hisse edinimi
veya menkul kıymet borsalarından en az % 10 hisse oranı ya da aynı oranda oy
hakkı sağlayan edinimler yoluyla mevcut bir şirkete ortak olmak anlaşılmaktadır.
Doğrudan yabancı sermaye yatırımları genelde çok uluslu şirketler tarafından,
Türkiye gibi gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelere doğru kaymaktadır. Genelde ucuz
işgücü doğrudan yabancı yatırım yapan firmaları bu gibi ülkelere yatırım yapmasını
tetiklemektedir (Tuğlu, 2005: 105).
I.I.I. Birleşme ve Devralmalar
Ülke içi birleşme (Mergers) ve devralmalar (Acquisition), en az bir uluslararası
firmayı ya da yan kuruluşunu içeren yatay birleşme ve ele geçirmeler olarak tanımlanabilir.
Birleşme ve ele geçirme için ana neden firmanın tüketici refahı ve kaynak dağıtımının
konusunda etkili olan pazar gücü üzerindeki etkisini arttırmaktır (Koparal, 2013: 22).Ülke
dışı birleşme ve ele geçirme güdüsü tamamen farklıdır. Aşağıda ülke dışı birleşme
yöntemleri verilmiştir.
X ülkesinden ihracat firmasının, ihracat yaptığı Y ülkesindeki firma ile birleştiği
ihracat bağlantılı birleşme
X ülkesinden firmanın, iki yabancı yan kuruluşun Y ülkesindeki ana şirketleriyle
birleşmesi
Rakip uluslararası işletmeler arası JointVenture’lar
Ev sahibi ülkedeki ana firmayı ele geçirme
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Başlıca sebebi mevcut ya da olası rekabeti kesmek olan birleşme ve ele geçirmeler.
Ülke içi veya ülke dışı olsun birleşme ve devralmaların ev sahibi ülkenin yerli
ekonomisindeki rekabeti azaltmaya yönelik potansiyel bir tehdit olması ulusları bazı
önlemler almaya itmiştir. Türkiye bu durumu kontrol altında tutabilmek için doğrudan
yabancı yatırımlar kanununu 2003 yılında kabul etmiştir. Bu kanun Türkiye’de yabancı
yatırımın serbest olduğu, yabancı yatırımların yerli yatırımlarla eşit işleme tabi olacağı
hükmünü getirmekte ve yabancı yatırımcılara birtakım garantiler sağlanmaktadır (İhtisas
Komisyon Raporu, 2007:63). Bu kanuna ek birleşme ve devralmaların rekabeti olumsuz
olarak etkilemesinin önüne geçebilmek için rekabet hukuku ve politikasının yatırım
ortamının iyileştirilmesi açısından önemli olduğu da uluslararası ve ulusal işletmelerin göz
önünde bulundurması gereken durumlardandır.
II. REKABET HUKUKU VE HUKUKİ ÇEVRENİN BİRLEŞME VE ELE
GEÇİRME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Ekonomik etkinliği sağlamak için stratejik dayanaklardan biri rekabettir. Rekabet
piyasaları sürekli rakipleri tüketicilerin arzuları ve satın alma güçleri doğrultusunda ürün
pazarlama ve bakım hizmetleri konusunda mücadeleye sevk eder. Devlet için anayasa ne
ise, bir ekonominin yaşamını devam ettirebilmesi için rekabet düzeni de aynıdır demek
abartılmış bir söylem sayılmaz (Sauter, 1997: 120). İktisadi oluşumların veya gücün, kendi
haline terk edilmesi (Adam Smith-Görünmez El) ile piyasa düzeninin kendi kendine
oluşacağı düşüncesi artık geçer kabul görmemektedir. Bunun yerine devletin görünen eli,
güçlü şirketlere karşı zayıf şirketleri, üretici karşısında tüketiciyi, gücün merkeziyetçiliği
karşısında çeşitliliği, kısacası devlet bütün piyasa düzenini korumak ve kollamak
zorundadır (Whish, 1993: 732).
4054 sayılı kanunda rekabet, ‘mal ve hizmet piyasalarındaki teşebbüsler arasında
özgürce ekonomik kararlar verilmesini sağlayan yarış’ olarak tanımlanmıştır (1994). Başka
bir ifadeyle rekabet bir başkasına karşı, üstünlük, kazanç veya başarı sağlama
mücadelesidir. Bu tanıma göre serbest rekabet ortamının oluşması gerekmektedir. Serbest
rekabet ortamının varlığı için iki temel şart gereklidir. İlk olarak piyasa, aynı mal veya
hizmeti üreten yeterince çoklukta teşebbüse sahip olmalıdır. Diğer şart ise, piyasaya
kolaylıkla girebilme ve istedikleri takdirde piyasayı terk edebilme keyfiyetine sahip
olunması gerekliliğidir (Topçuoğlu, 2001: 7).
Rekabet kanununun amacı mal ve hizmet piyasasındaki rekabeti engelleyici,
bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları piyasaya hâkim olan teşebbüslerin
bu hâkimiyeti kötüye kullanmalarını önlemektir. Rekabet kanunu 4. maddesinde rekabeti
sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararlar, 6. madde hâkim durumun kötüye
kullanılması ve 7. maddesinde ise birleşme ve devralmalar incelenmiştir (Topçuoğlu, 2001:
9).
Rekabet kanunu 7. madde aynı veya farklı seviyedeki işletmelerin birleşmeleri ya
da bir teşebbüsün diğerini devralması durumunu inceler. Bu madde birleşmelerin ve
devralmaların piyasadaki rekabeti düşürecek şekilde gerçekleşmesini yasaklar. Birleşme
ve devralmaların hukuki çerçevesinin incelenmesi genel bir bakış açısı elde etmek için
oldukça önem kazanmaktadır.
II.I. Rekabet Hukuku’nda Birleşme ve Devralmanın Hukuki Çerçevesi
Rekabet politikasının birleşme ve devralmalar hakkındaki Türkiye’deki hukuki
çerçevesiniilk olarak, AB ile ortaklık ilişkisi ve müzakere sürecinden kaynaklanan uyum
çabaları ve yükümlülükler oluşturur. AB müktesebatı haricinde 4054 sayılı kanun ile bu
kanunun uygulanması ile ilgili mevzuat Rekabet Hukuku ile ilgili çerçeveyi belirleyen
unsurdur (Özel İhtisas Kurulu Raporu, 2007: 15).
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II.I.I. Anayasa
Türkiye’de bir rekabet kanunun kabul edilmesi için temel dayanaklar 1982
anayasasının 5. ve 167. maddeleridir. 5. madde toplumun refahını sağlamanın devletin
görevi olduğundan bahsetmekte ve 167. madde ise rekabet açısından devletin rolünden
bahsetmektedir.
“Devlet para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve
düzenli işlemlerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirler alır, piyasalarda fiili veya
anlaşma sonucu doğacak tekelleşmeyi ve kartelleşmeyi önler (Anayasa, 1982
m.167)”
Anayasanın bu maddesi bir rekabet kanunu düzenleme ve kanuna aykırı
davrananlara yaptırımların uygulanması gerekliliğini dile getirir.
II.I.II. İkili Anlaşmalar
Türkiye’deki Rekabet politikası belirlenirken Türkiye’nin imzaladığı uluslararası
anlaşmalar önemli rol oynar. Özellikle Gümrük Birliği kararları ve AB’ye tam üyelikten
kaynaklanan mevzuat uyum yükümlülüğü rekabet politikaları ve kanunların
düzenlenmesinde önemli rol oynar.
II.I.III. 4045 Sayılı Kanun ve Güncel Mevzuat
1970’lerden beri hazırlanan çalışmalara rağmen, 13 Aralık 1994 yılına kadar
herhangi bir rekabet kanunu çıkartılmamıştır. 4054 sayılı kanunda yasaklanan faaliyetler
başlığında rekabet hukuku ile ilgili temel hükümler yer almaktadır.
4. Madde Rekabeti kısıtlayıcı, engelleyici ya da bozucu her teşebbüs arası anlaşma
ve uyumlu eylemler yasaktır
Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması Yasaktır.
Rekabeti önemli ölçüde azaltan birleşme ve devralma işlemleri yasaklanmıştır.
Kanunun diğer bölümlerinde, Rekabet Kurulu ve Rekabet Kurumunun Yapısı,
görev ve yetkileri ile kanunun uygulanmasına yönelik usul hükümleri düzenlenmiştir. 1994
yılında kanunun geçirilmesine rağmen fiili olarak 1997 yılında uygulanmaya başlanmıştır
(Özel İhtisas Kurulu Raporu, 2007: 16). Dahası 2010 yılına kadar birleşme ve devralma ile
ilgili herhangi bir kurul kararı bulunmamaktadır.
II.I.IV. Rekabet Hukukundaki Birleşme ve Devralma Hakkındaki Hususlar
Rekabet Kanunu madde 7 birleşme ve devralmalar hakkındaki durum detaylı bir
şekilde aşağıdaki gibi açıklar (Rekabet Kanunu, 1994: m.7):
“Bir ya da birden fazla teşebbüsün hâkim durum yaratmaya veya hâkim
durumlarını daha da güçlendirmeye yönelik olarak, ülkenin bütünü yahut bir
kısmında herhangi bir mal veya hizmet piyasasındaki rekabetin önemli ölçüde
azaltılması sonucunu doğuracak şekilde birleşmeleri veya herhangi bir
teşebbüsün ya da kişinin diğer bir teşebbüsün mal varlığını yahut ortaklık
paylarının tümünü veya bir kısmını ya da kendisine yönetimde hak sahibi olma
yetkisi veren araçları, miras yoluyla iktisap durumu hariç olmak üzere,
devralması
hukuka
aykırı
ve
yasaktır.”
“Hangi tür birleşme ve devralmaların hukukî geçerlilik kazanabilmesi için
Kurula bildirilerek izin alınması gerektiğini Kurul, çıkaracağı tebliğlerle ilan
eder.”
Rekabet Kanunu madde 7 birleşme ve devralmaların gerçekleşebilmesi için kurul
tarafından denetlenmesini öngörmektedir. Kurul ilan ettikten sonra bu yatırımların
gerçekleşmesi için herhangi bir hukuki engel kalmamaktadır. Türkiye’de kurul kararı ile
hangi sektörlerde daha yoğun birleşme ve devralmaların yaşandığı kurulun
soruşturmalarını gizli yürüttüğünden dolayı son 5 yıl için en iyi 5 şirket incelenerek genel
durum hakkında bilgi sahibi olunabilir.
III. TÜRKİYEDEKİ BİRLEŞME VE DEVRALMALAR HAKKINDA
Türk hukukunda birleşme ve devralma konularında yasaklanan hallere aykırı
davrananlar hakkında her yıl değişen oranlarda idari para cezası verilmektedir. Yasaklanan
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hallerin dışında birleşme ve devralmalarda ‘Rekabet Kuruluna’ başvurulması
gerekmektedir. Kurulun birleşme ve devralmalarda bilgi isteme ve yerinde inceleme
durumlarında gerçeğe aykırı beyan ve bilgiler verilmesi, muafiyet kararlarıyla üstlenilen
yükümlülüklere aykırı davranılması aynı hukuki yaptırıma yol açacaktır.
İlgililerin kusur derecesi, pazar gücü, sebep olunan zararın ağırlığı gibi unsurlar,
en az para cezasının üzerine çıkan cezaların tespit edilmesinde dikkate alınacak temel
ölçülerdir. Bu kanunu ihlal eden teşebbüslere ihlale son verme ve belirli edimleri yerine
getirme mükellefiyeti yükleyebilir. Sınırların ihlali durumda ayrıca ilgili teşebbüslere
rekabetin yeniden tesisi ve ihlalden önceki durumun korunması açısından bazı emirler
yöneltebilir. Ayrıca kurul nihai karar verene kadarolması kuvvetle muhtemel ciddi ve
telafisi olmayan zararları önleyebilmek için ihtiyati tedbir kararıda alabilmektedir (RK, m.
9/4).
III.I. Para Cezaları
4054 sayılı kanunun 16. madde ve devam eden maddelerinde para cezaları
düzenlenmektedir. Kanun teşebbüsler için öngördüğü yükümlülüklerin ihlali durumunda
tespit ettiği maktu cezalar 16. Maddenin birinci fıkrasında yer almaktadır. Birleşme ve
devralma hakkında rekabeti sınırlayıcı faaliyetlere karşı tayin edilen para cezaları ise her
yıl gözden geçirilen, asgari sınırı belirli olan para cezaları ile ilgili teşebbüslerin yıllık gayri
safi gelirlerinin yüzde 10’una kadar belirlenecek kısmından oluşur. Bu ceza devam eden
ihlallere karşı artan oranda devam etmektedir (RK, m.16-17). Kanunda belirtilen para
cezası ve süreli para cezası idari nitelikli cezalardandır ve kanunu ihlal eden taraflara ayrı
ayrı uygulanır.
III.II. Rekabet Kurulunun Yetkileri
Rekabet kurulu tüzel kişiliğe sahip, görevlerinde bağımsız, idari ve mali özerkliğe
sahip bir kurumdur. Kurul mal ve hizmet piyasalarının serbest ve sağlıklı bir rekabet ortamı
içinde sürdürülmesi ve gelişmesini temin etmektedir. Ayrıca, idari görev ve yetkilerine ek
olarak rekabeti sınırlayıcı faaliyetlerle alakalı maddi hukuk hükümlerinin yürütülmesine
ilişkin yetkilere haizdir (Rekabet Kanunu, 1994, 4-15). Rekabet kurulu muafiyet karar
alma, menfi tespit kararı alma, ihtiyati tedbir kararı alma, pozitif davranışlarda bulunmayı
emretme ve bilgi alma ve inceleme yapma yetkilerine sahiptir.
III.III. Rekabet Kuruluna Bildirilmemiş Birleşme ve Devralmalara Karşı
Kurulun Yetkileri
Kanunun 7. Maddesi çerçevesinde birleşme ve devralmalar, 1997/1 sayılı Rekabet
Kurulu’ndan izin alınması gereken birleşme ve devralmalar hakkındaki tebliğ uyarınca
5.11.1997 sayılı tarihinden itibaren kurulun iznine tabi kılınmıştır. 2010/4 numaralı
güncelleme ile tebliğ bu günkü halini almıştır.
En güncel tebliğde tebliğin kimleri ilgilendirdiği, hangi hallerin birleşme ve
devralma sayılacağı ve hangi durumların birleşme ve devralma sayılmayacağı durumlar
sayılmıştır. Ek olarak hangi birleşme ve devralmaların izne tabi olduğu tebliğin 7.
Maddesinde yer almaktadır. Bu maddedeki durumlar aşağıdaki gibi sıralanır (Birleşme ve
Devralma Hakkındaki Tebliğ, 2010, m.7).
(1) Bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen bir birleşme veya devralma
işleminde;
a) İşlem taraflarının Türkiye ciroları toplamının yüz milyon TL’yi ve
işlem taraflarından en az ikisinin Türkiye cirolarının ayrı ayrı otuz milyon TL’yi
veya
b) İşlem taraflarından birinin dünya cirosunun beş yüz milyon TL’yi ve
diğer işlem taraflarından en az birinin Türkiye cirosunun beş milyon TL’yi, 3
aşması halinde söz konusu işlemin hukuki geçerlilik kazanabilmesi için Kuruldan
izin alınması zorunludur.
(2) Ortak girişimler hariç olmak üzere, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan
eşikler aşılsa dahi, her hangi bir etkilenen pazarın bulunmadığı işlemler için
Kuruldan izin alınması gerekmez.
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(3) Bu maddenin birinci fıkrasında yer alan eşikler, bu Tebliğin
yürürlüğe girmesinden itibaren iki yılda bir Kurul tarafından yeniden belirlenir.
Kurul rekabet kanunu 40-48 maddeleri arasında belirtilen on beş gün içinde
yapacağı ön inceleme sonucunda birleşme ve devralma işlemine ya izin verecek ya da bu
işlemi inceleme (soruşturma) kapsamına sokacaktır. Kurul soruşturma kapsamında 30 gün
içinde teşebbüsten savunmalarını göndermelerini ister. Nihai karara kadar birleşme ve
devir işlemi askıda kalacaktır. Kuruldan 30 gün içinde herhangi bir karar çıkmaz ise
birleşme ve devralma işlemi yürürlüğe girerek hukuki geçerlilik kazanır.
Tebliğin 2. ve 4. Maddesine giren her türlü birleşme ve devralmalar, işlemin
yapılmasından yaklaşık 30 gün önce kurula bildirilmeli ve kuruldan izin alınmalıdır
(Rekabet Kanunu, 1994 m.7).
İzne tabi olmasına rağmen kurula bildirilmemiş ve kuruldan izin alınmamış olan
birleşme ve devralmalar Kurul tarafından (kendiliğinden) incelemeye alınır. 7. Maddeye
aykırı olmadığı anlaşılsa bile bildirimde bulunma yükümlülüğünü ihmal ettiği için ilgililere
idari para cezası verilir (m.11).
7. maddeyi ihlal etmesi halinde para cezası ile birlikte birleşme veya devralma
işlemine derhal son verilmesine karar verilir. Bu durumda durumun eski haline
getirebilmek için zaruri görülen bazı tedbirlerin alınmasına karar verebilir. Yalan beyana
ve bilgiye dayalı verilen izin tespit edilmesi halinde devralma ve birleşme yeniden
incelemeye alınacak birleşme ve devralma ile ilgili diğer yaptırımların uygulanmasına
karar verilecektir.
IV. 1996 - 2014 Yılları Arası Türkiye’de Uluslararası Doğrudan Yatırım Girişleri
2012 yılında Türkiye en fazla doğrudan yatırım çeken ülkeler arasında 13.3 milyar dolar
ile 27. Sırada yer almaktaydı. 2013 yılında ise 26. Sıraya yükselmesine rağmen doğrudan
yabancı yatırım miktarı 12.4 milyar dolardır. 2014 yılında ise 22. Sırada yer almakta ve
12.1 milyar dolar doğrudan yabancı yatırıma sahip ülke haline geldi. Grafik 1’de ise
Türkiye’nin 2009-2014 arasındaki uluslararası doğrudan yatırım girişleri verilmiştir
(Uluslararası Doğrudan Yatırımlar, 2015, 9).
Seri 1; 1996- Seri 1; 2007;
1; 2008; Yılları Arası Uluslararası
Grafik
1:Seri
1996-2014
2005; 23.184
22.047
19.851
Ser…
Doğrudan Yatırımlar
Seri 1; 2011;
16.176
Seri 1; 2012;
Seri 1;Seri
2013;
1; 2014;
13.282 12.45712.530
Seri
1;
2010;
Seri 1; 2009;
8.585 9.099

2014 yılında Türkiye’de toplam 12,5 milyar ABD Doları tutarında gerçekleşen uluslararası
doğrudan yatırımın, 8,5 milyar ABD Dolarlık kısmı sermaye bileşeninden, 4,3 milyar ABD
Dolarlık kısmı ise yabancıların gayrimenkul alımlarından oluşmaktadır (Tablo1)
(Uluslararası Doğrudan Yatırımlar, 2015, 10).
Tablo 1: 1996-2014 Yılları Arası Doğrudan Yabancı Yatırımların Bileşenleri
Uluslararası
Doğrudan
Yatırım
Sermaye (Net)
Giriş (Yatırım)
Çıkış (Tasfiye)
Gayrimenkul
Diğer Sermaye

2009

2010

2011

2012

2013

2014

8.585

9.099

16.176

13.282

12.457

12.539

6.184
6.266
82
1.782
619

6.221
6.256
35
2.494
384

14.146
16.137
1.991
2.013
17

10.126
10.759
633
2.636
520

9.298
9.866
568
3.049
110

8.454
8.708
254
4.321
-236
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IV.I. Sektörlere Göre Doğrudan Yabancı Yatırım
Doğrudan yabancı yatırımların sektörlere göre dağılımları incelendiğinden en çok
kabul edilen sektörler imalat, Finans ve Sigorta ve Enerji alanında olduğu gözükmektedir.
Tablo 2 de sektörlere göre doğrudan yabancı yatırımlar detaylı olarak verilmiştir. 20052014 yılında en fazla doğrudan yabancı yatırım olduğu sektörlere bakıldığında imalat
sektörü 26.274 milyon dolar ile ilk sırada yer alırken ikinci sırada 44.018 milyon dolar ile
finans ve sigorta faaliyetleri yer almaktadır. Enerji sektörü 15638 milyon dolar ile sektörün
üçüncü doğrudan yatırımı konumundadır (Uluslararası Doğrudan Yatırımlar, 2015, 11).
Sektörler
İmalat
Finans-Sigorta
Elektrik Gaz Buhar
Üretimi ve Dağıtımı
Toptan ve Perakende
Ticaret
Madencilik
ve
Taşocakçılığı
İnşaat
Gayrimenkul
Bilgi ve İletişim
İnsan Sağlığı ve Sosyal
Hizmet
Ulaştırma ve Depolama
Toplam

2009
1.640
817
2.153

2010
924
1.621
1.824

2011
3.597
5.883
4.293

2012
4.343
2.084
924

2013
2.207
3.415
2.334

2014
2.894
1.535
1.322

Toplam
15.605
15.355
12.850

389

435

709

221

377

1.165

3296

89

136

146

213

242

449

1275

209
210
173
105

310
241
36
112

301
300
36
232

1.427
173
133
546

178
128
110
106

232
226
211
200

2657
1278
699
1301

230
6.266

183
6.256

222
16.137

130
10.759

300
9.866

142
8.708

1207
57.992

Tablo 2: 2009-2014 Yılları Arası Doğrudan Yabancı Yatırım Girişleri (Milyon Dolar)

IV.II. Ülkelere Göre Doğrudan Yabancı Yatırım
2014 yılında uluslararası doğrudan yatırım girişlerinin ülkelere göre dağılımında
ilk üç sırada Hollanda, İngiltere ve Rusya yer almaktadır. 2014 yılında Avrupa ülkelerinin
yanı sıra Asya ülkelerinin de Türkiye’ye olan ilgisinin giderek arttığını göstermektedir.
Sıra

Ülke

1
2
3
4
5

Almanya
Hollanda
Rusya
Azerbaycan
Avusturya

6
7
8
9
10

Lübnan
İspanya
Katar
Japonya
ABD
Toplam

2013
Oran

2014
Oran

Sıra

Ülke

19.9
9.3
8.9
8.1
6.6

Sermaye
Girişi
1.968
918
875
803
647

1
2
3
4
5

Hollanda
İngiltere
Rusya
Azerbaycan
Almanya

23.2
12
8.4
8.2
8

Sermaye
Girişi
2.017
1.049
730
718
693

5.8
5.1
4.8
4.4
3.3
100

573
506
469
439
326
9.866

6
7
8
9
10

Lüksemburg
İtalya
ABD
Fransa
Kuveyt
Toplam

6.4
5.6
3.7
3.2
2.7
100

555
490
325
280
234
8.708

Tablo 3: 2013-2014 Yılı Ülkelere Göre Doğrudan Yabancı Yatırım Girişleri

IV.III. Birleşme ve Satın Alma İşlemlerinde Uluslararası Doğrudan
Yatırımlar
UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı) raporuna göre,
dünya genelinde 2012 ve 2013 yıllarında düşen sınır ötesi birleşme ve satın alma
işlemlerinin toplam tutarı 2014 yılında %28 oranında artarak 399 milyar ABD Dolarına
ulaşmıştır.
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Gelişmekte olan ülkelerde gerçekleşen satın alma ve birleşme işlemlerinde görülen
%66’lık ve gelişmiş ülkelerdeki %16 oranındaki artış, 2014 yılında küresel Uluslararası
Doğrudan Yatırım akımlarının önemli belirleyicisi olmuştur. Gelişen ülkeler menşeli çok
uluslu şirketlerin 2014 yılında da gelişmiş ülke çıkışlı çok uluslu şirket hisselerini satın
almaya devam ettiği görülmektedir. Bu durum, gelişen ülke merkezli çok uluslu şirketlerin
bir yurtdışı yatırımcı olarak küresel çapta genişleyen konumlarına da dikkat çekmektedir.
Zira gelişen ülke menşeli çok uluslu şirketlerin gerçekleştirdiği sınır ötesi satın alma ve
birleşme işlemleri 2004 yılında dünyada gerçekleştirilen toplam işlemlerin yalnızca
%10’unu oluştururken, 2012 yılından bu yana bu oran %40’lar seviyesine yükselmiştir
(Uluslararası Doğrudan Yatırımlar, 2015, 8).
IV.III.I. Birleşme ve Devralmaların Sektörel Bazda İncelenmesi
Sektörel bazda dağılım incelendiğinde ise, 2014 yılında sınır ötesi birleşme ve satın
alma işlemlerinin %44’ünü imalat sektörü, %53’ünü ise hizmetler sektörü oluşturmaktadır.
2014 yılında, sınır ötesi birleşme ve satın alma işlemlerinde imalat sektörü %81’lik artışla
174 milyar ABD Doları olarak gerçekleşirken hizmetler sektörü ise %2’lik düşüşle 210
milyar ABD Doları tutarında gerçekleşmiştir. Tarım ve madencilik sektörlerinde ise 14
milyar ABD Doları tutarında gerçekleşmiştir. Buradan hareketle; 2014 yılında hem komple
yeni yatırımlarda hem de satın alma ve birleşme işlemlerinde imalat sektörü yatırımlarının
yükseldiği, buna karşın hizmetler sektörü yatırımlarının ise azaldığı görülmektedir
(AnnualTurkish M&A Review 2014).
Ernst&Young’ın raporuna göre, 2014 yılında gerçekleşen birleşme ve satın alma
işlemlerinin toplam hacminde, uluslararası yatırımcıların payı değişmeyerek %26
seviyesinde gerçekleşmiştir. Deloitte’un raporunda ise, uluslararası yatırımcıların payı
%38 seviyesine yükselmiştir. Bölgede yaşanan problemler, ekonomik büyümenin nispeten
ılımlı kalması göz önüne alındığında yabancı oranının sabit kalması ya da az da olsa artış
sergilemesi olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmektedir (AnnualTurkish M&A
Review 2014).
Birleşme ve satın alma işlemleri verilerinde her ne kadar paralellik söz konusu olsa
da farklı analiz ve hesaplama yöntemleri kullanılması sebebiyle çeşitli kuruluşlar
tarafından hazırlanan raporlarda işlem adedi ve değeri açısından farklılıklar
görülebilmektedir (AnnualTurkish M&A Review 2014).Bu çalışmada birleşme ve
devralmaların sektörelbazda değerlendirilmesini gösteren tablo hazırlanırken Rekabet
Kurul kararları göz önünde bulundurulmuştur. 2015 yılı rekabet kurul raporu henüz
yayınlanmadığından dolayı 2009-2014 yılı arası incelenmek zorunda kalınmıştır.
Satın Alınan
Şirket

Satın Alan
Şirket

Garanti Bankası
Sabiha Gökçen
Havalimanı

BBVA

Rönesans
Gayrimenkul
Tekstilbank
Petlim Limancılık

MalaysiaAirp
orts
GIC
ICBC
GoldmanSach
s

Satın
Alan
Şirketin
Ülkesi
14.9

Satın
Alınan
Hisse %
İspanya

Uluslararası
Doğrudan
Yatırım (Milyon
Dolar)
2.463

40

Malezya

338

21.4

Singapur

318

75.5
30

Çin
ABD

314
250

Tablo 4: 2014 Yılındaki En Büyük Beş Birleşme ve Satın Alma İşlemi

2009 yılından 2013 yılına kadar birleşme ve satın alma alanında en büyük beş işlem
çalışmanın sonunda detaylı olarak verilmiştir.
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IV.III.II. Birleşme ve Devralmaların Rekabet Kurul Kararlarına Göre
İncelenmesi
Hali hazırda uygulanan kanuna göre bir birleşme veya devralma işleminde işlem
taraflarının Türkiye ciroları toplamının 100 milyon TL’yi ve işlem taraflarından en az
ikisinin Türkiye cirolarının ayrı ayrı 30 milyon TL’yi aşması halinde söz konusu işlemin
hukuki geçerlilik kazanabilmesi için Rekabet Kurulu’ndan izin alınması zorunludur.
Devralma işlemlerinde hedef şirket varlık ya da faaliyetin, birleşme işlemlerinde ise işlem
taraflarından en az birinin Türkiye cirosunun 30 milyon TL’yi ve diğer işlem
taraflarından en az birinin dünya cirosunun 500 milyon TL’yi aşması halinde söz konusu
işlemin hukuki geçerlilik kazanabilmesi için Rekabet Kurulu’ndan izin alınması
zorunludur.
Tablo 5: 2009-2012 Yılları Rekabet Kurul Kararları (Rekabet Kurulu Rapor)
Birleşme / Devralma / Ortak Girişim Kararları

875

Devralma

688

Birleşme

11

Ortak Girişim

176

İzin Verilen

703

Koşullu İzin Verilen

11

Kapsam dışı veya İzne Tabi Olmayan

160

İşlemden Vazgeçilen

1

2013 yılında ise Rekabet Kurulu tarafından sonuçlandırılan dosyaların %39’u
Birleşmeler ve Devralmalar Hakkındadır. Bu oran 2014 yılında sonuçlandırılan dosyalara
baktığımızda Birleşme ve Devralmalar %7’lik bir artış ile %46 ya ulaşmıştır.
Sonuçlandırılan dosyaların niteliği açısından değerlendirildiğinde 2013 yılında 492
dosyanın 191’i rekabet ihlalleri, 194’ü birleşme-devralmalar, 19’u özelleştirme, 58’i menfi
tespit-muafiyet, 23’ü diğer ve 7’si yargı kararları üzerine verilen kararlardan oluşmaktadır.
2014 yılına gelindiğinde ise 464 dosyanın 163’ü rekabet ihlalleri, 215’i birleşme-devralma
ve özelleştirme, 59’u menfi tespit-muafiyet, 16’sı diğer ve 11 adet yargı kararları üzerine
verilen kararlar oluşturmaktadır.
2013 yılındaki niteliklerine göre birleşme ve devralmalar incelendiğinde, 213
sonucun 162’sine izin verilmiş ve 51 dosya kurul tarafından kapsam dışı veya izne tabi
olmayan kategoride değerlendirilmiştir. Bu 213 sonucun 125’i devralmalara, 68’i ortak
girişimlere, 1’i birleşmelere ve 19’u özelleştirme kapsamında devirlere aittir.
Grafik 2: 2013 Yılı Niteliklerine Göre BirleşmeSeri
ve 1;
Devralmalar
Birleşmeler;
Seri 1; Ortak
0,90; 1%
Girişimler;
31,70; 32%
Seri 1;
Özelleştirme
Kapsamında
Devirler;…

Seri 1;
Devralmalar;
58,70; 58%

2014 yılı sonuçlandırılan genel durum dosyaları rekabet ihlali açısından incelendiğinde ret
kararı verilen 130 dosya bulunmakta ve 11 ceza verilen dosya yer almaktadır. 22 ihlalde
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ise rekabet kurulu tarafından görüş bildirilmiştir. Genel durumda 91 adet 4. madde ihlali,
48 adet 6. madde ihlali ve 24 adet her iki maddenin ihlali kararı yer almıştır.
Tablo 6: 2014 yılı Niteliklerine ve Sonuçlarına Göre Birleşme ve Devralmalar
Niteliklerine Göre Birleşme ve
Devralmalar
Devralmalar
130

Sonuçlarına Göre Birleşme ve
Devralmalar
İzin Verilen
169

Ortak Girişimler

63

Koşullu İzin Verilen

3

Birleşmeler

4

İzin Verilmeyen

-

Özelleştirme Kapsamında
Devirler
Toplam

18

Kapsam Dışı / İzne Tabi
Olmayan
Toplam

43

215

215

IV.III.III. Sonuçlandırılan Dosyaların Sektörel Dağılımı ve Güncel Durum
Rekabet kurul kararlarının sonuçlandırılmasına göre 2015 yılının ilk üç ayında
birleşme, devralma ve ortak girişimle ile ilgili 52 dosya açılmıştır. Bu 52 dosyanın 39’una
rekabet kurulu tarafından izin verilmiş. 10 dosya ise kapsam dışı ve izne tabi olmayan
kategorisinde değerlendirilmiştir. 2 dosyaya koşullu izin verilmiş ve 1 dosyada başvuran
tarafından işlem yapılmaktan vazgeçilmiştir. 2015 yılının ilk üç ayında 44 adet devralma
ve 8 adet ortak girişim dosyası açılmıştır.
Sektörelbazda 2015 ilk çeyreği incelendiğinden en fazla gıda, tarım, ormancılık,
hayvancılık ve balıkçılık (12) sektöründe kurul kararı verilmiştir. Bu sektörü takip eden
sektör 10 kurul kararı ile makine ve teçhizat imalatı sektörüdür. En fazla kurul kararı alınan
üçüncü sıradaki sektör ise 7 kurul kararı ile Enerji sektörü olmuştur. Bu sektörlere ek olarak
beyaz eşya, mobilya, demir çelik ve diğer metaller, diğer, eğitim, ilaç ve sağlık hizmetleri,
kimyasal ürünler ile ilgili kurul kararları bulunmaktadır. Dahası medya ve reklamcılık,
mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler, petrol ve petrol ürünleri, sigorta hizmetleri, tekstil,
turizm, konaklama ve yiyecek hizmetleri ve ulaştırma ve taşıt hizmetleri ilk çeyrekte kurul
kararı alınan sektörlerdir.
Tablo 7: 2009-2014 Yılları Arası Rekabet Kurulu Tarafından İzin Verilen Birleşme ve
Devralmaların Sektörel Dağılımı
Sıra

Sektörler

1

Gıda, Tarım,
Ormancılık,
Hayvancılık,
Balıkçılık
Ulaştırma, Taşıt ve
Hizmetleri
Enerji

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Kimyasal Ürünler
Makine, Teçhizat ve
Savunma Sanayi
İlaç, Sağlık ve Tıbbi
Malzeme
İnşaat
Finans- Sigorta
Bilgi, İletişim
Teknolojisi ve Posta
Petrol ve Petrokimya
Demir Çelik ve Diğer
Metaller
Medya ve Reklam

Birleşme
Devralma
Özelleşme

Sıra

Sektörler

Birleşme
Devralma
Özelleşme

16
112
Eğitim, Mesleki, Bilimsel
ve Teknik Faaliyet

22

17
107
93
78

18
19

Diğer
Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri
Kırtasiye ve Büro
Makineleri

19
19

Gayrimenkul Faaliyetleri

16

Madencilik
Kültür, Sanat, Eğlence ve
Spor
Lojistik ve Depolama
Basın ve Yayın, Plak,
Kaset Çoğaltılması
Beyaz Eşya ve Mobilya

14

Çevre ve Atık Yönetimi
Tarımsal İlaç ve Gübre

6
4

18

20
71
67

21

51

22

48

23
24

37
33
30
25

25
26
27

12
9
9
8
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13
14
15

Tekstil ve Hazır
Giyim
Turizm ve
Konaklama
Elektronik Ürünler

25

28

23

29

22

30

Tütün ve Alkollü İçecekler
Yiyecek ve İçecek
Hizmetleri
Plastik ve Kauçuk Ürünler

2
2
2

2013 yılında izne tabi olmaksızın gerçekleştirilen birleşme ve devralmalar
nedeniyle verilen idari para cezası 242.813,48 TL’dır. Yine aynı yıl birleşme ve
devralmaların yerinde incelenmesinin engellenmesi nedeniyle verilen idari para cezası ise
15.540.500,87 TL’dır. 2013 yılı yanlış ya da yanıltıcı bilgi veya belge beyan sunulması
nedeniyle verilen idari para cezası ise 352.664,04 TL’dir.
2014 yılında ise izne tabi birleşme ve devralmaların kurul izni olmaksızın
kurulmasından dolayı verilen idari para cezası 30.452,00 TL’dir. Yanlış ya da yanıltıcı bilgi
ve belge sunulması sebebiyle verilen para cezası ise 15.226,00 TL olarak kaydedilmiştir.
Bu göstergelerden anlaşıldığı üzere her yıl rekabet kanunu ve birleşme ve devralma ile ilgili
tebliğin daha ciddiye alındığı gözlemlenmektedir.
2009-2013 Yılları Arası En Büyük 5 Birleşme ve Devralmalar
Satın Alınan
Şirket

Satın Alan Şirket

Ak Enerji

CEZ

Eczacıbaşı

Zentiva N.V.

İzmit Gaz
Dağıtım
Akpet
Elazığ Altınova
ve Kars Çimento
Petrol Ofisi
Fiba Sigorta
İnform
Memorial Sağlık
StröerKentvizyon
Garanti Bankası
Socar&Turcas
A.Ş.
Mey İçki
Deniz Emeklilik
Airfel
Anadolu Efes
TAV Havalimanı
Acıbadem Sağlık
Polimer Kauçuk
San. ve Paz. A.Ş.
Mustafa Nevzat
İlaç San.
Yapı Kredi
Sigorta A.Ş.
Alternatif Bank

Hisse
Oranı %

UDY (Milyon
Dolar)

37.4

386

25

243

Gas De France

Satın Alan
Ülke
2009
Çek
Cumhuriyeti
Çek
Cumhuriyeti
Fransa

90

232

Lukoil
Cementir Delta

Rusya
İtalya

100
37.2 -39.8

115
114

54.17
93.4
100

1.352
338
148.8

40
40

100
70.2

6.3
24

2.067
1.255

99.9

309
229

100

221.1

-

1.900
1.100
400

OMV
Sompo Japan
Legran S.A.
ArgusCapitalPartners –
Qatar First İnv. Bank
StröerGroup
BBVA
SOCAR
Diageo
American Life
(Metlife)
Daikin

2010
Avusturya
Japonya
Fransa
İngiltere
Katar
Almanya
2011
İspanya
Azerbaycan
ABD
ABD
Japonya
2012
İngiltere
Avusturya

SAB Miller
Aeroports de Paris
Integrated Healthcare
Holdings
EatonCorp.

Malezya
Lüksemburg

-

Amgen

ABD

-

371
225
Allianz

2013
Almanya

932

Commercial Bank of
Qatar

Katar

445

460

Enerjisa Enerji
A.Ş.
Mutlu Akü
Mars Lojistik

DD TurkeyHoldings
SARL
InalexPty Ltd.
Japon Hitachi
Transport System

Almanya

-

Güney Afrika
Japonya

-

345
221
154

SONUÇ
Rekabet kanununda yer alan yaptırımların etkileri kanunun çıkış tarihinden itibaren
tartışılmaktadır. Türkiye’nin ihlallere karşı en ağır tepkisi belli bir miktar idari para cezasını
geçmemektedir. Ayrıca özel hukuk kapsamında verilen zararın tazminini hesaplamak
oldukça zor olduğu için tercih sebebi olmaması ve bu tip tazminat davalarının Amerika ve
Avrupa ülkelerindeki gibi yaygın olmaması dezavantaj oluşturmaktadır. Türkiye’de hali
hazırda uygulananyaptırım rekabet ihlallerini düşürmede caydırıcılığı tartışılmaktadır.
Dahası, Kanunun 1994’de uygulamayan konmasına rağmen 2010 yılına kadar birleşme ve
devralma ile alakalı herhangi bir kurul kararının bulunmaması rekabetin hukuki olarak
korunmasına şüphe ile yaklaşılmasına sebep olmaktadır.
Son dönemdeki angajman kuralları nedeni ile düşürülen savaş uçağı TürkiyeRusya arasındaki ilişkileri olumsuz olarak etkilemiştir. Bu durumun Türkiyen’nin Birleşme
ve Devralmada 3. büyük yatırımcısı olan Rusya’nın yatırım eğilimini uzun süreli
değiştirmesi olasıdır. Ya Rusya ile ticari ilişkilerin düzeltilebilmesi için adım atarak ya da
diğer ülkelerle Türkiye iç pazarına yatırımı kolaylaştıran bireysel anlaşmalar yaparak, bu
durumun Türkiye üzerindeki materyal zararını en aza indirmek faydalı bir önlem olabilir.
Son olarak Türkiye’nin oluşturduğu kanunun öngördüğü ve her yıl cezaların
miktarı ve oranı üzerinde yapılan değişiklikler etkisini olumsuz yönde gösterebilir. Yabancı
ülkeye yatırım yapacak olan ülke durumun en az 5 yıllık sürede sabit kalmasını talep
edecektir. Ceza oranlarının değişikliği Türkiye’ye yatırım yapmak isteyen yabancı sermaye
sahipleri tarafından Türkiye’yi sabit (istikrar) olmayan kategoride değerlendirmelerine
sebep olup ve bu belirsiz durumun cezai yaptırımları etkili olsa bile ülkeleri yatırım
yaparken tereddüt halinde bırakacaktır.
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Çalışma Hayatında Etkili İletişim Ve Nlp Uygulamalarının Önemi
Göksu DEMİREL*

Özkan İMAMOĞLU**

Özet
Çalışma hayatında temel hareketlerin oluşumu, etkin iletişim süreçlerinin gelişmesine
bağlıdır. Etkili bir iletişimin nasıl yapılması gerektiği hakkında bilgi veren ve iletişimin
başarılı olmadaki öneminin üstünde sürekli duran NLP tekniği 21. Yüzyılda ortaya çıkan ve
bireyin istediklerini elde etmesine olanak sağlayan bir düşünce, uygulama ve davranış tarzı
olarak tanımlanmaktadır (sosyalhizmetuzmani.org/nlpmukemel.htm). Karşılıklı iletişim,
etkileşim ve güven ortamının yaratılması, hedeflerin iyi düşünülmüş, sistem ile uyum
içerisinde olması ve esnekliğin geliştirilmesi gibi alanlarda NLP stratejik yaklaşımlar
sunmaktadır. NLP tekniği, özellikle çalışma dünyasında, yönetim, iletişim, motivasyon, kişisel
gelişim, hedef belirleme ve liderlik gibi konularda farkındalık yaratmaktadır.
Bu kapsamda, çalışmada NLP tekniklerinin çalışma hayatında etkili iletişim kurmada
ve başarılı olmada, yani hedeflere ulaşmadaki rolünün kuramsal açıdan incelenmesi, iş
hayatına ve etkin bir iletişime olan yararlarının ve sonuçlarının değerlendirilmesi
planlanmaktadır.
Anahtar kelimeler: İletişim, çalışma hayatı, NLP tekniği.
Jel Kodu: Y5

Effective Communication In Working Life And The Importance Of Nlp
Applications
Abstract
The formation of basic movements in working life, effective communication of the
process depends on the development. How to do an effective communication provides
information and communication about the importance of being successful on the NLP
technique of continuous standing 21. Century and get what they want, that occurs that allows
a thought, practice and behavior is defined as. Mutual communication, interaction and creation
of an atmosphere of trust, targets, well thought out, to be in harmony with the system and
develop flexibility in areas such as strategic approaches to NLP. NLP technique, especially in
the world of work, management, communication, motivation, personal development, goal
setting and leadership on issues such as awareness.
In this context, the study found that NLP techniques in effective working life being
successful, that is, communicating the role of theoretical terms goals, business life and the
benefits of an effective communication and evaluation of results.
Keywords: Communications, working life, NLP technique.
Jel Codes: Y5
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Giriş
NLP, Nöro Linguistik Programlama kelimelerinin kısaltılmasıyla oluşmuş bir terim
olarak karsımıza çıkmaktadır. NLP kavramı, Beyin ya da Sinir Dili Programlaması olarak da
ifade edilebilmektedir. Nöro Linguistik Programlama ya da kısaca NLP; “düşünme, dil ve
davranış süreçlerini inceleyerek, hedeflere erişmek amacıyla onların nasıl en etkin biçimde
kullanılabileceğini öğreten bir çalışma alanıdır” (Knight, 2006: 11).
Çalışma hayatında başarılı olmak ve belirlenen hedefe ulaşmak için kullanılan NLP
tekniği, bireyin takım yönetme becerisi, sunuş ve liderlik yeteneği, görüşme ve hedef
yerleştirme gibi yeteneklerinin gelişmesine katkıda bulunur (Benefits of NLP in your
Professional Life,s.1).
Çalışma hayatında etkili iletişimi de sağlayabilmenin en önemli yollarından biri son
zamanlarda kullanılan NLP tekniğinden geçmektedir. Etkili iletişim kurma yeteneği genel
olarak tüm hayatta olduğu gibi, çalışma hayatında da en önemli becerilerden biridir.
İşletmelerde genel verimin ve başarı düzeyinin arttırılması ancak iletişim becerilerinin
geliştirilmesiyle olur (Roebuck,C.,2000,s.9).
Netice itibariyle NLP, kişilerin düşünce süreçlerini daha iyi anlayarak, alışkanlığa
dayalı, çoğu zaman bilinçsiz olan davranışlarını kontrol altına almayı öğreterek, şu ana kadar
ulaşılması imkânsız gibi görünen hedeflere ulaşmayı kolaylaştırmaktadır. İnsanların daha ikna
edici olabilmeleri, iletişim konusunda başarılı olmaları, negatif inançlar yerine kişileri
güçlendirecek inançlar oluşturmaları, kişilerin doğal becerilerini istenildiği zamanlarda
kullanabilmesi, bir başka kişide hayranlık uyandıran, kişinin kendisinde olmasını istediği
davranış ve becerileri alıp kullanabilmeleri, iş ve meslek yaşamlarında kariyerlerini
gerçekleştirebilmeleri, özetle kişisel mükemmelliğin modelini oluşturmaları, NLP tekniği ile
sağlanmaktadır (www.aligulkanat.com.tr/nlp-nin-meslek-yasaminda-yararlari/).
I. NLP Tanımı ve Tarihçesi
Nöro-Linguistik Programlama (NLP) birey davranışlarının arkasında yatan düşünsel
ve bilişsel süreçlerle ilgilenmektedir. Söz konusu süreçlerde değişimlerle kişisel
mükemmelliğe ya da başarıya ulaşılacağını varsaymaktadır. Bu kapsamda NLP ‘Kişisel
mükemmelliğin sanatı ve bilimi’ ve ‘Öznel deneyim araştırması’ olarak da adlandırılmaktadır.
NLP başarısızlık doğuran eylemler ile başarı ya da mükemmellik getiren edimler arasındaki
farkın bireyler tarafından anlaşılmasına yardımcı olmaktadır. NLP, ‘İyi yaptığım bir şeyi nasıl
yapıyorum?’ ‘Onu nasıl daha iyi yapa bilirim?’’Başkalarında hayranlık duyduğum becerileri
nasıl kazanabilirim?’ gibi sorulara hitap etmektedir (Alder, 2002: 3).
“Lingusitik” sözcüğü “dil” anlamına gelen Latince “lingua” kelimesinden türemiştir.
Sinirsel işlemlerin dil ve iletişim sistemleri aracılığıyla anlatılarak, düzenlenerek ve sıralanarak
modeller ve stratejiler haline getirildiğini gösterir. Dili kullanma biçiminiz, kimliğinizin ve
düşünce biçiminizin dışa vurumudur. “Kişi dünyayı algılayış seklini dili kullanarak ifade
etmekte ve yine dil aracılığıyla düşünceyi zihninde canlandırabilmektedir. Düşünceler ve
düşünceleri ifade etme biçimi değiştirilirse davranışın değiştirilmesi de mümkün olacaktır”
(Dilts vd., 2006: 14). Programlama ise özgül sonuçlar elde etmek için bir sistemin bileşenlerini
yani duyusal temsilleri organize etmektir (Dilts vd., 2006: 14).
NLP, insanın mükemmelliği üzerine yapılan bir çalışmadır. İnsanların kendi
deneyimlerini nasıl anlamlandırdıklarını ve başkalarıyla nasıl iletişime geçtiklerini ulaşılabilir
bir bilgi haline getirir (McDermott ve Jago, 2003: 19). NLP kavramı için “öznel deneyim
araştırması” ve “kişisel üstünlüğün bilimi” gibi bazı tanımlamalar geniş çapta kabul
görmüşlerdir. Bir davranış bilimi olarak NLP’nin kapsamı içinde şunlar yer almaktadır (Alder,
2005: 24):
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Bir bilgi sistemi- epistemoloji
Bilgi ve değerlerin uygulanması için yöntem ve süreçler- metodoloji
Bilgi ve değerleri uygulamak için gerekli olan araçlar- teknoloji
NLP’nin başlangıç noktası, insana duyulan merak ve hayranlıktır. NLP, öznel
deneyimlerin yapısının araştırılmasıdır. Yaptıklarımızı nasıl yapıyoruz? Nasıl düşünüyor, nasıl
öğreniyoruz? Nasıl sinirleniyoruz? Herhangi bir alanda başarılı olan insanlar istedikleri
sonuçlara nasıl ulaşıyorlar? Tüm bu soruları cevaplamak için, NLP nasıl düşünüp hissettiğimizi
inceler ve yasamın her alanındaki mükemmeliyeti araştırır veya modellendirir. Bu
araştırmaların sonuçları başkalarına öğretilebilir. Amaç, herkesin mükemmelliğe
ulaşabilmesini sağlamaktır (O'Connor ve McDermott, 2003: 13).
NLP, kişilerarası iliksilerdeki düşünce düzeni ve davranış seklini saptayabilmemizi
sağlayan bir ilkeler ve farklar grubudur. Bilinçsiz ve farkında olmadan akıp giden
yaşamlarımıza ait o güçleri ve onları kontrol eden zihinsel yapıları saptamamızı sağlar. Bizler,
edindiğimiz bu bilgiyi, düşünce ve davranış seklimizde birtakım değişiklikler yapmak için
kullanabiliriz (Alder, 2005: 24). NLP kavramı tüm bunları üç sözcükle gerçekleştirmektedir
(Tokur, 2006: 25). NLP’ deki “Nöro” sözcüğü “sinir” anlamına gelen Yunanca “neuron”
kelimesinden türemiştir ve davranışın tümüyle nörolojik bir işlemin sonucu olduğu ilkesini
simgeler (Dilts vd., 2006: 14). Görme, duyma, tat ve koku alma, dokunma duygularınızı
kullanarak, dış dünya ile ilgili deneyimlerinizi bilinçli ya da bilinçaltı düşüncelere dönüştüren
nörolojik süreçlerle ilgilidir (Erengil, 2006: 25). Bedeninizin ve zihninizin bir bütün olarak
işleyişini irdeler. NLP’nin en çok üzerinde durduğu konu, nörolojik süreçlerin etkinliğini
arttırmak ve onu yönetebilme becerisi kazanmaktır (Knight, 2006: 15).
Genel anlamda NLP; iletişim, içsel deneyim, dilin etkileri, üstün davranışı
biçimlendirme ve beynimizi kullanma biçimlerimizle ilgilenir. NLP, başarıya ulaşmak için
gereksinimimiz olan tüm kaynaklara sahip olduğumuzu varsayar; bu kaynakların en etkin
biçimde kullanılması üzerinde durur. NLP’yi ve tekniklerini öğrenme bir kişisel gelişim ve
olgunlaşma sürecidir (Alder, 2005: 22).
NLP, insan organizmasında şaşırtıcı bir bilgisayar olan, fakat insanların kullanımı
hususunda yeterli bilgiye sahibi olmadıkları beyinlerini, bilinçaltlarını nasıl daha etkin ve
istedikleri gibi kullana bileceklerinin öğretildiği bir tekniktir. Beyinlerimiz henüz
tanımlanmamış, el değmemiş bir kaynak gibidir. Yaptığımız benzetmeler, belleğimizde
düşünce, tutum ve bilgilerimizi temsil yöntemimiz, depolama biçimimiz yalnız bize özgüdür.
Bu kapsamda NLP bireylere belleklerini nasıl daha etkili kullanabileceklerini ve kontrol
edebileceklerini göstermektedir. NLP’nin başlıca amacı, insanların daha etkili bir biçimde
iletişim kurmasına yardımcı olarak, kişisel ve kişiler arası iletişimde mükemmelliği
yakalamaktır. Herhangi birinin, iletişim, terapi, kişisel gelişim veya zihinsel kontrol alanlarında
daha başarılı ve güçlü olmasını sağlamaktır (Skinner vd., 2003: 179).
NLP kısaca, bireyin duyuları, duyguları, zihinsel görüntüleri ve iç seslerini en iyi
şekilde organize ederek, mevcut potansiyelini performansa dönüştürmesini sağlayan bir kişisel
gelişim sistematiğidir.
NLP’nin tarihçesini incelediğimizde; kavramın, Gregory Bateson (antropolog), Noam
Chomsky (dilbilimci) Alfred Korzybski (dilbilimci), Milton Erickson (modern hipnozun
babası olarak bahsedilir) ve belli dereceye kadar pek çok kişinin fikirleri üzerine kurulmuş
olduğunu görmekteyiz (Alder, 2005: 30).
NLP, 1970’lerin baslarında, o dönemde Santa Cruz California Üniversitesi’nde
psikoloji öğrencisi olan Richard Bandler’ın, dilbilimi dalında yardımcı profesör olan John
Grindler ile yaptığı çalışmalarla başlamıştır. Bu iki bilim adamı mükemmel iletişimcileri
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inceleyerek, iletişim becerileri ile ilgili, başkalarına da öğretilebilir modeller yarattılar
(O'connor ve Lages, 2004: 14). Richard Bandler ve John Grinder araştırmalarına özellikle
iletişim konusunda ustalaşmış, kendi zaman dilimlerinde köklü değişimler yapabilmiş kişileri
seçerek başlamışlardır: Gestalt terapisinin önderi, yenilikçi psikolog Fritz Perls; aile terapisinin
önde gelen uzmanı Virginia Satir; son olarak da fikirleri, Erickson hipnoterapisi adı altında
sürdürülen, dünyaca ünlü hipnoterapist Milton Erickson. Aynı zamanda başka uzmanların ve
özellikle İngiliz yazar, antropolog, sibernetik ve iletişim teorisi düşünürü Gregory Bateson’un
içgörürlerinden ve düşüncelerinden yararlanmışlardır (O'Connor ve McDermott, 2003: 14).
Richard Bandler ve John Grinder’in ilk çalışmaları olan ve iki ciltten oluşan “Sihrin
Yapısı (The Structure of Magic)”in 1975-1976’da basılmasıyla, NLP kavramı doğmuştur.
Kitapta, Fritz Perls ve Virginia Satir’in sözel ve davranışsal düzenleri tanımlanmıştır. 1975 ve
1977’de basılan diğer iki ciltlik kitapları “Milton H. Erickson’un Hipnotik Tekniklerinin
Düzenleri” de, Milton’un çalışma metodlarını konu almaktadır (Alder, 2005: 30).
II. NLP'nin Nöro-Linguistik ve Programlama Düzeyleri
Nöro, bireylerin görme, duyma, tat ve koku alma duyularını kullanarak, dış dünya ile
ilgili deneyimlerini bilinçli ya da bilinçaltı düşüncelere dönüştüren nörolojik süreçler olarak
tanımlanmaktadır. Nöronlar beynimizin ve zihnimizin bir bütün olarak işleyişini irdeler. Nöro,
düşünmemize ya da algılamamıza, yani herhangi bir davranışın temelini oluşturan beyinsel
süreçlere ve sinir sistemine yapılan bir göndermedir. NLP’nin en çok üstünde durduğu konu,
bireylerin nörolojik süreçlerin etkinliğini artırmak ve yönetebilme becerisi kazanmaktır
(Dowlen, 1996).
Linguistik, dilin bireylerin deneyimlerini anlam kazandırmak ve bu deneyimlerini
kendilerine ya da başkalarına iletmek için nasıl kullandığı ile ilgilenmektedir. Dili kullanılma
biçimi, bireyin kimliğini ve düşünce biçimini dışa vurma şeklidir. Dil olmadan bilinçli
düşüncelerin zihinde canlandırılması oldukça zordur (Dowlen, 1996).
Programlamada ise kasıt bireyin deneyimlerini irdeleyerek, oluşum basamaklarını
belirlemesi, hedeflerine ulaşmak için onları yeniden düzenlemesi anlatılmaktadır. NLP ye göre,
bireylerin elde ettikleri sonuçlar ve onların birey ve diğer insanlar üzerindeki etkilerini kişisel
olarak programlamak mümkündür. Her davranış bir dizi düşünce ve tutum sonucu
oluşmaktadır. Bu diziyi belirleyecek davranışları kodlayıp, altyapılarının tanımlanması
olasıdır. Dolayısıyla NLP’deki programlamada, bireylerdeki arzu edilen değişikliklerin
gerçekleştirmek için duyular ve inançlar olmak üzere, düşüncelerin düzenleme ve
programlama (bir bilgisayarı belirli görevler için uygun bir yazılımla programlamamız gibi)
biçimi kastedilmektedir (Knight, 2006: 15).
III. NLP’nin Dört Temel Uygulama İlkesi
O’Connor ve McDermott (2003), birlikte yazdıkları “Way of NLP” (NLP’nin İlkeleri)
isimli kitapta, NLP’nin dört temel uygulama ilkesini “The Four Pillars of Wisdom” yani
“Bilgeliğin Dört Temel Sütunu” olarak isimlendirmişlerdir. O’Connor ve McDermott’a göre
NLP’nin dört temel uygulama ilkesi şunlardan oluşmaktadır:
İlişki; yani uyum ve dostane bir ilişki
Ne istediğini bilmek
Duyusal keskinlik ya da farkındalık
Davranış esnekliği
Bu dört temel ilkeden ilki ve en önemlisi “İlişki”dir. Burada ilişkiden kasıt, özellikle
de karşılıklı güven ve sorumluluğa dayanan uyum ya da dostane bir ilişki kurmaktır (Erengil,
2006: 12). Pek çok kişi başarı denen şeyin dış göstergelerine sahip olmalarına rağmen
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kendilerini
mutsuz
hissederler
ve
başkalarını
da
huzursuz
ederler.
İnsanlar, dış çevrelerini, kendi ruh hallerini yansıtacak şekilde düzenlerler. Dolayısıyla, kişinin
iç çatışmaları, dış çatışmaların da tetikleyicisi olur. Kısacası, iç uyumumuz ya da kişisel
bütünlüğümüz, başka kişilerle ilişkilerimizde başardıklarımızın aynasıdır. Ne yaparsanız
yapın, ne isterseniz isteyin, başarılı olmak başkalarıyla ilişki kurmayı ve onları etkilemeyi
gerektirir. Bu yüzden de, NLP kavramının ilk direğini kendiniz ve başkalarıyla uyumlu bir
iletişim sağlamak oluşturur (O'Connor ve McDermott, 2003: 2).
NLP’nin ikinci temel ilkesi ise “Ne istediğini bilmektir. NLP terminolojisinde buna,
arzuladığınız hedefi ve istediğiniz sonucu belirlemek de denmektedir (Erengil, 2006: 15). Ne
istediğinizi kesin olarak bilmeden onu elde etmek için çok fazla sansınız olmaz ve istediğiniz
ya da istemediğiniz bir amaca gerçekten ulaşıp ulaşmadığınızı da asla öğrenemezsiniz. Bu,
bütün ve çok boyutlu bir düşünme yöntemidir. Sürekli kendinize “Ne istiyorum”, başkalarına
ise “Ne istiyorsun” sorularını sormaktır. Bu, “Sorun ne” seklindeki sorulardan çok farklıdır.
Çoğu kimse “Sorun ne?” sorusuyla baslar, ardından suçu başkalarına atarak ve belki de durumu
geçici olarak kurtararak devam eder. Ancak, hiçbir zaman gerçekten istediklerine ulaşamaz ya
da başkasının isteklerine ulaşmasına yardımcı olamaz (O'Connor ve McDermott, 2003: 2).
NLP’nin üçüncü temel uygulama ilkesi “Duyusal keskinlik ve farkındalık”tır. Bu,
duyularınızı kullanmak, yani fiilen kendinize olanları görmek, dinlemek ve hissetmek anlamına
gelmektedir. Ancak o zaman, hedefinize doğru ilerleyip ilerlemediğinizi bilebilir ve bu
geribildirimi, eylemlerinizi geliştirmekte kullanabilirsiniz (O’Connor ve McDermott, 2003: 2).
NLP’nin son temel ilkesi de “davranış esnekliği”dir. Bu ilke, pek çok eylem seçeneğine
sahip olmak anlamına da gelmektedir. Buna göre, ne kadar çok davranış seçeneğiniz olursa,
basarı sansınız o kadar artmaktadır. Bu ilkeye göre; herhangi bir konuda başarıya ulaşmak için
çıkılan yolda denemeler sonuç vermezse, başka yollar denenmeye devam edilmelidir. NLP’ ye
göre, başarısızlık diye bir şey yoktur ve her zaman başka bir seçenek vardır. Kişiler de,
belirledikleri amaçlara ulaşıncaya ve istediklerini alıncaya kadar esnek davranmalıdırlar
(O’Connor ve McDermott, 2003: 3).
IV. NLP'nin Linguistik Düzeyi
Bütün duyu, davranış ve isteklerimizi ifade etmenin en önemli araçlarından birisi olan
dilimiz, etkileşim ve iletişimimize sekil veren bütün dilsel modeller,“linguistik” olarak
adlandırılmıştır. Dil olmadan, bilinçli düşünceyi zihinde canlandırmak zordur (Tokur, 2006:
60).
Dil ve beyin arasında önemli bir ilişki vardır. Dili yönlendiren ve yöneten beyindir;
bununla birlikte dil de beyni yönlendirmektedir. Bazen dilin yanlış kullanılması beyinde yanlış
temsillerin oluşmasına sebep olur. Kullanılan dilin oluşturduğu bu temsiller, yine yanlış
düşünce ve davranışların kaynağı olacaktır. Kişi, kullandığı veya duyduğu kelimeler, işaretler
ve semboller ile bunlara yüklediği anlam sonucu duygu, düşünce ve davranışlarını oluşturur.
Dolayısıyla elde ettiğimiz sonuçlar içsel ya da çevreyle iletişimde kullandığımız dil ile direkt
ilgilidir (Yurdakul, 2003: 128).
NLP, iletişimdeki başarısızlığı önlemek ve etkili bir iletişimi gerçekleştirmek için
“iletişime girmeme sansınız yok” gibi bir varsayımı kabul eder. Bu varsayım sürekli olarak
sözsüz bir şekilde, hatta ufacık bir kas hareketi ve ses tonuyla bile iletişime girdiğimiz gerçeğini
pekiştirir. Bu yüzden NLP “iletişimin sorumluluğu iletendedir” diyerekten ikinci bir varsayım
kabul eder ki; bu, uyumu yaratmak ve kendi sonucumuzu temin etmek için bilinçli olarak
eşleme yapmak zorunda kalabilirsiniz anlamına gelmektedir. Aksi takdirde, muhtemelen
ihmalkâr biçimde bir şeyler iletirsiniz ve bedelini o an veya zamanla ödemek zorunda kalırsınız
(Acar, 2006: 140).
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V.NLP'nin İletişim Modeli
NLP ve satış söz konusu olduğunda, NLP’nin iletişim ve ikna modellerinin ise
yaradığını görülmektedir. İnsan beyni, bilgileri nasıl alır ve bunlar davranışları nasıl etkiler
sorusunun cevabını NLP iletişim modeli ile açıklamak mümkündür. İnsan beyni duyma,
görme, dokunma, tatma ve koklama gibi beş duyusuyla saniyede yaklaşık olarak iki milyon
veri alır. Zihin, kendisine ulasan bu birbirinden çok farklı iki milyon veriyi dil, bellek, davranış,
değerler, inançlar, kararlar vb. şeylerle silme, bozma ve genellemelerle süzerek aynı anda
sadece yedisini algılar. Süzme işlemi sırasında verilerin bir kısmı resme, bir kısmı sese, bir
kısmı da duygulara dönüşür. Böylece insan dış dünyayı kendi içinde gördüğü resimler, işittiği
sesler ve hissettiği duygular aracılığıyla algılar. Bunu beyin, herhangi bir özel emir olmaksızın
otomatikman yapar. Çerçevede oluşturulan bu resim, ses ve duygular insan fizyolojisini,
fizyoloji de davranışları ve dili etkiler. Kısacası “harita, bölgenin kendisi değildir” şeklindeki
NLP varsayımında olduğu gibi gerçek dünya, insan beyninde oluşturulan algı ve iç filtrelerden
süzülerek her insan için farklı anlamlar kazanır (Çalışkan, 2006: 112).
VI. NLP İletişim Modelinde Uyum ve Aynalama
İş dünyasında pek çok karar, teknik becerilerden çok karşılıklı uyuma bağlı olarak
alınır. Sözü geçen bu uyum, anlık yakınlaşmalarla değil, zamana bağlı olarak gelişen bir
süreçtir. Kendinize yakın bulduğunuz, uyumlu bir ilişki içinde olduğunuzu düşündüğünüz
biriyle işbirliğine girme ve onu destekleme olasılığınız yüksektir (Knight, 2006: 144). Kişiler
arasındaki uyum; sesin hızı, yüksekliği ve tonunun uyuşmasına kadar gidebilir. Beden dili
sizinkinden çok farklı olan (örneğin, sizin olumlu ve açık duruşunuza karsı, bacak bacak üstüne
atıp, kollarını kavuşturarak oturan) bir insanla iletişim şaşırtıcı derecede zor olabilir. Uyuşma
tekniğini, iletişimin başlangıcında bilinçli olarak uygulayarak, aksi halde yoksun kalacağımız
uyumlu bir ilişki kurabilir ya da geliştirebiliriz. Fizyolojik, sesle ilgili veya diğer karakteristik
özelliklerin uyuşmasının uyumlu bir ilişkiyi, dolayısıyla iletişimi geliştirdiği bilinmektedir.
Yalnız bunun bir de diğer yönü vardır. Fizyolojik ve sese ilişkin uyuşmayan karakteristik
özellikler, zayıf uyumlu bir ilişkiye işarettir, ayrıca onu azaltma ya da kesme yönünde de işlev
görür. Bu yüzden, uyuşmamak, bir toplantı ya da görüşmeyi çabuk sona erdirmenin etkili bir
yoludur (Alder, 2002: 98).
Aynalama, karşıdaki kişinin ya da grubun sözsüz davranış modelini kişiye ya da gruba
geri sunmaktır. Çevreleriyle derin bir uyum içinde olan kişilerle yapılan çalışmalar, onların
etkileşime katılan kişilerle aşağıdaki konularda benzerlik sergilediğini göstermiştir (Knight,
2006: 146-148):
Duruş
Hareket ve mimikler
Nefes alış verişler
Ses tonu, sesin inceliği ve vurgulama
İfade (bakışların yönü ve göz hareketleri)
Kullanılan dilin içeriği (görsel, işitsel, duygusal kilit sözcükler)
İnançlar
Değerler
NLP’ de, iletişim kurulmak istenen insanla önce uyum ortamı yaratmak temeldir.
Uyum sağlayabilmek için kişiyi aynalamak, eşleştirme ve yansıtmalarla kişi ile iletişimci
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arasında benzerlik ortamı yaratmak, daha sonra da güven ve rahatlama ortamı yaratıldıktan
sonra kişiyi yönlendirmek ve belirli konularda ikna etmek mümkündür (Ünal, 2008: 168).
İletişimde uyum yaratmakla ilgili bu tesadüfleri bilinçli olarak yaratabilmek NLP’ de
modelleme ve aynalama teknikleri ile mümkündür (Gün, 2001: 140). Aynalama, karşıdaki
kişinin ya da grubun sözsüz davranış modelini kişiye ya da gruba geri sunmaktır (Gün, 2001:
142). İletişim sırasında kişilerin vücut durusu, hareketleri, ses tonu, konuşma hızı ve diğer ses
özellikleri, dil ve düşünme tarzı, kelime seçimi, nefes alışverişlerini aynalayarak uyum ortamı
yaratmak mümkündür (Öner, 2001, 86). İyi anlasan iki insan konuşurken izlendiğinde
genellikle vücut görüntülerinin, ses tonları ve konuşma hızlarının birbirlerinin ayna
pozisyonları olduğu fark edilebilir. Aynalama, iletişim kurulmak istenen diğer insanın bir
davranışına kendisini rahat hissedinceye kadar eşleştirme yapmakla baslar. Eşleştirme bir
insanın fizyolojisini aynen tekrarlamaktır. Yani, vücudun sağ ve sol taraflarını karsıdaki insanı
aynen kopya eder. Yansıtma ise, diğer insanın aynadaki görüntüsünü sergilemektir. Bu
durumda sağ ve sol taraflar aynada olduğu gibi ters görünür. Uyum oluşturduktan sonraki
asama, yönlendirmedir. Yönlendirme, fizyolojinin bir ya da birkaç parametresini derece derece
değiştirerek, diğer insanın takip etmesini sağlamaktır (Çalışkan, 2006: 118).
Özetle NLP’ de, iletişim kurulmak istenen insanla önce uyum ortamı yaratmak
temeldir. Uyum sağlayabilmek için kişiyi aynalamak, eşleştirme ve yansıtmalarla kişi ile
iletişimci arasında benzerlik ortamı yaratmak, daha sonra da güven ve rahatlama ortamı
yaratıldıktan sonra kişiyi yönlendirmek ve belirli konularda ikna etmek mümkündür (Çalışkan,
2006: 119).
VII. Bireysel ve Örgütsel Çerçevede NLP
NLP bir kişisel gelişim programıdır. Bu kapsamda İşletmelerin en büyük kaynağı olan
insanlar geliştikçe işletmelerinde gelişmemesi olanaksızdır. Kendini iyi tanıyan bir lider,
yetenek ve becerilerini diğerlerine kolayca aktarabilir, iyi kurulan iletişim, tüm organizasyonu
etkileyerek, daha verimli çalışılmasına olanak sağlamaktadır. Güçlü bir vizyon yaratmada ve
organizasyonları bu vizyon etrafında toplamada, karşılıklı güven ortamı yaratmada, istediğimiz
içsel kaynaklara ulaşmada NLP tekniklerinin ve modellerinin yöneticilere fayda sağlayacağı
oldukça açıktır. Yöneticilerin davranış, tutum ve düşüncelerinde yaratıkları değişimler
çevrelerine yansıyarak zamanla çoğunluğu etkileyebileceğini söylemek mümkündür. Bu
kapsamda NLP teknikleri yöneticilere iki temel alanda fayda yaratmaktadır. İlki doğru hedef
belirleme ve söz konusu hedeflere ulaşma konusunda motivasyon sağlama diğeri ise iletişimde
etkinlik sağlama olarak özetlenebilir (Çiftçioğlu Aydemir, 2010: 104).
Alışılmış yöntemlerle işletmeler yalnızca sıradan, her firmanın sahip olabileceği
sonuçlar elde edeceklerdir. Oysaki rekabette farkı yaratan eğitimin kendi değil eğitilen
kişilerdir. Başarının sırrı eğitilen kişilerin, eğitimden ne aldıkları, ne kadar aldıkları ve
öğrenilen bilgilerin ne kadarını gündelik yaşantılarına geçirdiklerinde yatmaktadır. Geleceğin
anahtarı kişilerin içinde saklıdır. Yöneticilerin düşüncelerini, davranışlarını ve iç çatışmalarını
yönetmedeki ustalıkları, yaratıcılığa ve işbirliğine dayalı bir geleceğin kapılarını açmakta,
mensubu oldukları işletmeleri çağa ayak uyduran ve diğerlerine göre fark yaratan kurumlar
haline getirmektedir. Kısaca özetlemek gerekirse; organizasyonlar mükemmellik
arayışındadırlar. Mükemmel organizasyon yapıları, mükemmel insanlarla (tek tek insanlarla ve
özellikle yöneticilerle) ortaya çıkmaktadır. Bir insanın neyi motive ettiğini, en iyi sonucu hangi
tür iletişimin verdiğinin bilinmesi, bir grup ya da bir organizasyon düzeyinde etkili olmanın en
önemli unsurudur. NLP’nin işletmelere sağladığı en önemli fayda örgütsel etkinliğin temeli
olan birey ve davranışları üzerinde yarattığı olumlu değişimdir (Çiftçioğlu Aydemir, 2010:
103).
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NLP klasik iletişim anlayışından farklı olarak, iletişimde nörolojik ve psikolojik
süreçler üzerinde durmaktadır. NLP’nin iletişim konusundaki yaklaşımı; her insan için uygun
bir model oluşturmak yerine, her insan için farklı bir uygulama oluşturmaktır. Her insan, farklı
bir bireydir. Etkili bir iletişim için, kişiler arasındaki farklılıkların belirlenmesi ve bu
farklılıklardan yola çıkarak uyum sağlanması gerekir. İletişim sırasında insanlar kendi
farklılıkları konusunda, bilinçsiz bir şekilde ipuçları verirler. Kişiler bu ipuçlarını sözlü
olabileceği gibi, sözsüz bir şekilde beden dillerini kullanarak da gösterebilirler. NLP, iletişimde
kişiler arası farklılıkların belirlenebilmesi konusunda yardımcı olur (Ünal, 2008: 91).
Geleneksel iletişim kuramı, genellikle iletişim aracının teknik ayrıntıları, mesajın sekli
ve son teknoloji üzerinde yoğunlaşmıştır. NLP ise daha çok, iletişimde rol oynayan algılar,
tutumlar ve inançların çeşitliği ile ilgilenir. NLP, iletişimin nasıl yapıldığı ya da yapılması
gerektiğinden çok, iletişimden alınmak istenen sonucun ne derece gerçekleştiği üzerinde durur.
Kısaca NLP teknik ayrıntılarla değil, ulaşılan sonuçla ilgilenir (Alder, 2005: 4).
“İletişimde NLP Modeli”; bireysel algılamalar, tecrübe, beş duyu, dil, tutumlar,
değerler ve inançlar tarafından süzülmektedir. Bu süzme sürecinin amacı, karmaşıklığın daha
anlaşılır ve basit hale getirilmesidir. NLP ile iletişimin karşılıklı etkileşim sürecindeki modeli,
olanlara yönelik algılar ile yanıtları etkileyen duygular arasında kurulan bağlantıyı açıklar.
İletişim, NLP kavramında yer alan ve diğer insanlarla sözel olmayan davranışlar, ses tonu ve
dilin kullanımı ile daha etkin iletişim kurmayı sağlayan tekniklerin yer aldığı sistemle daha da
etkinleştirilmektedir (Tüz, 2002).
NLP’nin iletişim konusundaki yaklaşımı; her insan için uygun bir model oluşturmak
yerine, her insan için farklı bir uygulama oluşturmaktır. Her insan farklı bir bireydir. Etkili bir
iletişim için, kişiler arasındaki benzerliklerin artırılması ve farklılıkların azaltılması gerekir.
İletişimde insanlar, karsılarındaki kişiye bilinçsiz şekilde sinyal gönderirler. Bu sinyaller,
kendilerine nasıl davranılmasını istedikleri konusunda bilgi verir. Kişiler, bu sinyalleri sözlü
olabileceği gibi, sözsüz bir şekilde beden dillerini kullanarak da gönderebilirler. NLP,
iletişimde kişiler arası farklılıkların belirlenebilmesi ve bunların çözümlenmesi konusunda
yardımcı olur. NLP teknikleriyle etkili iletişim kurmak mümkündür. Bunun için atılması
gereken ilk adım, iletişimin kurulma amacının, hedefin belirlenmesidir. İletişimin hedefi
belirlendikten sonraki adım, iletişim kurulan kişinin kendisini anlayıp anlamadığını tespit
etmektir. İletişim kurulan kişinin bakışları, göz hareketleri, yüz ifadesi, ses tonu, el ve ayak
hareketleri, iletişim kuran kişiye verdiği tepkileri gösterir. Önemli olan bu ipuçlarını anlamak
ve çözümleyebilmektir. NLP bu ipuçlarını kullanma yöntemleri sunarak etkili bir iletişim
kurulmasını sağlayabilir (Ünal, 2008: 91).
SONUÇ
Başarıya ulaşmak isteyen insanların değiştirmesi gereken tutum ve inançlarını
değiştirmeyi kolaylaştırarak kişisel hedeflere ulaşımı kolaylaştıran NLP tekniğinden gerek iş
gerekse kişisel yaşamdaki olayları ya da sorunları çözümlemede yararlanılır. Çalışma
yaşamının her adımında kontrollü adımlar büyük bir önem taşır çünkü kontrollü adımlar güven
verici ilişkilere neden olur. Kişisel yaşam ile çalışma yaşamı günümüzde iç içedir ve çalışma
hayatında, özellikle yönetim, satış ve pazarlama bölümlerinde önemli bir güce sahip olan NLP
tekniği çağımızın olmazsa olmazı haline gelmiştir.
Çalışma hayatına taşınan bir NLP ile;
Kişiye özel düşünce,
Sistemi geliştirmeye yönelik bir anlayış,
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İşe ve işletmeye değer katmaya varan bir intikal gibi konular ile katkı sağlanılarak,
bireysel performansın artması, yaratıcılığın geliştirilmesi, motivasyonun artması, etkili bir
iletişimin gelişmesi hedeflenmektedir (gencgelisim.com)
Karşılıklı iletişim, etkileşim ve güven ortamının yaratılması, hedeflerin iyi
düşünülmüş, sistem ile uyum içerisinde olması ve esnekliğin geliştirilmesi gibi alanlarda NLP
stratejik yaklaşımlar sunmaktadır. Stratejik iletişimin farklılık kıldığı tüm meslek gruplarında
NLP’yi kullanmak mümkündür. Birçok yönetici, kurumsal danışman ve insan kaynakları
yöneticisi NLP’den faydalanarak takım oluşturma, kalite yönetimi ve vizyon gibi alanlarda
etkinliklerini geliştirmişlerdir. İletişimde fark yaratmak adına çalışma hayatında NLP her
geçen gün daha yoğun kullanılmaya başlamıştır.
Her zaman olumlu davranışların prim yaptığı çalışma hayatında işletmenin başarılı
olması ve verimliliğinin devamı için etkili bir iletişime ve kurumların sorunlar yerine
çözümlere odaklı olarak çalışması ve potansiyelini en üst seviyelerde kullanmasına bağlıdır.
Çünkü etkili iletişim, sahip olduğumuz diğer tüm becerileri sonuna kadar kullanmamıza olanak
verir. İnsanları motive etme, sorumluluk verme, düzenleme, sorun çözme ve bilgi toplama
becerilerimizin hepsi başkalarıyla iletişim kurma yeteneğimize doğrudan bağlıdır. Etkili
iletişim kuramadıkça iş hayatında tam anlamıyla bir başarı yakalanması pek mümkün değildir
(Roebuck, s.9).
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Lider Üye Etkileşiminin, İşgören Performansına Etkileri Üzerine Bir Araştırma
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Özet
Lider-Üye Etkileşimi, liderler veya yöneticilerin karşılıklı etkileşimleri sonucunda
birlikte çalıştıkları astlarla farklı nitelikte ve kaliteli ilişkiler gelişmektedir. Bu ilişkilerin
niteliği işletmelerin geleceği açısından büyük bir önem taşımaktadır. Bu çalışmada lider-üye
etkileşiminin işgören performansı üzerindeki etkisinin araştırılması Ankara İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğünde yapılmıştır. Çalışmada öncelikli olarak lider üye etkileşimi ve
işgören performansı ile ilgili tanımlamalara yer verilmiş ve analiz edilmiştir. Araştırmadan elde
edilen bulgular, lider-üye etkileşimi ile işgören performansı arasında anlamlı ve pozitif bir
ilişki olduğunu ortaya koymuştur.
Anahtar Kelimeler: Lider-üye etkileşimi, işgören performansı
Jel kodları: M50, P17.
Abstarct
Theleader-memberinteraction,
leadersormanagersworktogetherwiththeresult
of
theinteraction is developingrelationswithsubordinates in differentqualities. İt is of
greatimportanceforthefuture of thebusinessnature of thatrelationship. Inthisstudyleadermembereffect on employeeperformance of theinteraction it wasstudied in Ankara
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Jel kodları: M50, P17.
I. GİRİŞ
Günümüzde teknolojinin önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Önceleri
kullanıldığında hayatı kolaylaştıran teknolojik yenilikler zamanla zaruri hale dönüşmüştür.
Özellikle firmalar teknolojinin gerisine düştüklerinde rakipleri karşısında güç kaybetmekte ve
hatta tasfiye sürecine girebilmektedirler. Rakiplerine karşı güç kaybetmek istemeyen ve
pazardan çekilmek istemeyen firmalar verimliliği artırmak ve firmanın kar oranını yükseltmek
için yeni yöntemler geliştirmektedirler. Örgütlerde teknoloji kullanılması önemli olduğu gibi
bu teknolojiyi kullanacak olan insanlardan da en iyi şekilde istifade edilmesi daha da önem
arzetmektedir.
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Firmalarda üst konumlarda bulunan yöneticilerin, çalışan personeline gerekli önemi
göstermesi ve bununla birlikte, onları yapmaları gereken işe en iyi şekilde hazırlayarak
firmanın istenilen düzeyde verimlilik sağlayabilmesi için gerekli olan liderlik vasıflarına sahip
olmaları gerekmektedir.
Lider üye etkileşimi teorisi, lider ile altında çalışan personelin ikili ilişkilerini ön
planda tutması açısından diğer liderlik yaklaşımlarına farklı bir bakış açısı getirmiştir. Lider
üye etkileşim modeli, liderin bulunduğu konumdan dolayı elde ettiği gücünü farklı üyeler ile
iş ilişkileri kurmada nasıl kullandığını belirtmektedir (Özutku, 2007:80). Liderin altında çalışan
personelle geliştirdiği olumlu ve olumsuz etkileşimin sadece kişileri değil kurumu da
etkileyeceğini söylemek mümkündür.
Bu çalışma, lider üye etkileşimininişgören performansına etkilerini,bir kamu kurumu
olan Ankara’daki İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğünde incelemeye yöneliktir. Bu
çalışma için İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Kurumunun seçilmesi, kurum içindeki görev
alanının fazla olması ve farklı görev dallarında çalışanların etkileşim düzeyi ve bu etkileşimin
çalışanların işgörenperformansına etkisinin sınanmak istenmesi nedeniyledir.
II. TEORİK ÇERÇEVE
A. LİDER ÜYE ETKİLEŞİMİ
Lider-üye etkileşimi teorisinin daha iyi bir şekilde anlaşılabilmesi için öncelikle
liderlik kavramının anlaşılması önem arzetmektedir.
Liderlik, bir kişinin diğer kişileri örgütün başarısı ve etkinliğini artırmasına katkıda
bulunmasını sağlayacak şekilde etkileme kabiliyetidir (House ve ark., 2004:184).Liderlik
istenilen amaca ulaşabilmek için vizyon oluşturma, değerleri somutlaştırma ve gerekli ortamın
hazır hale getirilmesi durumudur (Richards ve Engle, 1986:206).Liderlerin sergiledikleri
davranış tarzları içinde bulundukları kurum veya kitle açısından hayati önem taşımaktadır, bu
nedenle liderlik ile ilgili çok sayıda yaklaşım ileri sürülmüştür. Bu teorilerden birisi de liderüye etkileşim teorisidir.
Lider üye etkileşim teorisi, liderlik sürecini ve sürecin sonucunda ortaya çıkan durum
arasındaki ilişkiyi incelemesi açısından önem arz eden teorilerden birisi olarak görünmektedir
(Özutku, Ağca ve Cevrioğlu, 2007:288). Lider-üye etkileşim modeli tanımlayıcı bir model
olarak değerlendirilmekte olup, öngörücü bir model olmadığını belirtmek gerekir. Lider üye
etkileşiminde; karşılıklı ilişkinin değişim kalitesi ve liderin etkinliği yerinelider ile izleyiciler
arasındaki ilişkileri daha iyi tanımlayabilmek için lider-üye değişim düzeyinin öncesini ve
sonrasını tanımlamaktadır (Philips ve Bedeian, 1994:990–991). Bu nedenle Lider-üye
etkileşim teorisi liderlik ile ilgili hususlarda önemli katkılar sağlamaktadır.
Lider ile üyeler arasında gerçekleşen diyalog, değerlerin aktarılması, kişisel özellikler
ve benzeri birçok etmen Lider-üye etkileşimi süreci içerisinde bulunmaktadır. Bu doğrultuda
belirtilen teoride; liderlerin bulundukları örgüt içerisinde oluşturduğu ilişkilerin niteliği
üzerinde durulmaktadır.Teoride tek tip bir davranış tarzı veya etkileşim haline yönelmek
yerine, farklı unsurların etkisinin dikkate alınmasıyla meydana gelen ilişkiler bütününü
incelemektedir (Stringer,2008:22-23).
Lider-üye etkileşim teorisinde; liderin birlikte çalıştığı tüm personeline eşit ve adil
davranmak yerine, liderin astlarına karşı farklı davranışlar geliştirdiği ifade
edilmektedir(Martin,2005:142). Liderler birlikte çalıştıkları astlarla ilgili olarak, düşünce, bilgi
düzeyi, davranış ve yetenekler dikkate alınarak kendisine benzer yapıdakileri tercih etme
eğilimdedirler. Lider ve altında çalışan personelle arasında çeşitli yönlerden benzerlik ve bu
doğrultuda oluşan uyum arttıkça, taraflar arasında karşılıklı olarak etkileşimin kalitesi ve gücü
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de o oranda fazla olmaktadır (AshkanasyandConnar, 1997:649).Liderlerin yönettikleri kuruma
katkısı daha fazla olan personelle daha fazla etkileşim halinde olması ve bu durumun diğer
personel tarafından doğru bir şekilde anlaşılması, katkısı az olan personelin kendi eksikliklerini
görmesi ve tamamlaması açısından bir fırsat oluşturabilir.
Liden ve Maslyn (1998), Lider-üye etkileşiminin kalitesini, “katkı”, “etki”, “bağlılık”
ve “mesleki saygı” olmak üzere dört boyut olarak ele almıştır (Davis ve Gardner, 2004:459).
Bu boyutlara bakıldığında;
Lider ve üyenin gizli veya açık bir şekilde gerçekleşen ikili ilişkilerinde karşılıklı
ortaya koydukları iş merkezli faaliyetleri algılamaları katkı boyutunu oluşturur (Liden ve
Maslyn, 1998: 50). Etki boyutunda, lider ve birlikte çalıştığı astın karşılıklı olarak birbirlerini
etkilemelerini ifade etmektedir. Schriesheim ve arkadaşlarının ileri sürdüğü beğenme boyutu
ile etki boyutunun benzer yönleri bulunmaktadır (Arslantaş,2007:163). Bağlılık boyutunda
lider ile birlikte çalıştığı astlarının birbirlerinin davranışlarını ve karakterlerini olumlu yönde
desteklediklerini toplum karşısında açık bir şekilde sergilemeleridir (Yıldız vd., 2008:101).
Mesleki saygı boyutu; kurum içerisinde çalışan her bir personelin diğer kurum personelleri
tarafından kurum içinde veya kurum dışında kendi görev alanı ile ilgili ileri düzeyde olması
nedeniyle tanınma derecesi ile ilgili algı olarak belirtilmiştir (Kaşlı, 2009:43).
Lider-üye etkileşimi teorisi, lider-üye etkileşiminin örgütsel sonuçlar üzerinde etkili
olduğu yönünde yapılmış deneysel çalışmalarla da desteklenmiştir (Burns veOtte, 1999: 240;
Winkler, 2010:53). Yapılan çalışmalar sonucunda lider-üye etkileşimi modelinin, diğer liderlik
anlayışlarının üstünde olduğu ve liderlik süreciyle ilgili kavramsal çerçevede karşılaşılan
eksiklikbu model sayesindebüyük ölçüde tamamlanmıştır (Dansereau vd., 1973: 199; Dinesch
ve Liden, 1986:631).Lider-üye etkileşiminin olumlu bir şekilde olması durumunda bireylerin
başarısındaki artış örgütün genel başarısına daha büyük oranda katkı sağlayacağı söylenilebilir.
B. İŞ GÖREN PERFORMANSI
İşgören performansı işletmeler açısından uzun yıllar boyunca önemli bir yer tutmuş
kavramlardan birisidir. İşgören performansını tanımlarken öncelikli olarak ‘‘performans’’
kavramından bahsetmekte fayda vardır.Sözlük anlamıyla “performans”, kapasitenin kullanım
miktarıdır. Performans bir eylemin sonucu olarak ortaya konan çıktı seviyesidir. Bu seviye,
amacın veya görevin yerine getirilme oranını göstermektedir (Schermerhorn vd., 1985: 432).
İşgörenPerormansı ile ilgili birçok tanım yapılmıştır, bu tanımlamalara bakıldığında;
İşgören performansı, işgöreningereksinimlerini karşılamak amacıyla çalıştığı iş yerinde görev
ve sorumluluklar üstlenerek, istediği şeylere sahip olmak için zaman ve çaba harcamasıdır
(Barutçugil, 2002: 40). Akal (1992: 1), performansı, bir işi yapan kişinin, bir grubun ya da bir
teşebbüsün, o işle ulaşılmak istenen hedefe yönelik olarak neye ulaşabildiği ve neyi
sağlayabildiğinin nicel (miktar) ve nitelik (kalite) olarak ifadesi olarak açıklamıştır.
Tanımlamalara bakıldığında ortak unsurun, herhangi bir iş veya görevin başarılı bir
şekilde yerine getirilmesi üzerine odaklandığı anlaşılmaktadır. Çalışanların performansını
belirleyen birçok unsur bulunmaktadır. Nitekim çalışan personelin işletme içindeki konumu
arttıkça bu unsurların arttığısöylenebilir. Örneğin en alt konumda çalışan personelin yapması
gereken tek bir görev var iken (çay yapma, yemek pişirme, temizlik yapma ve ya telefonları
bağlama vb.), üst konumlara doğru çıkıldıkça; (alt üst ilişkilerini belirleme, görev dağılımı
yapma, işletme içi konuları derleyerek üst makamlara iletme vb.) görev alanının arttığı
söylenebilir. Bu nedenle bu görevlerin tümünün gerçekleştirilmesi sonucu ortaya çıkan sonuç
performansı göstermektedir. Bir kurumun istediği hedeflere ulaşabilmesi için yöneticilerin
planlamaları doğrultusunda çalışan personele önemli görevler düşmektedir (Çınar ve
Yeşil,2016:350).
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Çalışanların performansı, işletmelerin başarısı ve etkinliği açısından oldukça
önemlidir.İşgörenlerinden istediği performansı sergilemesini isteyen işletmelerin doğru
tercihlerde bulunması gerekmektedir.
İşgörenin Performansı içinde olduğu kuruma ve kendisinden istenilen işlere göre
değişebilir. Bu nedenle ortak bir performans ölçütünden bahsetmek mümkün değildir.
Örgütlerde istenilen seviyede bir etkinliğin sağlanabilmesi için performansın
yönetilmesi mecburi bir durumdur. Performans yönetimi, örgütün başta insan kaynakları olmak
üzere finansal ve fiziksel kaynaklarının istenilen düzeyde verimlilik ve etkinlik seviyesine
ulaşmasını ve devam ettirebilmesini sağlama sürecidir (Bolton, 1997:183).
İş görenlerden Performansı yüksek olanlar örgütsel performansı artırmakta ve bu artış
sonucunda organizasyonlarda işletmeler açısından vazgeçilmez bir önem arz eden rekabet
gücünü yükseltmektedir (Turunç, 2010: 253-254).
Çalışanların yaptıkları iş ile doğrudan yada dolaylı olarak sorumlu oldukları
görevlerini başarılı bir şekilde yerine getirmeleri, örgütün bir bütün olarak performansını
yansıtmaktadır (Lam ve Schaubroeck, 1999:446).
Çalışanların performansların ölçülmesi, başarılı ve başarılı olmayan performansların
tespit edilmesi, başarısız olanların kendilerini gözden geçirerek eksiklerini görmesi ve başarılı
olanların ödüllendirilerek daha iyi performans sergilemesi açısından performans
değerlendirme son derece önemlidir.
İşletmeler farklı çalışma alanlarında ve farklı büyüklüklerde olsa da yönetici
konumunda çalışan kişiler için değişmeyecek olan unsur; çalışan performansının artırılmasıdır.
Bu durum yöneticiler tarafından, işgücünün işletmenin ihtiyaçları doğrultusunda en verimli
şekilde kullanılması olarak ta belirtilebilir. Ayrıca performans ölçüt alınırken; çalışanın kendisi
için önceden tanımlanan ve kabiliyetleri doğrultusunda kendisinden ifa edilmesi istenen işin
gerçekleştirilmesidir (Boylu ve Sökmen, 2002:168-169).
Performans kavramı zaman zaman benzer kelimeler yerine kullanılmaktadır.
Bunlardan biriside hiç şüphesiz verimlilik kavramıdır. Verimlilik; işletmenin hedeflerine
ulaşabilmesi için beklenilen ürün ve hizmeti; kalite, zamanlılık ve maliyet kısıtları içinde
gerçekleştirme seviyesi olarak belirtilebilir. Performans kavramı yerine; etkinlik, kalite ve iş
hayatı kalitesi gibi kavramlarının da kullanıldığı görülmektedir. Bu doğrultuda verimliliğin
performans kavramının yerini doldurmasından ziyade performansın alt göstergesi olduğunu
söylemek daha doğru olacaktır (Kaplan, 2007:57 -58).
İşletmelerin büyük bir bölümü, çalışan personelinin performansını ölçmek için
bünyelerinde insan kaynakları bölümü oluşturmaktadırlar. İşletmelerin sahip oldukları değer
ve özelliklerine göre performans kriterleri de farklı olabilmektedir. Kimi işletmeler için kalite
ön planda olurken kimilerinde üretilen mal miktarı belirleyici olabilmektedir.
İş performansını iki boyutta ele almak mümkündür. Bunlar; Görev performansı ve
Bağlamsal performanstır. Görev performansı; çalışanların belirli bir görevi ne kadar iyi yapıp
sonuçlandırdığı, bağlamsal performans ise görevin dışında kalan gönüllü katılımın olduğu,
ortak çalışma kurallara ve prosedürlere uyma, örgütün hedeflerini benimseme gibi davranışlara
sahip olma ile ifade edilmektedir. Motowidlo (2000:115-116), iş performansında her iki
boyutunda belirleyici olduğunu ifade etmiştir.
Bir işletmede çalışan personelin performansı etkileyen birçok etkenden söz edilebilir. Bunlar;
yaş ve cinsiyet, tecrübe, gözlem zamanı, kişiler arası iletişim, değerlendirme formatı ve siyasi
anlayış gibi değişkenlerdir. Öğrenme ve iş tecrübesi, iş performansını olumlu yönde
etkilemektedir. İş deneyimi personelin yeni bir bilgiyi öğrenmesinde kolaylık sağlarken,
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yüksek iş tecrübesi ve eğitim; personelin performansını yükseltmesine fırsat vermektedir
(Schmidt ve Hunter,2004:167).
Çalışan personelin kendisinden beklenen performansı gösterebilmesi için moral ve
motivasyonunun üst düzeyde olması gerekmektedir. Bunu sağlamak için de işletme tarafından
personele iyi ücret ve fırsatlar sağlanması, terfi etme imkânı verilmesi ve birlikte çalıştığı
personel tarafından yakınlık ve samimiyet gösterilmesi gerekmektedir. Personelin yaptığı işle
ilgili gerekli istek ve özveriyi göstermesi, işletmenin kendisine sunduğu imkân ve fırsatları
algılamasına bağlıdır (Gupta, 1982:135-136).
III. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ
ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ
Araştırmanın amacı, lider-üye etkileşimi veişgören performansını ayrıntılı biçimde
incelemek ve işletmelerde iş görenler arasındaki bu ilişkileri ortaya koymaktır.
Gelişmiş birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de devletin işlerinin sistematik bir
şekilde yürüyebilmesi ve toplumun tamamına hizmet sunulması için görev ifa eden kurumlar
bulunmaktadır.Bu kurumlarda görev yapan personelden alınan verim ne kadar yüksek düzeyde
olur ise elde edilen hizmette o derecede kaliteli olacaktır.
Bu araştırma Ankara ilindeki bir kamu kurumunda lider-üye etkileşiminin ne düzeyde
olduğunun ölçülmesi, sunulan hizmet kalitesinin ve verimliliğin artırılması açısından lider-üye
etkileşiminin işgören performansı ile olan ilişkinin tespit edilmesi açısından son derece
önemlidir.
Literatürde lider-üye etkileşiminin; işgören performansı üzerinde etkisine yönelik
araştırmaların kısıtlı sayıda olduğu görülmüştür. Araştırmanın bu yönüyle literatüre katkı
sağlaması beklenilmektedir.
ARAŞTIRMANIN EVRENİ – ÖRNEKLEMİ
Araştırma evrenini Ankara ilinde İl Gıda-Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde çalışan
toplam 580 personel oluşturmaktadır. Bu doğrultuda Ankara İl Gıda-Tarım ve Hayvancılık
müdürü ile yüz yüze görüşme yapılarak gerekli izin alınmış olup, İl müdürlüğünde görevli
personel yardımıyla anket soruları 150 personele dağıtılmış,anketlerin doldurulmasının
ardından anketler toplanmıştır.Toplanan anketlerden eksiksiz olarak gelen 138 anket
değerlendirilmeye alınmıştır.
Ankara İl Gıda-Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde çalışan personelin görev amaçlı
devamlı bir şekilde Ankara ilinin ilçelerine gitmesi nedeniyle, çalışan personele; kurumundaki
biriminde istenilen zamanda ulaşılamaması araştırmada karşılaşılan zorluklardadır.
ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ
Araştırma kapsamında iki temel ve bunlara bağlı beş alt hipotez geliştirilmiş ve test
edilerek yorumlanmıştır. Bunlar:
H1. Lider-Üye Etkileşimi ile İşgören performansı pozitif ilişkilidir.
H1a. Lider-Üye Etkileşiminin Etki boyutu ile İşgören performansı pozitif ilişkilidir.
H2b.Lider-Üye Etkileşiminin Bağlılık boyutu ile İşgören performansı pozitif ilişkilidir.
H3c. Lider-Üye Etkileşiminin Katkı boyutu ile İşgören performansı pozitif ilişkilidir.
H4d.Lider-Üye Etkileşiminin Profesyonel boyutu ile İşgören performansı pozitif
ilişkilidir
H2 Lider-Üye Etkileşiminin İşgören performansına etkisi vardır.
H2a Lider-Üye Etkileşimi boyutlarının işgören performansına etkisi farklıdır.
ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖLÇÜM ARACI
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Çalışma yazılı anket yoluyla yapılmıştır. Anket formunun birinci bölümü örneklemde
yer alanların yaş, cinsiyet, öğrenim durumu, medeni durum ve iş tecrübesi, görevi gibi
özellikler yer alan demografik bilgilerini içermektedir.
Araştırmanın ikinci bölümü Liden ve Maslyn (1998) tarafından geliştirilen, EtkiBağlılık-Katkı-Profesyonel Saygı olmak üzere 4 boyut ve 12 maddeden oluşan Lider- Üye
Etkileşimi ölçeği kullanılmıştır. Ölçekte, katılımcılardan bu 12 ifadeyi ‘Kesinlikle
katılmıyorum’dan (1) ‘kesinlikle katılıyorum’a (5) uzanan 5 aralıklılikert ölçeği üzerinde
cevaplamaları istenmiştir. Lider- Üye Etkileşim anketinin güvenilirlik düzeyi 0,842 düzeyinde
hesaplanırken alt boyutlarının güvenilirliği; Etki Boyutu;0,885, Bağlılık Boyutu; 0,595, Katkı
Boyutu; 0,762 ve Profesyonel Saygı Boyutu; 0,873 düzeyinde olduğu ve kullanım açısından
güvenilirliğini göstermektedir.
Anket formunun üçüncübölümünde ise Kirkman ve Rosen (1999) tarafından
geliştirilen ve Çöl (2008) tarafından Türkçeye çevrilen İş Gören Performansı Ölçeği ile
Fuentes, Saez, Montes (2004) ve Rahman ve Bullock (2005) tarafından geliştirilen ve Göktaş
(2004) tarafından Türkçeye uyarlanan ve üç maddeden oluşan İş Gören Performansı Ölçeği ile
birleştirilerek oluşan 7 maddelik ölçek kullanılmıştır.İşgören Performansı Ölçeğinin
güvenilirlik düzeyi; 0,792 olup kullanım açısından güvenilir olduğunu göstermiştir.
VERİLERİN ANALİZİ
Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 21.0 istatistik programının kullanılması
planlanmaktadır. Araştırmada elde edilen veriler, araştırmanın amacı doğrultusunda çeşitli
istatistik metot ve test teknikleri (frekans dağılımı, ortalama, t-testi, anova, regresyon,
korelasyon,) kullanılarak yorumlanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde istatistikî anlamlılık
düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştir.
BULGULAR VE YORUMLARI
Öncelikle araştırmaya katılanların demografik özelliklerini tespite yönelik olarak
yöneltilen yaş, cinsiyet, eğitim durumu, medeni durum, çalışma süresi ve görev unvanı
sorularına verilen cevapların ve sayılarını tespit etmek amacıyla frekanslar alınmış ve
yüzdelerle yorumlanmıştır.
Tablo 1. Demografik Değişkenlerin Frekans ve Yüzde Değerleri
Temel Demografik Sonuçlar
Cinsiyet
n
Erkek
77
Kadın
61
Toplam
138
Eğitim Durumu
İlköğretim
3
Lise
20
Yüksekokul
21
Lisans
80
Yüksek Lisans
14
Toplam
138
Yaş Aralığı
21-31
22
31-41
45
41-51
50
51-61
21
Toplam
138

%
56
44
100
2
15
15
58
10
100
16
33
36
15
100

Medeni Durum
Evli
Bekar
Toplam
Çalışma süresi
0-5 Yıl
5-10 Yıl
10-15 Yıl
15-20 Yıl
20 ve üstü
Toplam
Görev Unvanı
İşçi
Teknisyen
Memur
Mühendis
Veteriner H.
Toplam

n
118
20
138

%
85.5
14.5
100

31
31
11
21
44
138

22.5
22.5
8
15
32
100

24
19
18
72
5
138

17
14
13
52
4
100
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Araştırmaya Katılanların % 56’sı Baylardan oluşmakta olup 77 kişidir, % 44’ü ise
Bayanlardan oluşmakta olup 61 kişidir.Araştırmaya katılanların % 85.5’i evlilerden oluşmakta
olup 118 kişidir, %14.5’i ise bekarlardan oluşmakta olup 20 kişidir.Araştırmaya katılanların %
2’ si ilköğretim mezunu olup 2 kişiden oluşmaktadır, % 15’i lise mezunu olup 20 kişiden
oluşmaktadır, %15 ‘i yüksekokul mezunu olup 21 kişiden oluşmaktadır, %58’i lisans mezunu
olup 80 kişiden oluşmaktadır, % 10’u ise lisans üstü eğitim almış olup 14 kişiden
oluşmaktadır.Araştırmaya katılanların % 17’si işçi olarak çalışmakta olup 24 kişiden
oluşmaktadır, %14’ü teknisyen olarak çalışmakta olup 19 kişiden oluşmaktadır, % 13’ü memur
olarak çalışmakta olup 18 kişiden oluşmaktadır, % 52’si mühendis olarak çalışmakta olup 72
kişiden oluşmaktadır, % 4’ ü ise veteriner hekim olarak çalışmakta olup 5 kişiden
oluşmaktadır. Araştırmaya katılanların %22.5’i 0-5 yıl arasında çalışmakta 31 kişiden
oluşmaktadır. %22.5’i 5-10 yıl arasında çalışmakta 31 kişiden oluşmaktadır. % 8’i 10-15 yıl
arasında çalışmakta olup 11 kişiden oluşmaktadır.% 15’i 15-20 yıl arasında çalışmakta olup 21
kişiden oluşmaktadır. % 32’si 20 yıl ve üzeri süredir çalışmakta olup 44 kişiden
oluşmaktadır.Araştırmaya katılanların % 16’sı 21-31 yaş aralığında olup 22 kişiden
oluşmaktadır, % 33’ü 31-41 yaş aralığında olup 45 kişiden oluşmaktadır, % 36’sı 41-51 yaş
aralığında olup 50 kişiden oluşmaktadır, % 15’i 51-61yaş aralığında olup 21 kişiden
oluşmaktadır.
1. DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN ETKİLERİ
Demografik faktörlerin, araştırma değişkenlerini farklılaştırıp farklılaştırmadığını
ortaya koymak maksadıyla cinsiyet ve medeni durumla ilgili ttesti ve yaş aralığı, çalışma
süreleri, görev unvanları ve öğrenim durumlarıyla ilgili Anova yapılmıştır. Yapılan analizler
sonrası verilerin (p<0,05) olmadığı görülmüş ve demografik değişkenlerin herhangi bir
farklılığa neden olmadığı tespit edilmiştir. Çalışmada parametrik test uygulanmıştır.
2.LİDER-ÜYE ETKİLEŞİMİ İLE İŞGÖREN PERFORMANSIARASINDAKİ
İLİŞKİ ANALİZİ
Lider- Üye Etkileşimin tamamının ve 4 alt boyutunun işgören performansı ile arasında anlamlı
bir ilişki olup olmadığını tespit etmek amacıylaPearsonkorelasyon analizi yapılmıştır.
Aşağıda tablo 2 de görüleceği üzere, Lider Üye Etkileşiminin genel düzeyi ile işgören
performansı arasında istatiksel açıdan %99 güvenilirlikte anlamlı, pozitif doğrusal ve orta
düzeyde bir ilişki bulunmuştur ( r=0.461; p=0,000< 0.01). Bu durum Lider Üye Etkileşiminin
Genel düzeyinin, işgören performansı ile ilişkisinin alt boyutlarından daha yüksek düzeyde
olduğunu göstermektedir ve H1 hipotezini doğrulamıştır.
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PearsonCorrelation
1
p
N
138
ETKİ
PearsonCorrelation
,339**
p
,000
N
138
BAĞLILIK
PearsonCorrelation
,304**
p
,000
N
138
KATKI
PearsonCorrelation
,335**
p
,000
N
138
SAYGI
PearsonCorrelation
,373**
p
,000
N
138
LİDER
PearsonCorrelation
,461**
p
,000
N
138
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lider

Saygı

Katkı

Bağlılık

Etki

Correlations tablosu

Perfor

Tablo 2.Lider-Üye Etkileşimi ile İşgören Performansı Aralarındaki İlişkinin Korelasyon Analizi
İle İncelenmesi

PERFORMANS

1
138
,258**
,002
138
,237**
,005
138
,605**
,000
138
,698**
,000
138

1
138
,459**
,000
138
,330**
,000
138
,706**
,000
138

1
138
,402**
,000
138
,744**
,000
138

1
138
,779**
,000
138

1
138

Etki boyutu ile işgören performansı arasında istatiksel açıdan anlamlı ve pozitif orta düzeyde
bir ilişki bulunmuştur ( r=0.339; p=0,000< 0.01). Bulgularla araştırmanınH1a hipotezi
doğrulanmıştır.
Bağlılık boyutu ile işgören performansı arasında istatiksel açıdan anlamlı ve pozitif orta
düzeyde bir ilişki bulunmuştur (r=0.305; p=0.000<0.01). Bulgularla araştırmanın H1bhipotezi
doğrulanmıştır.
Katkı boyutu ile işgören performansı arasında istatiksel açıdan anlamlı ve pozitif orta düzeyde
bir ilişki bulunmuştur (r=0.335; p=0.000<0.01). Bulgularlaaraştırmanın H1chipotezi
doğrulanmıştır.
Profesyonel Saygı boyutu ile işgören performansı arasında istatiksel açıdan anlamlı ve pozitif
orta düzeyde bir ilişki bulunmuştur (r=0.373; p=0.000<0.01). Bulgularla araştırmanın H1d
hipotezi doğrulanmıştır.
3. LİDER-ÜYE ETKİLEŞİMİ VE BOYUTLARININ İŞGÖREN PERFORMANSINA
ETKİ DÜZEYİNİN İNCELENMESİ
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Tablo 3. Doğrusal regresyon modeli için anova ve belirleme katsayısı bulguları
Kareler top.

s.d.

Kareler Ort.

F

p

Regresyon

10,021

4

2,505

9,043

,000a

Hata

36,845

133

,277

Toplam

46,865

137

R

0,462

R kare

Düz. R kare

,190

,214

Lider-üye etkileşimi boyutları ileİşgören Performansı arasındaki doğrusal regresyon modelinin
anlamlılığı ANOVA testi ile incelenmiştir. ANOVA testine göre model istatistiksel olarak
anlamlı bulunmuştur. Buna göre Lider-üye etkileşimi boyutları ile İşgörenPerformansı
arasındaki ilişki doğrusal regresyon modeliyle incelenebilir. Ayrıca model için düzeltilmiş RKare katsayısı 0,190 olarak hesaplanmıştır.
Bu değer, işgören performansının
değişkenliğinin%46’sının lider üye etkileşimi tarafından açıklandığını ve %19,0’unun liderüye etkileşimi tarafından etkilendiğini göstermektedir. Bu durum “H2yani Lider-Üye
Etkileşiminin işgören performansına etkisi vardır” şeklindeki 2. Temel hipotezi
doğrulamaktadır. Buna göre bağımlı değişken (Y) işgören performansı, bağımsız değişken
(X)’te lider üye etkileşimini göstermek üzere doğrusal regresyon modeli;
Y= 2,008 + 0,214 * X olarak elde edilir.
Tablo 4. Doğrusal regresyon modelinin katsayılarının tahmini (Coefficientsa)
Sabit
Etki Boyutu
Bağlılık Boyutu
Katkı Boyutu
Saygı Boyutu

Katsayılar
2,008
,146
,111
,127
,146

std. Katsayılar
,168
,132
,170
,160

Stand. Hata
,344
,106
,118
,130

t
5,834
1,732
1,493
1,874
1,555

p
,000
,086
,138
,063
,122

a. DependentVariable: PERFORMANS
Lider-üye etkileşimi boyutları ile İşgören Performansı arasındaki doğrusal regresyon
modeminin katsayılarının tahmini Tablo 8’de verilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, Lider üye etkileşiminin bağlılık ve saygı boyutlarının katsayıları istatistiksel olarak anlamsız, etki ve
katkı boyutlarının katsayıları istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Katsayısı anlamsız
bulunan bağlılık ve saygı boyutları modelden çıkarılarak yeni bir model oluşturulmuştur.
Tablo 5. Modelde katsayıları anlamsız bulunan değişken çıkarıldıktan sonra oluşturulan
doğrusal regresyon modeli için ANOVA ve belirleme katsayısı bulguları
Kareler top.

s.d.

Kareler Ort.

F

p

Regresyon
Hata

8,598
38,268

2
135

4,299
,283

15,165

,000a

Toplam

46,865

137

R

0,428

R kare

,183

Düz. R kare

,171

Modelde anlamsız bulunan Lider – üye etkileşiminin bağlılık ve saygı boyutları modelden
çıkarılarak yeni bir regresyon modeli oluşturulmuştur. İki bağımsız değişken içeren model yine
anlamlı bulunmuştur. Ayrıca model için düzeltilmiş R-kare katsayısı 0,171 olarak
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hesaplanmıştır. Bu değer, İşgören Performansı değişkenliğin %17,1’inin doğrusal regresyon
modeli aracılığıyla lider-üye etkileşimi boyutları tarafından açıklandığını göstermektedir.
Tablo 6. Modelde katsayıları anlamsız bulunan değişkenler çıkarıldıktan sonra oluşturulan
doğrusal regresyon modelinin katsayılarının tahminleri
std. Katsayılar

Sabit
Etki Boyutu

Katsayılar
2,340
,239

Katkı Boyutu

,202

,275

Standart hata
0,315
0.070

t
7,435
3,433

p
,000
,001

,270

0,060

3,369

,001

Yeni regresyon modelinin katsayılarının tahmini Tablo 10’da verilmiştir. Bağımsız
değişken olarak alınan iki boyutun da katsayıları t testine göre anlamlı bulunmuştur. Elde
edilen modele göre boyutların ikisinin de İşgören Performansı üzerinde pozitif etkisi vardır.
Buna göre İşgören Performansını Y, etki boyutunu X1 ve katkı boyutu X2 ile gösterilirse
doğrusal regresyon modeli;
Y = 2,340 + 0,275 * X1 + 0,270 * X2olarak elde edilir.
Etki boyutu doğrusal yönde yani pozitif olarak Y’yi %27,5 oranında, katkı boyutu
doğrusal yönde yani pozitif olarak Y’yi %27 oranında etkilemektedirler. Bu durumH2a LiderÜye Etkileşimi boyutlarının işgören performansına etkisi farklıdır şeklindeki alt hipotezi
doğrulamaktadır. Çünkü Lider-üye etkileşiminin bağlılık ve saygı boyutlarınınişgören
performansına etkisi bulunmamıştır.
IV. SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu araştırma Lider-üye etkileşiminin ve alt boyutlarının işgören performansı
üzerindeki etkilerini ortaya koymaktadır. Daha açık bir şekilde belirtmek gerekirse “Lider –
üye etkileşiminin işgören performansı üzerinde anlamlı bir etkisi var mıdır? sorusunabir kamu
kurumu olan Ankara İl gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğünde yapılan çalışma ile cevap
aranmaktadır. Analiz sonuçlarına göre Lider-üye etkileşiminin Etki-Bağlılık-Katkı ve
Profesyonel Saygı boyutları İşgören performansı ile pozitif doğrusal olarak ilişkilidir ve onu
olumlu yönde etkilemektedir.
Günümüzde işletmeler varlığını devam ettirebilmek, rekabet gücünü artırabilmek ve
verimliliği artırabilmek için çağdaş yönetim yaklaşımlarını ve yeni yönetim uygulamalarına
müracaat ettikleri görülmektedir. Bu uygulamaların başında lider-üye etkileşiminin ve işgören
performansının artırılmasının olduğu söylenebilir.
Liderlerin birlikte çalıştıkları ast konumdaki kişilerin arasındaki ilişkilerin incelendiği
lider üye etkileşimi yaklaşımında, liderin tüm astları ile olan ilişkilerinin tek düze ve aynı
şekilde olmadığını, kısıtlı zaman ve çok sayıda etmen nedeniyle bu ilişkilerin farklılıklar
gösterdiğini belirtmektedir.
Araştırmamızda Lider-üye etkileşiminin işgören performansını olumlu yönde
etkilediği görülmüştür. Bu doğrultuda Lider –üye etkileşimi ne kadar yüksek olursa iş gören
performansı o oranda artacaktır. İstenilen amaca ulaşabilmek için liderlerin birlikte görev
yaptığı ast konumdaki personeliyle ilişkilerini gözden geçirerek olumlu ilişkiler geliştirmesi,
karşılıklı etkileşimin artırılarak çalışma ortamının daha huzurlu bir yapıya kavuşturulması;
çalışanların motivasyonlarının artmasına ve performanslarını artırmalarına neden olacaktır. Bu
durum işletmeleringenel performansını artıracak olup verimliliği pozitif yönde etkileyecektir.
Sonuç olarak bu çalışma, Ankara’daki bir kamu kurumunda lider üye etkileşiminin
dört alt boyutundan ikisinin(etki ve katkı boyutları) işgören performansı üzerine etkisini ortaya
koymaktadır. Çalışma aynı zamanda kapsamı açısından, lider üye etkileşiminin işgören
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performansı üzerinde etkisini inceleyecek olan gelecek araştırmalara da katkıda bulunacak
niteliktedir.
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Yeni İktisadi Coğrafya Yaklaşımı Çerçevesinde Kara Limanı Kavramının
İncelenmesi: Gzft Analizi
Yunus KAYMAZ*

Orkun ÇELİK**

Özet
İktisatta mekân olgusu 19 yy. kadar dayanmaktadır. Günümüze kadar olan süreçte,
iktisadi faaliyetlerin belli bir bölgede yoğunlaşması, firmaların taşıma maliyetlerini azaltma
isteği yeni uygulamaların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu uygulamalardan biri olan kara
limanı kavramı, tedarik zinciri için stratejik bir öneme sahiptir. Çalışmada bu yapının temelini
oluşturan yeni iktisadi coğrafya yaklaşımı ele alınacak olup, ardından kara limanı kavramı
tanımı yapılacak ve iki kavram arasındaki ilişki incelenerek kara limanı kavramı yeni iktisadi
coğrafya yaklaşımı çerçevesinde ele alınacak ve GZFT analizi yöntemiyle analiz edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Mekânsal Ekonomi, Kara Limanı, Lojistik, Taşıma
Jel Kodları: R12, R42

A Research On Dry Port Concept In The Context Of New Economıc Geography:
A Swot Analysıs
Abstract
The roots of the concept of space in economics were based till 19th century. In this
process, the concentration of economic activities in certain places and the demand to decrease
the transportation costs by companies, cause some new implications. Dry port concept which
can be considered as such an implication is an important concept for supply chain management.
In this study, a discussion about the concept of new economic geography is planned and then,
the dry port definition is going to be introduced and the relationship between these two concept
is going to be highlighted in order to examine the concept of dry port in the context of new
economic geography and finally a SWOT analysis is going to be determined.
Key Words: Spatial Economy, Dry Port, Logistics, Transportation
Jel Codes: R12, R42
I. GİRİŞ
Konteynerizasyonun ve ürün yoğunluğunun artması sebebiyle öncelikli olarak
limanlarda görülen iş yükü yoğunluğu, operasyonların hem verimsizliğine hem de çevresel
anlamda olumsuz etkilere yol açmaktadır. Tek modlu taşımacılıktan çok modlu taşımacılığı
geçişin hem maliyet hem de çevresel etkileri azalttığı belirtilmekle beraber, kara limanı
kavramı, kara limanının konumu, kabiliyeti ve kullanılışı üzerinde özellikle yabancı literatürde
gittikçe artan yoğunlukta bir araştırma alanı açılmaktadır.
Küresel tedarik zincirlerinde artan ürün miktarı ve küreselleşmenin etkisiyle beraber,
ürünlerin taşınması, elleçlenmesi ve gerekli olduğu noktada tekrar elleçlenmesi ve
operasyonların hızlı ve güvenilir bir şekilde gerçekleşmesi için günümüzde limanlar dışında
alanların da kullanımına başlanmıştır. Bunun en önemli nedenlerinden birisi ise limanlarda
yaşanan trafik sıkışıklığı ve bu sıkışıklıktan kaynaklı olarak verimsizleşen operasyonlardır. Bu
noktada ilk olarak 1982 yılında UNCTAD tarafından ortaya konulan ve iç terminal olarak da
Arş. Gör., Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü,
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adlandırılan kara limanları kavramı ortaya çıkmış, hem çevreye olan zararlı etkinin azaltılması
hem de maliyetlerin azaltılması noktasında çeşitli avantajlar sağlayacağı öne sürülmüştür.
Bu çalışmada da, ilk olarak kara limanı kavramı ve ilgili literatür incelenecek olup,
ikinci bölümde teorik altyapı kapsamında yeni ekonomik coğrafya yaklaşımı dikkate
alınacaktır. Üçüncü bölümde ise, kara limanlarına dair GZFT analizi uygulanacak ve son
bölümde elde edilen sonuçlar ve önerilere yer verilecektir. İlgili literatür incelenmiş olup kara
limanı kavramını yeni coğrafya yaklaşımı ile ele alıp GZFT analizi yapan bir çalışmaya
rastlanmamış olması çalışmanın literatüre beklenen katkısını oluşturmaktadır.
II. KARA LİMANI KAVRAMI VE İLGİLİ LİTERATÜR
Lojistik, taşımacılık, depolama gibi kavramlar her ne kadar iktisadi bir ürünün nihai
kullanıcısına ulaşmasında önemli noktalar olsa da, tedarik zinciri kavramı bu kavramları
kapsamakta ve ürün-müşteri ilişkisinde önemli bir rol oynamaktadır. Tedarik zincirinin
kırılgan bir yapıda olmaması ve süreçte aksama yaşanmaması için başta limanlar olmak üzere,
lojistik merkezler, lojistik köyler, aktarma merkezleri gibi kavramlar sürecin kırılganlığını
azaltmak için oluşturulan çabalar olmuşlardır. Bunlarla beraber, literatürde yeni bir kavram
olmasa da ülkelerin taşımacılık altyapılarına bağlı olarak değişen bu nedenle ülkeden ülkeye
göre değişen bir yapıya sahip kara limanları kavramı literatürde tartışılmıştır.
Kara limanı kavramı ilk olarak Birleşmiş Milletler ’in 1982 yılında yayınladığı
limanlar ve konteyner depoları ile ilgili metinde yer almıştır. Bu tanıma göre, kara limanı,
taşıma işletmelerinin kendi ithal ve ihraç ürünleri için gerekli dökümanlarıhazırlayabildikleri
bir iç terminal olarak belirtilmiştir. (UNCTAD,1991).Leveque ve Roso (2002) ise kara limanı
kavramını şu şekilde açıklamışlardır:
“Kara limanı, müşterilerin standart birimdeki ürünlerini alabileceği/bırakabileceği ve
bu ürünlerin doğrudan limana gönderilme imkânı olan ayrıca limanlara yüksek kapasiteli
vasıtalar ile doğrudan bağlantılı olan, denizden uzak intermodal bir terminaldir.”
Woxenius vd. (2004) araştırmalarında iyi kurgulanmış bir kara limanı kavramının
yüklerin yoğunluğunu kara yolundan alarak çevreye daha az zararlı taşıma modlarına
yönlendirerek limanlardaki yoğunluğun azaltılacağını ve ilgili lojistik faaliyetlerin daha
verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayacağını belirterek kara limanı tiplerini sıralamışlardır.
yollarından gelen yükler için bir konsolidasyon sağladığını ve bu noktada limanların
yoğunluğunu azaltacak bir yapı olduğunun altını çizmişlerdir.
Şekil 1: Kara Limanı ve konvansiyonel hinterland taşımacılığı karşılaştırması
(Woxenius vd. 2004)
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Yakın uzaklıktaki, orta uzaklıktaki ve uzak kara limanı olarak üç tane kara limanı tipi
Şekil 1’de belirtilmiştir. Uzak (distant) kara limanlarının üç tip arasında en geleneksel olan tip
olduğu belirtilmiş ve bu tipin uygulanmasındaki ana nedenlerin ise taşıyıcılara mesafe ve
taşınan yük kapsamında maliyet avantajı olduğu belirtilmiştir (Woxenius, 2004). Orta
uzaklıktaki kara limanlarının ise daha çok diğer demir yolları için konsolidasyon noktası olarak
görev yaptığını ve limanların üzerindeki yükü alacak bir alan olarak da görev yaptığını
belirtilerek, yakın uzaklıktaki kara limanlarının ise kara Jaržemskis ve Vasiliauskas (2007) bir
intermodal nokta olarak kara limanını tanımlayarak Baltık Denizi bölgesinde faaliyet gösteren
lojistik hizmet sağlayıcılarına yaptıkları anket çalışmasında kara limanlarının darboğazları
engellediği, çoklu mod çözümlerini arttırdığı, ve kargo elleçleme faaliyetlerini verimli hale
getirdiği sonuçlarına ulaşmışlardır.
Ng ve Gujar (2009), Hindistan’daki kara limanı yapısını incelemişler ve çalışmada
gelişmekte olan bir ülke özelliğini taşıyan Hindistan’ın küreselleşme ile beraber ortaya çıkan
rekabetçi yapı içinde ayakta kalmak için kara limanı gibi yatırımlara olan teşviki incelenirken,
iç pazardaki oyuncuların dışarıdan gelen yatırımların önünde ezilmemesi için geliştirdikleri
önlemler incelenmiştir.
Hanaoka ve Regmi (2011), Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu’nun
(ESCAP) 2010 yılında yayınladığı metne referansla kara limanını şu şekilde tanımlamıştır:
“Bir kara limanı, kara limanına karayolu, demiryolu, iç sular ve hava yolu ile gelen
dökme, genel ya da konteyner yüklerinin geçici depolanması ve elleçleme hizmetlerinin
sağlamaktadır. Bu anlamda bütün gümrük işlemleri ve ithal ve ihraç ürünlerinin ana
muayenesi gibi ilgili işlemler, kara limanı içerisinde gerçekleştirilir.”
Mlinaric vd. (2011) kara limanı konumlandırması ve bu konumlandırma ile ortaya
çıkacak kara limanı sisteminin lojistik altyapıya olan etkisini inceledikleri çalışmada, Zagreb
şehrinin Rijeka Limanı için en uygun kara limanı alanı olarak değerlendirilebileceğini
belirtmişlerdir.
Henttu (2011) Güney Doğu Finlandiya’daki lojistik işletmelerini kapsayan bir anket
çalışmasına dayanarak kara limanı kavramı, intermodal taşımacılık ve bu kavramların çevreye
olan etkilerinin incelendiği bir çalışma ortaya çıkarmışlardır. Kara limanı uygulamalarının Fin
lojistik işletmeleri kapsamında tartışmalı bir konumda olduğu ve kara limanlarının taşıma
modunu arttıracağı için teslim sürelerinde ve maliyetlerde artışa sebep olabileceği sonucu
ortaya çıkmıştır.
Henttu ve Hilmola (2011) Finlandiya geliştirilecek kara limanlarının finansal ve
çevresel etkilerinin incelemişler ve teorik olarak geliştirdikleri analitik modelde hem çevreye
salınan zararlı gazlarda hem de taşıma maliyetlerinde azalma tespit etmişlerdir.
Korovyakovsky ve Panova (2011), Rusya için kara limanı kavramını incelemişler,
Saint Petersburg’un kara limanı için pilot olarak seçildiğini ve kurulacak bu kara limanı
sayesinde ise limanda yapılacak bir genişleme ile ortaya çıkacak kapasite mevcut duruma göre
1.5 kat olması beklenirken, kara limanı kurulması ile limana sağlanacak kapasite ile mevcut
durum arasında 2.5 kat fark olacağı belirtilmiştir. Bununla beraber karayolu kullanımının demir
yoluna kaydırılması nedeni ile çevresel etkinin daha az olacağının da altı çizilmiştir.
Cezar-Gabriel (2012) kara limanları için uygulanabilir ve doğru bir performans
değerlendirmesi ortaya koyma amacı ile çeşitli anahtar performans göstergeleri belirlemiş ve
sonuç olarak kara limanlarının tüm taşıma ağının performansını etkilediğinin altını çizmiştir.
Ng vd. (2013) kara limanı kavramını Brezilya kapsamında devletin kurumsal
yapılanması ve işleyişinin kara limanı yapılanmaları üzerindeki etkisini inceleyerek, liman ve
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kara limanı iş birliğinin yetersiz kanunlar nedeniyle tam oluşturulamadığının altını
çizmişlerdir.
Lattila vd. (2013) çalışmalarının araştırma sorusunu “bölgesel ölçekte kara limanı
lokasyonları nasıl belirlenir?” şeklinde belirlemişler ve oluşturdukları model sonucunda karar
vericilerin yoğun trafik bölgelerindeki akışları dikkate alarak kara limanı lokasyonları için en
uygun yeri değerlendirmeleri için bir öneri ortaya koymuşlarıdır.
Bask vd. (2014) Kuzey Avrupa temelinde liman ve kara limanı ikilisi belirlenen liman
ve kara limanları üzerinden incelenmiştir. Çalışma tedarik zincirinin sadece liman odaklı ya da
kara limanı odaklı olmadığını aksine bu iki yapının süreci geliştirdiğini belirtmiştir.
Ambriossini ve Sciomachen (2014) İtalya Genova Limanı için konteyner geliş
gidişlerinin deniz yolu ve ardından nihai noktaya ulaşmasında kullanılan karayolu ve
demiryolunu kapsayan ve bu ağ içindeki en uygun kara limanı lokasyonunun belirlenmesi ile
ilgili ortaya koydukları çalışmada Genova limanına orta derecede uzaklıkta olan 3 nokta tespit
etmişlerdir.
Malezya’da bulunan kara limanları ile ilgili bir çalışmada Jeevan vd. (2015), yüz yüze
yaptıkları 11 mülakat sonucunda Malezya kara limanları ile ilgili eksik noktaları belirterek
bunların giderilmesi için stratejiler önermişlerdir.
Kara limanı kavramının oluşturulmasından sonra ortaya çıkan daha çok taktiksel
süreçlerin incelemesine yönelik çalışmalarda ise kara limanı lokasyon seçimi, multimodal
seçeneklerin kullanımının optimizasyonu gibi karar destek amaçlı çalışmalar da göze
çarpmaktadır. Crainic vd. (2015) kara limanı tabanlı bir yaklaşımda dağıtım ağının planlanması
için yaptıkları çalışmada, demiryoluna bağlantılı Alessandria lojistik sistemi için bir model
önerisinde bulunmuşlardır.
III. Teorik Altyapı
İktisatta mekân kavramı, iktisadi faaliyetlerin gerçekleştirildiği alan olarak
değerlendirilmektedir. Yapılan bu iktisadi faaliyetler, zaman ve mekân bakımından
farklılaşabilmektedir. Günümüzde yığılma, kümelenme, ölçek ekonomileri gibi bölgesel
farklılıkların oluşmasında da mekân olgusunun önemli bir payı bulunmaktadır. Mekân
olgusunun iktisattaki bu denli önemi birçok araştırmacının da ilgisini çekmiştir. Mekânsal
ekonomi literatüründe adları sıkça anılan vonThünen, A.Weber, Christaller, Lösch, Isard ve
Krugman gibi bilim adamlarının, bu alanın gelişmesi ve ilerlemesinde büyük katkıları
olmuştur. Bu bölümde de, kara limanı kavramının teorik dayanağı olarak düşünülen ve son
çeyrek yüzyılda adından sıkça söz edilen P. Krugman’ın yeni iktisadi coğrafya yaklaşımından
bahsedilecektir.
Fujita (2004)’ya göre, yeni ekonomik coğrafyanın tanımı, coğrafik alanda iktisadi
yoğunlaşmanın genişçe bir alana nasıl yayıldığını açıklamaktır. İktisadi faaliyetlerin
yoğunlaşması veya kümelenmesi çeşitli biçimlerde birçok coğrafik düzeyde ortaya çıkmaktadır
(Fujita ve Krugman, 2004: 140). Krugman’a göre, birçok iktisadi faaliyet, coğrafi olarak
önemli derecede yoğunlaşmıştır. Gelişmiş ülkelerde artan insan sayısı, gelişmekte olan
ülkelerin sayısındaki artış, uzun yaşamla birlikte, metropol bölgelerde yoğunlaşılmıştır. Birçok
endüstri (bankacılık gibi hizmet sektörünü de kapsayan) coğrafi olarak bir araya
getirilmektedir. Bu şekildeki kümelenmeler, uluslararası ticaretin ve uzmanlaşmanın önemli
bir kaynağının oluşturmaktadır. Fakat bilindiği üzere, büyük bir şehirde herkesin
yaşayamayacağı gibi, tek bir bölgede de her bir ürünün dünya için üretimim söz konusu
olmamaktadır. Güçler arasındaki çekim savaşı, coğrafik yoğunlaşmayı da teşvik etmektedir.
Bu güçler Tablo 1’de gösterilmiştir (Krugman, 1998: 2-3).
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Tablo 1. Coğrafik Yoğunlaşmayı Etkileye Kuvvetler
Merkezcil Kuvvetler

Merkezkaç Kuvvetler

Piyasa büyüklüğü etkileri (bağlar)

Hareketsiz faktörler

Yoğun emek piyasaları

Toprak rantları

Tam dışsal ekonomiler

Negatif dışsal ekonomiler

Kaynak: Krugman, 1998: 2-3.
Tablo 1’in sol sütunundaki merkezcil kuvvetler, dışsal ekonomilerin klasik Marshallgil
kaynaklarıdır. Geniş bir bölgesel piyasa hem ileri hem de geri bağlantılara yaratabilmektedir.
Geri bağlantılar, geniş piyasalara mal erişimi sağlayan bölgelerin, ölçek ekonomisine sahip
malları üreten bölgeleri tercih etmesidir. İleri bağlantılar, geniş yerel piyasaların aşağı yönlü
düşük maliyetli, orta dereceli malların üretmesine dayanmaktadır. Endüstriyel yoğunlaşma,
uzmanlaşmış yerel emek piyasalarına dayanmaktadır. Ayrıca, bilgi yayılması yoluyla iktisadi
faaliyetlerin yerel yoğunlaşması, neredeyse tam dışsal ekonomiler yaratabilmektedir
(Krugman, 1998: 3-4).
Tablo1’in sağ sütunun da gösterilen merkezkaç kuvvetler ise, bir miktar standart
olmamakla birlikte faydalı bir analiz sunmaktadır. Hareketsiz faktörler olarak toprak ve doğal
kaynakların yanı sıra uluslararası anlamda insanlar (topluluklar) gösterilmektedir. İktisadi
faaliyetlerin yoğunlaşması bölgesel alanlara olan talebi arttırmak, toprak rantlarını
yükseltmekte ve bu ileri yoğunlaşmanın caydırıcı bir faktörü olmaktadır. Ayrıca faaliyetlerin
yoğunlaşması, tıkanıklık gibi negatif dışsallıklara da neden olabilmektedir (Krugman, 1998:
4).
Yeni ekonomik coğrafya yaklaşımı kapsamında geliştirilen modeller üç grupta
toplanmaktadır. Bu modeller, bölgesel, uluslararası ve şehir sistem modelleridir. Krugman’ın
dikkate almış olduğu model, bölgesel modeldir. Yeni ekonomik coğrafya yaklaşımının ilk
evrelerinde oluşturulan bu bölgesel modeller, iktisat teorisinin güncel araçlarının kullansa da,
aslında mekânsal ekonomin dar kapsamlı modellemelerinden oluşmaktadır (Kum, 2011: 241).
IV. Kara Limanlarının GZFT Analizi
Bu bölümde bir iktisadi alan olarak değerlendirilen kara limanlarının Türkiye özelinde
bir değerlendirmesi yapılarak güçlü ve zayıf yönleri ayrıca fırsatları ve tehditleri
değerlendirilmiştir.
Tablo 2. Kara Limanlarının Türkiye Özelinde Bir Değerlendirmesi
Güçlü Yönleri
Limanlardaki yoğunluğun azaltılması
Taşıma maliyetlerinin azalması
Çevreye salınan zararlı gazlarda azalma
Müşterilere sağlanan hizmetin kalitesinin arttırılması
Trafik kazası risklerinin azalması

Zayıf Yönleri
Yatırım maliyetlerinin yüksek olması
Modlar arası geçişlerin sağlanamaması
Devlet ve özel sektör etkileşiminin istenilen düzeyde
olmaması
Kurulum yeri ile ilgili olarak
Taşıma sürecinde ortaya çıkan karmaşıklık
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Emisyon değerlerinde azalma sağlanması
Dış ticaret işlemlerinin dokümantasyonunun
hızlandırılması
Fırsatlar
Demiryolu yatırımlarının artması
Taşıma altyapısının güçlendirilmesi
Bölgesel istihdamda artış sağlaması
Liman kapasitesinin artışını saplaması

Tehditler
Doğrudan kara limanlarını kapsayan kanuni bir
düzenlemenin olmaması
Sektördeki rekabete bağlı olarak limanlar ve kara
limanları arasındaki anlaşmazlıkların ortaya çıkması
Yatırımdan istenilen getirinin elde edilememesi

V. SONUÇ VE ÖNERİLER
İktisadi perspektiften bakıldığında mekan kavramı, işletme disiplini içerisinde de
önemli bir yeri olan mekan (place) kavramı ile benzer ifadeleri kapsamaktadır. İktisadi
faaliyetlerin zaman ve mekan bakımından müşteri ihtiyaç ve taleplerine göre değiştiğini göz
önüne aldığımızda yığılma, kümelenme, ölçek ekonomileri gibi bölgesel farklılıkların
oluşmasında da mekân olgusunun önemli bir payı bulunmaktadır. Tedarik zinciri içinde önemli
bir yere sahip olan lojistik köyler, dağıtım merkezleri gibi kavramlar ürün akışının yoğun
olduğu yerlere göre şekillenmektedir. Kara limanı kavramı da gelişmiş ülkelerde yoğun olarak
kullanılmakla beraber, gelişmekte olan ülkelerde de kullanılmaya başlayan bir iktisadi mekan
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tür faaliyet alanları uluslararası ticaretin, uzmanlaşmanın ve
uluslararasılaşmanınönemli bir kaynağının oluşturmaktadır.
Kara limanı kavramı her ne kadar yeni bir kavram olmasa da, ülkemiz için yeni bir
uygulama alanı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu anlamda bu çalışmada kara limanı kapsamında
ortaya çıkartılan GZFT analizi ülkemiz kapsamında kara limanı kavramı için genel bir çerçeve
çizmektedir. Gelecek çalışmalarda ise, kara limanı ile ilgili maliyetleri içeren bir analizin
yapılması, karar vericiler açısından faydalı olacaktır.
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Kamu ve Özel Sektör Ortaklığı Kapsamında Sağlık Hizmetlerinin Yeniden
Yapılandırılması: Türkiye Örneği
Ahmet KÖSTEKÇİ

Yusuf KARAASLAN

Özet
1980’lı yıllarda ortaya çıkan neo-liberal ekonomi politikaları, devletlerin kamusal
hizmet sunma anlayışını değiştirmiştir. Kamusal hizmet sunum anlayışındaki değişikliğin bir
sonucu olarak ortaya çıkan kamu ve özel sektör ortaklığı modelinin sağlık sektöründe
uygulanması 1990’lı yıllarda gerçekleşmiştir. Çalışmanın konusunu oluşturan Türkiye’de
kamu ve özel sektör ortaklığı modeli kapsamında yarı kamusal nitelikteki sağlık hizmetlerinin
sunumu düşüncesi ise sağlık sektörünün büyük bir gelişim göstermeye başladığı 2000’li
yılların başına dayanmaktadır. Türkiye’nin yönetim anlayışında yeni bir finansman yöntemi
olan sağlık hizmetlerinin kamu ve özel sektör ortaklığı kapsamında sunulması bu çalışmanın
ana konusunu oluşturmuştur. Bu ortaklık modeli teorik olarak değerlendirilerek modelin çeşitli
ülke uygulamaları üzerinde durulmuştur. Son olarak, Türkiye’de bu model kapsamında
gerçekleştirilmek istenilen mevcut projeler çeşitli verilerle detaylandırılmıştır.
Anahtar Kelimelere: Kamu ve Özel Sektör Ortaklığı, Sağlık Hizmetleri, Sağlık
Ekonomisi
Jel Sınıflandırması: I11, I13, I15

Restructuring of Health Care in the Context of Public and Private Sector
Partnership: The Case of Turkey
Abstract
Neo-liberal economy policies occured in 1980 changed the understanding of public
service supply of governments. The application of public-private partnership on health sector
occuring as a result of the changing in the understanding of public service supply became fact
in 1990s. In the perspective of public-private sector partnership in Turkey which consists of
the subject of the study, The thought of health sector services dated back to early years of 2000s
which health sector has showed a magnificient development. The main point of this study is
based on presenting the health services which is a new financing method in Turkey’s
management understanding in the perspective of public-private partnership. It is emphasized
on various country applications of the model by evaluating this model theoretically. Lastly,
available projects which are wanted to be realized within this model are detailed with various
data in Turkey.
Keywords: Public and Private Sector Partnership, Healthcare Services, Health
Economics.
Jel Classification: I11, I13, I15
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GİRİŞ
Bireylerin, zaman içerisinde bir araya gelerek oluşturmuş oldukları toplumların çeşitli
toplumsal nitelikte ihtiyaçları ortaya çıkmış ve bu ihtiyaçlar çoğunlukla devlet dediğimiz
organizasyonlar tarafından karşılanmıştır. Daha çok yarı kamusal nitelikteki ihtiyaçların devlet
tarafından karşılanması gerektiği düşüncesi, 1970’li yılların sonuna kadar etkili olabilmiştir.
Çünkü 70’li yılların sonunda başlayan ve 80’li yıllarda hız kazanan neo-liberal politikaların bir
sonucu olan küreselleşme, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kamusal hizmet üretiminin
özel sektöre devredilmesinin önünü açmış ve bir takım kamusal faaliyetler özel sektöre
devredilmiştir.
Kamusal faaliyetlerin özel sektöre devri ilk olarak özelleştirmelerle başlamıştır; ancak
geçen zaman içerisinde özelleştirmelerden beklenen düzeyde bir yarar elde edilmediği ve
bununla beraber birtakım aksaklıkların ortaya çıktığı görülmüştür. Aynı zamanda
özelleştirmelerle beraber, devletin kamusal faaliyetler üzerindeki kontrolünü kaybetme
düşüncesi de tartışılmaya başlanmıştır. Bu nedenle kamu özel sektör ortaklığı alternatif bir
yöntem olarak önem kazanmaya başlamış; özelleştirmenin ikinci dalgası olarak gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkelerin gündeminde önemli bir yer edinmiştir.
Kamu ve özel sektör ortaklığı çalışmalarının tarihsel sürecine bakıldığında; modern
anlamda ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde Joint Venture (Ortak Teşebbüs),
İngiltere’de ise 1992’de Private Finance Initiative (Özel Finans Girişimi) olarak ortaya çıkmış
ve 1997’de kabul edilen kanun ile beraber kamu ve özel sektör ortaklığı, İngiltere’de yasal bir
zemine kavuşturulmuştur. İngiltere ve Amerika’nın deneyimleri sonucu ortaya çıkan kamu ve
özel sektör ortaklığı modeli, özel sektörün kamusal hizmetlere katılmanın istikrarlı yolu olarak
görülmüş ve bu sayede diğer dünya ülkeleri tarafından da geniş anlamda uygulama alanı
bulmuştur.
Türkiye’de kamu ve özel sektör ortaklığı uygulama çalışmaları, 1980’li yıllarda çeşitli
kamusal hizmetlerin sunumunda uygulama alanı bulmuş ancak sağlık hizmetlerinin
sunumunda bu ortaklık modeli, 2000 yılından sonra gündeme alınmıştır. İlk olarak 2005 yılında
3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na (5396 sayılı Kanun ile) “kiralama karşılığı
sağlık tesisi yaptırılması” maddesinin eklenmesiyle, kamu ve özel sektör ortaklığı serüveninin
sağlık alanında uygulanması düşüncesi gündeme gelmiştir. Bununla beraber, kamu özel sektör
ortaklığının daha yakından takip edilmesi amacıyla 2007 yılında Sağlık Bakanlığı, Sağlık
Yatırımları Genel Müdürlüğü bünyesinde Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığı’nı kurmuştur.
Kamu ve özel sektör ortaklığı açısından büyük önem arz eden önemli bir hukuksal düzenleme
ise 21.2.2013 yılında kabul edilen ve 09.03.2013 tarihinde resmi gazetede yayımlanan 6428
sayılı kanunla, sağlık bakanlığınca kamu özel işbirliği modeli ile tesis yapılması, yenilenmesi
ve hizmet alınmasına yönelik çalışma ile gerçekleşmiştir.
Bu çalışmanın amacı, Türk Sağlık Sektörü için bir ilk olma niteliği taşıyan yarı
kamusal hizmet niteliğindeki sağlık hizmetlerinin sunumunda kamu ve özel sektör ortaklığı
modelini çeşitli ülke örnekleriyle birlikte değerlendirmek ve bu model kapsamında
gerçekleştirilmek istenen projeler hakkında bilgi sunmaktır. Yanı sıra Türkiye’de yeni bir
çalışma alanı olduğundan, topluma bilgi vermek ve akademik faaliyetlere katkı sağlamak yine
bu çalışmanın diğer bir amacını oluşturmaktadır.
KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ORTAKLIĞININ ORTAYA ÇIKIŞI VE
KAVRAMI
1980’li yıllarda etkisini gösteren neo-liberal ekonomi politikaları sonucu kamu ve özel
sektör ortaklığı çalışmaları, Thatcher hükümeti tarafından özelleştirme çerçevesi içerisinde
oluşan geniş bir sürecin unsuru olarak İngiltere’de başlatılmıştır (Sadka, 2006: 3). Bu başlangıç
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kamusal hizmetlerin özel sektöre gördürülmesi veya özel sektörle beraber yürütülmesi
yönündeki kamu yönetimi anlayışını değiştirmiştir. Kamu yönetiminde meydana gelen
değişimin sonucu olarak Thatcher hükümetinin yapmış olduğu kamusal hizmetlerin
özelleştirilmesi çabalarının devamı Blair ve Clinton’un öncülüğünde daha da önem
kazanmıştır.
Kamusal hizmetlerin özel sektörle beraber görülmesini konu edinen kamu ve özel
sektör ortaklığı projeleri, Amerika’da erken dönemlerde uygulama alanı bulan Joint Venture
(Ortak Girişim), İngiltere’de 1992 yılında başlatılan Private Finance Initiative (FBI-Özel
Finans Girişimi) ve Blair dönemindeki Best Value (En İyi Değer) çalışmaları ile
yaygınlaştırılmıştır (Çelik, 2008: 28). Özellikle İngiltere’de 1992 yılında başlatılan ancak 1997
yılında kanunla resmiyet kazanan PFI, kamu ve özel sektör ortaklığının en önemli uygulaması
olarak ortaya çıkmıştır.
Kamu ve özel sektör ortaklığı, ödeme karşılığında mal veya hizmet yahut her ikisinin
sunumunu üstlenen özel firma ile devlet arasında yapılan bir antlaşmadır (The World Bank,
2007: 13). Diğer bir ifade ile kamu ve özel sektör oraklığı, kamuya varlık ve hizmet sunumu
için özel sektöre ait kaynakların ve/veya uzmanlığın tanıtılması veya kullanılması amacıyla
özel sektör ve kamu kurumları arasında oluşan işbirliği için kullanılan genel bir terimdir
(European Investment Bank, 2004: 2). Kamu ve özel sektör ortaklığı, kar amacıyla kamu
hizmetlerin sunulmasını üstlenen özel sektör ile kamu sektörü arasında yapılan ve risklerin
kamu sektöründen özel sektöre transferini öngören bir sözleşmedir (Corner, 2006: 37-38).
Yapılan bu tanımlar çerçevesinde kamu ve özel sektör ortaklığını kısaca şöyle
açıklamak mümkündür. Kamu ve özel sektör ortaklığı, kamusal faaliyetleri ve mülkiyeti özel
sektöre devretmeden, özel sektörü kamusal faaliyetlerin içine çekip, risklerin ve getirilerin
kamu ve özel sektör arasında paylaştırılmasını, finansmanını özel sektörün sağladığı ve
karşılığında devletin uzun vadeli olarak özel sektör girişimcisine kira ya da belirli bir bedel
ödediği bir sözleşme şeklidir.

KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ORTAKLIĞININ ÖZELLİKLERİ
Kamu ve özel sektör ortaklığı kavramı, bünyesinde farklı birçok model barındırmakta
ve bu model uygulamaları ülkeden ülkeye farklılık gösterebilmektedir. Söz konusu kamu ve
özel sektör ortaklığı uygulamalarındaki farklılıklar nedeniyle, kamu ve özel sektör ortaklığını
konu edinen bir takım sorular ortaya çıkmaktadır. Bu sorular; kamu ve özel sektör ortaklığı
konusunun ne olduğuna, ayırt edici özelliklerinin ve bu ortaklık modelinin yapısının bir parçası
olabilecek düzenleme hakkının nasıl olduğuna ilişkin sorulardır. Bu sorular, Grimsey ve Lewis
tarafından yapılan çalışma ile genel anlamda karşılık bulmuştur. Grimsey ve Lewis, kamu ve
özel oraklığı modelinin çeşitli özelliklerini açıklayan önemli unsurları aşağıdaki gibi ifade
etmişlerdir (Grimsey ve Lewis, 2004: 12-14).
-Katılımcılar; açık bir şekilde iki veya daha fazla tarafı içine alan kamu ve özel sektör
ortaklığında en az bir taraf kamu kurumu olmak zorundadır.
-İlişki; oraklıklar kalıcı ve ilişkisel olmalıdır. Hükümetler mal ve hizmet satın alır,
bağış yapar, para cezaları ve vergileri koyar. Bu işlemlerin hiçbiri gerçek bir davranış
devamlılığına işaret etmez. Yani kamu sektörü, her yıl mal ve hizmet tedarikini aynı firmadan
sağlasa bile, bu örnek ortaklık olarak düşünülemez. Çünkü kamu ve özel sektör ortaklığı
çerçevesinde yapılan çalışmalar, uzun vadeli bir ortaklığı gerektirir.
-Kaynak sağlama; kamu ve özel sektör ortaklığı katılımcılarından her birinin ortaklığa
bir değer/kaynak (para, mal, otorite/yetki, itibar) katması gerekmektedir. Anlaşıldığı üzere
kaynaklar maddi olduğu gibi maddi olmayan değerlere de dayanabilmektedir.
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-Paylaşım; kamu ve özel sektör ortaklıkları, sorumluluk paylaşımını içermekle beraber
işbirliği çerçevesinde (mali, ekonomik, çevresel ve sosyal olup olmadığına bakılmaksızın) risk
alırlar. Kamusal hizmetlerin sunumu söz konusu olduğu ve kamu özel sektör ortaklığının
özelleştirmelerden farklı olduğu varsayımı göz önüne alındığından, kontrolün kamu kesiminde
kalması gerektiği geniş anlamda kabul görmektedir.
-Süreklilik; ortaklığın dayanağını, kuralları koyan/düzenleyen ve ortaklara biraz güven
sağlayan bir çerçeve sözleşmesi oluşturmaktadır. Ancak kamu ve özel sektör ortaklığı
sözleşmelerinin temel yapısı düzenlenirken birtakım eksiklikler kaçınılmaz olabilmektedir. Bu
nedenle paylaşılmış değerlere, politik hedef ve önceliklere yönelik ortak bir anlayış ve iyi
seviyede güven olması gerekmektedir ki süreklilik sağlanılabilsin.
-Tür; bazı ortaklıklar politika biçimlendirme, öncelikleri düzenli hale getirme ve çeşitli
sektörlerden gelen organizasyonları koordine etme amacıyla oluşturulurken, bazıları sosyal ve
ekonomik altyapıyla ilişkili olan varlık temelli ve uzun dönemli hizmet sağlama sözleşmelerine
dayanmaktadır. Finansal kaynakların düzenlenmesi bakımından ekonomiye yönelen oraklıklar
ile refah, eğitimsel ve diğer politikalarla ilişkili olanlar arasında kayda değer farklılıklar
mevcuttur.
-Yenilik; kamu ve özel sektör ortaklığı yaklaşımı üretim özelliklerine odaklanır ve
bunlarla ilgili taleplerin karşılanmasına yönelik yenilikçi çözümlere ilişkin kapsamlı fırsat ve
teşvikleri, ihaledeki teklif sahiplerine sağlar.
Risk dağılımı; devletin altyapıya sahip olmada ve işletmesinde üstlenmiş olduğu
riskler, genlikle maliyetlerden oluşur. Risklerin bir kısmının özel sektöre devredilmesi,
devletin yönetim maliyetlerini ve dolayısıyla devlet üzerindeki bütün maliyetlerin bir kısmını
azaltacaktır.

KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ORTAKLIĞININ AVANTAJ VE
DEZAVANTAJLARI
1980’li yıllarda neo-liberal politikaların bir sonucu olarak ortaya çıkan
özelleştirmelerin ikinci dalgası olarak da nitelendirilen kamu ve özel sektör ortaklığı modeli,
çeşitli avantajlar ile birlikte birtakım dezavantajları da beraberinde getirmiştir.

Kamu ve Özel Sektör Ortaklığının Avantajları
Devletlerin yaşamış oldukları finansman sıkıntısı dolayısıyla özel sektör
kaynaklarından ve fonlarından yararlanma, deneyim ve uzmanlığın yanı sıra teknolojiyi özel
sektörden transfer etme ve kar amacıyla hareket eden özel sektör birimlerinin maliyet
düşürücü, kalite arttırıcı mekanizmalarından yararlanma isteklerinin yoğunlaşması nedeniyle,
kamu ve özel sektör ortaklığı modeli, büyük bir gelişim ve değişim içerisine girmiştir. Bu
anlamda yapılan kamu ve özel sektör ortaklığı, beraberinde çeşitli avantajları getirmiştir. Bu
avantajlar, genel itibariyle şu şekilde değerlendirilmiştir (Tan, 2012: 5-6).
-Kamu ve Özel Sektör sözleşmeleri altında, yatırım kararları kısa vadeli kaygılardan
ziyade, uzun vadeli bir bakışa dayalıdır. Kamu ve özel sektör ortaklığı projelerinin uzun vadeli
olması, yatırım kararlarına olumlu yönde bir etki yapmakta ve yatırımları kolayca üzerine
çekebilmektedir.
-Risk ve çalışmanın, en az maliyetle yönetilecek tarafa aktarılması suretiyle en iyi
değere ulaşılmaya çalışılır. Kamu ve özel sektör ortaklığının önemli bir avantajı da risklerin ve
getirilerin uygun bir şekilde kamu ve özel sektör arasında paylaştırılması ve en az maliyetle en
fazla çıktı elde etme çabasını içermesidir. Örneğin; İngiltere’de kamu ve özel sektör ortaklığı
çerçevesinde gerçekleşen projelerde maliyet aşımları yaklaşık % 23 iken, klasik finansman
yöntemiyle gerçekleşen projelerde maliyet aşımlarının yaklaşık % 73 olduğu görülmüştür
(Tekin, 2008).
494

-Kamu ve özel sektör ortaklıklarında zamanlama ve maliyetler daha açık olma
eğiliminde olduğundan dolayı, paranın değeri karşılığında gerçekleşen mal ve hizmet sunumu
daha etkin gerçekleşir. Ayrıca zamanlama konusu daha şeffaf olduğundan, yatırımların daha
hızlı gerçekleştirilmesi dolayısıyla projelerin erken bitmesi, mal ve hizmet kalitesini artırmakla
beraber toplumun bu hizmetlere duyduğu memnuniyet düzeyini de yükseltmektedir. Bu
anlamda İngiltere’de yapılan çalışmalar, kamu ve özel sektör ortaklığı kapsamında gerçekleşen
proje gecikmeleri oranının % 20, diğer yöntemlerle gerçekleştirilen proje finansmanlarında
gecikmenin yaklaşık % 70 olduğunu göstermektedir (Tekin, 2008).
-Bu projelerde özel sektör, genellikle kamu sektörünün yaratacağından daha büyük bir
inşaat kapasitesi, emek kapasitesi ve kaynak yaratmaktadır. Yani kamu sektörünün elindeki
sınırlı üretim faktörleri, özel sektörün elindeki çeşitli kaynaklarla desteklenerek üretim
faaliyetlerine yönelik bir kapasite genişletilmesi söz konusu olur.
-Bu ortaklık modeli ile devlet, gerek duyduğu kaynakları borçlanma ile sağlamak
yerine özel sektöre ait ulusal ve uluslararası sermayenin direkt altyapı projelerine
yönlendirilmesi suretiyle de sağlayabilmektedir. Yani devlet, sunacağı hizmet için finansman
sıkıntısı dolayısıyla bütçe ile ilgili problemler yaşamaksızın çeşitli projeleri daha kolay hayata
geçirebilmektedir (Acartürk ve Keskin, 2012: 35).
Kamu ve Özel Sektör Ortaklığının Dezavantajları
Kamu ve özel sektör ortaklığı çerçevesinde gerçekleştirilen projeler dolayısıyla elde
edilen avantajlarla beraber birtakım dezavantajlarında ortaya çıktığı bilinmektedir. Bu
dezavantajlar genel itibariyle aşağıdaki gibidir (Tan, 2012: 6).
-Sistemde bulunan tarafların sayısı ve söz konusu tarafların ilişkisinin uzun dönemli
doğası, genellikle karmaşık sözleşmeler ve anlaşmalarla sonuçlanması dolayısıyla yüksek
işlem ve yasal maliyetlere sebebiyet verir.
-Kamu ve özel sektör ortaklığında, özel sektörün proje süresi boyunca iflas etme ya da
daha fazla kar etme riski bulunmaktadır. Bu durum, kamu birimi için siyasi risklere sebep
olabilmektedir.
-Bazen kamu sektörü birimi, bir proje için borçlanmayı özel sektör biriminden daha
pahalıya yapma yerine, kendi kendine daha ucuza gerçekleştirebilmektedir. Bu durum, kamu
sektörünün bir proje için yapmış olduğu borçlanmanın, özel sektörün yapmış olduğu
borçlanmadan daha ucuz olması ve dolayısıyla kamu sektörü projesinin daha düşük maliyetle
gerçekleşebileceğini gösterir.
-Kamu ve özel sektör ortaklığı ile ilgili süreç ve yapıların iyi bir şekilde yönetilmemesi
durumunda, kamu tarafının kontrolü kaybetmesi, kamu mali yükünün artması, rekabet
koşullarının olumsuz etkilenmesi dolayısıyla etkinliğin azalması gibi birtakım dezavantajlar
söz konusu olabilmektedir. Yanı sıra kamusal alanda istihdamın olumsuz etkilenebilmesi
düşüncesi sonucu personellerin çalışma verimliliğin düşmesi de diğer bir dezavantaj olarak
oraya çıkmaktadır (Esen ve Erdem, 2013: 103). Bu dezavantaj, daha çok toplumsal yapıya
dayalı psikolojik bir etkene dayanmaktadır. Söz konusu üretim verimliliğine hiç katkısı
olmayan verimsiz emek gücünün bu konudaki tepkisel davranışları, kamu ve özel sektör
ortaklığı modeli için bir dezavantaj oluşturmayacağı aşikârdır.
KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ORTAKLIĞININ ÇEŞİTLİ MODELLERİ
Kamu ve özel sektör ortaklığı esas olarak, kamusal hizmetlerin özel sektörle birlikte
sunulmasını ön gören bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak bu kavram, ortaklık
sözleşmesinin taşımış olduğu özelliklerin, bölüştürülen risklerin, sorumlulukların, getirilerin
ve finansman biçimlerinin farklı olmasına bağlı olarak çeşitli modellerde karşımıza
çıkmaktadır.
495

Satın Al-Yap-İşlet Modeli-BBO (Buy-Build-Operate)
Bu model, belirli bir zaman periyodunda malların işletilmesi ve geliştirilmesi için
kamu mallarının özel ya da yarı kamu kurumu niteliği taşıyan kurumlara anlaşmaya dayalı
olarak aktarılmasını öngörmektedir. Kamusal malların özel ya da yarı kamu kurumu niteliği
taşıyan kurumlara aktarılmasındaki kamu denetimi, transferi konu alan sözleşme süresince ve
bu sözleşmede yer alan kurallar çerçevesinde uygulanır. Bu modelde temel amaç, sistemin
performansını yükseltmektir (United Nations Economic Commission for Europe, 2008: 2). Bu
modelde devlet, özel sektör girişimcisiyle yapmış olduğu sözleşmenin genel kurallarına ve
sistemin performansının arttırılmasına yönelik kararlara müdahale edebilmektedir.
Yap-Sahip Ol-İşlet Modeli-BOO (Build-Own-Operate)
Bu modelde mülkiyet ilişkisi söz konusu olup, projenin idaresi ve mülkiyeti özel
sektöre devredilir. Özel sektör böyle bir projedeki tesisin finansmanını sınırsız süreli sağlar,
yapım işini tamamlar ve işletir (Şahin ve Uysal, 2008: 30). Yap-Sahip Ol-İşlet modelinin
önemli özelliği, devletin koymuş olduğu kuralların özel sektör girişimcisini bağlayıcı nitelikte
olması ve taraflar arasında yapılan sözleşmenin süresiz olması dolayısıyla özel sektör
girişimcisinin, devlet tarafından konulan kısıtlamalara karşı çıkmaması ve kuralların
yükümlülüklerini yerine getirmesidir (Keskin, 2011: 19). Kısacası bu modelde, anlaşmanın
yükümlülükleri ve kuralları kamu otoritesi tarafından belirlenmektedir.
Yap-Sahip Ol-İşlet-Devret Modeli-BOOT (Build-Own-Operate-Transfer)
Kamu sektörünün, bir tesisin tasarlanması, finanse edilmesi, yapılması ile işletilmesi
faaliyetlerinin belli bir süreliğine özel sektör kurumlarına franchise sözleşmesi ile aktarılmasını
ve bu sözleşmede belirtilen sürenin sonunda varlığın kamu sektörüne devredilmesini öngören
bir modeldir (United Nations Economic Commission for Europe, 2008: 2). Özellikle Dünya
Bankası, tarafından desteklenen bu model, genel itibariyle gelişmekte olan ülkelerde yüksek
kaynak gerektiren altyapı projelerinde kullanılmaktadır. Bu modelin beraberinde getirmiş
olduğu en önemli avantaj, özel sektörün yaratmış olduğu kaynak dolayısıyla ülkelerin
bütçelerinde maliyet unsurunun oluşmamış olmasıdır.
Yap-İşlet-Devret Modeli-BOT (Build-Operate-Transfer)
Yap-İşlet-Devret modeli, ileri derecede teknoloji ve aynı zamanda yüksek miktarda
kaynak gerektiren projeler için uygulanmakta olan bir finansman modeli olup finansmanının
özel sektör girişimcisine bırakılan ve işletme süresince elde ettiği kar karşılığında devlet veya
hizmet yararlanıcılarına mal ve hizmet sunumunu öngörmektedir (Sakça, 2013: 4). Bu suretle
özel sektör tarafından gerçekleşen hizmet sunum faaliyetleri, sözleşmede yer alan sürenin
sonunda varlığın özel sektörden kamuya aktarılmasıyla son bulur.
Yap-İşlet-Devret modelinde, özel sektör girişimcisi bir faaliyetin tasarlanması, inşa
edilmesi, işletilmesi ve bu varlığın tekrar kamu sektörüne aktarılmasından (sözleşmede
belirlenen sürenin sonunda) sorumludur. Aynı zamanda özel sektör ortağı, projenin finanse
edilmesi süresi içerisinde, projenin yapılandırılması ve korunması için de sorumluluk alır. Bu
sorumluluk altında faaliyet gösteren özel sektör firması, sunmuş olduğu mal ve hizmetin
bedelini, hizmet kullanıcılarından toplamaktadır (Şahin ve Uysal, 2008: 29; Shukla vd., 2014:
137). Ekonomik kalkınmalarını sağlamak amacıyla genel olarak gelişmekte olan ülkelerde
yoğun olarak uygulanan Yap-İşlet-Devret modelinin temel amacı, finansman sıkıntısı
nedeniyle kamu yatırımlarını özel sektör eliyle gördürmektir. Bununla beraber özel sektörün
verimlilik ve etkinlik gibi önemli unsurlarından yararlanmak, aynı şekilde bu modelin önemli
bir diğer amacını oluşturmaktadır.
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Yap-Kirala-İşlet-Devret Modeli-BLOT (Build-Lease-Operate-Transfer)
Yap-Kirala-İşlet-Devret modeli, özel sektör girişimcisinin projenin tasarımını yaptığı,
finansmanını sağladığı ve tesisi kamudan kiralanan arazi üzerine inşa ettiği bir kamu ve özel
sektör ortaklığı modelidir. Özel sektör girişimcisi, kira süresi boyunca tesisi işletir ve belirlenen
süre sonunda araziye sahip olan kamu kurumuna devreder. Diğer bir ifade ile Yap-Kirala-İşletDevret modeli, özel sektör işletmesinin bir franchise sözleşmesi ile kiralık bir faaliyeti (proje
veya tesis) kira ödeme karşılığında tasarımını, finansmanını, yapımını ve işletmesini ifade
etmektedir (United Nations Economic Commission for Europe, 2008: 3). Bu model
kapsamında yapılan varlığın kamuda kalmasının arzu edilmesi, bu çerçevede sunulan mal ve
hizmetlerin tüketicileri açısından yaratacağı avantajdan kaynaklandığını ifade etmek yanlış
olmayacaktır. Aksi durumda varlığı elinde bulunduran özel sektörün bu alandaki faaliyetlerine
yüksek miktarda kar payını eklemesi, mal veya hizmet fiyatlarını arttıracağından, bireylerin
taleplerinin olumsuz etkilenmesi söz konusu olacaktır (Keskin, 2011: 17).
SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA KAMU VE ÖZEL SEKTÖR
ORTAKLIĞI ÇEŞİTLİ ÜLKE UYGULAMALARI
Sağlık hizmetlerinin kamu ve özel sektör ortaklığı kapsamında uygulanması, diğer
sektörlere nazaran geç başladığı bir gerçektir. Bunun nedeni ise, sağlık hizmetlerinin kendine
has özellikler taşıması (yoğun dışsal fayda yayması v.b gibi) ve sağlığın özel sektöre
bırakılmayacak kadar büyük bir önem arz etmiş olmasıdır. Ancak daha sonra artan dünya
nüfusuyla beraber sağlık hizmetlerine olan ihtiyacın artması, sağlık hizmetleri talebini de
arttırmıştır. Kıt kaynaklar ve finansman sıkıntıları altında artan talebin hızlı ve en iyi şekilde
karşılanması, devletleri sağlık alanında da kamu ve özel sektör ortaklığına yönlendirmiş ve bu
ortaklık modeli birçok ülke tarafından uygulanmıştır.
İngiltere
Kamu ve özel sektör ortaklığı uygulamalarının öncüsü olan İngiltere, bu alanda
gerçekleştirmiş olduğu projelerle en iyi ülke olarak literatürde yerini almıştır. İngiltere’nin bu
başarısı, kamu ve özel sektör ortaklığı uygulamalarının kurumsallaşmasında büyük bir etki
yaratmıştır (Tekin, 2010: 65). Bu kurumsallaşmayla beraber artan kamu ve özel sektör ortaklığı
modelinin uygulama örnekleri, tecrübe ve bilgi birikiminin artmasını sağlamıştır. Elde edilen
tecrübe ve bilgi birikimi, çeşitli aktörlerle öncü konumundaki İngiltere’den diğer batı
ülkelerine aktarılmış ve bu sayede kamu ve özel sektör ortaklığı modeli, diğer batı ülkeleri
tarafından da uygulanmaya başlanmıştır (Bult-Speiring ve Dewulf, 2006: 74).
Kamu ve özel sektör ortaklığının İngiltere’deki serüveni, Margaret Thatcher
hükümetinin 1980’li yıllarda, kamusal hizmetlerin özel sektöre açılmasını sağlayan politikalara
dayandığını ifade etmek mümkündür. Ancak Thatcher hükümetinin bu dönemde kamusal
hizmetlerin özel sektöre devrini öngören faaliyetleri, daha çok özelleştirmelerle gerçekleşmiştir
(Uz, 2007: 1167). 1990’lı yıllara gelindiğinde ise, İngiltere’de kamu ve özel sektör ortaklığının
hukuki altyapısı 1992’de Private Finance Initiative ile oluşturulmuş ve 1997’de kabul edilen
kanun ile beraber resmiyet kazanmıştır. Bu alanda yapılan çalışmaları desteklemek ve yakından
takip etmek amacıyla da, çeşitli bakanlık bünyelerinde kamu ve özel sektör ortaklığı birimleri
kurulmuştur (Güngör, 2012: 60).
Büyük bir gelişim ve değişim döngüsü geçiren kamu ve özel ortaklığı uygulamaları
(İngiltere’de ÖFG), proje sayısı bakımından her geçen gün giderek hızlı bir şekilde artmıştır.
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1992-2007 yılları arasında PFI kapsamında gerçekleştirilen proje sayıları aşağıda görüldüğü
gibi belirtilmiştir.
Tablo 1: İngiltere’de Özel Finans Girişimi Çerçevesinde Gerçekleştirilen Proje
Sayısı (1992-2007)
Yıllar

Proje Sayısı

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

5
1
2
12
34
57
84
86
99
80
69
63
93
60
54

2007

55

Kaynak: Farquharson ve Encinas, 2010: 1.
1992-2007 yılları arasında ÖFG kapsamında gerçekleşen bu projelerin toplam sayısı
854 olup, sermaye değeri yaklaşık olarak 63 milyar Sterlindir.
Kamu ve özel sektör ortaklığı kapsamında gerçekleştirilen projeler içerisinde sağlık
hizmetlerinin de önemli bir paya sahip olduğunu söylemek mümkündür. Nitekim 1987-2008
yılları arasında gerçekleştirilen kamu ve özel sektör ortaklığı uygulaması içerisinde 13.074
milyon Sterlin tutarında 113 adet sağlık hizmetlerinin sunumuyla ilgili proje yer almıştır
(Gürkan, 2014: 148). Ayrıca yapılan diğer bir araştırmaya göre, Ocak 2006 ile Kasım 2010
yılları arasında İngiltere’de PFI kapsamında gerçekleştirilen 285 proje içerisinde 91 adet proje
sağlık hizmetleri sunumuyla ilgili olup, 10,704 milyon Euro değerindedir (European
Investment Bank, 2011: 5). 2012 yılı için İngiltere’de kamu ve özel sektör ortaklığı kapsamında
gerçekleştirilen 717 projeden 118 tanesinin, sağlık ve sağlık hizmetleri ile ilgili olduğu ifade
edilmiştir (Kahyaoğulları, 2013: 258).
İngiltere’de PFI kapsamında gerçekleştirilen projeler içerisinde, sağlık hizmetleri
projelerinin sayıları ve sermaye değerleri, 31 Mart 2013 itibariyle şöyledir. Sağlık hizmetleri
kapsamında mevcut proje sayısı 121 olup, sermaye değeri 11.804,5 milyon Sterlindir. Bununla
beraber yapılan tahminler doğrultusunda sağlıkla ilgili 2013-2014 yılları arasında mevcut
projelere özel sektörün yapacağı sermaye harcaması 27.0 milyon Sterlinken aynı alanda
yapılacak 2014-2015 sermaye harcaması 33.0 milyon Sterlin olarak belirlenmiştir (HM
Treasury, 2013: 10-11).
Sağlık hizmetlerinin İngiltere’de Özel Finansal Girişim çerçevesinde gerçekleştirilen
faaliyetlerin sağlam temellere dayandırılması, yapılan yatırımların daha etkin ve daha verimli
kullanılmasının sağlanması, sermaye yatırım maliyetlerinin azaltılması suretiyle maksimum
fayda sağlanılması amacıyla, kısacası bu alanda gerçekleştirilen tüm sermaye faaliyetlerinin
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başarısı için çeşitli prensipler belirlenmiştir. (Gürkan, 2014: 149). Sağlık hizmetleri için ayrılan
sermaye yatırım sürecine ilişkin bu prensipler dört aşamadan oluşup, aynı zamanda sermaye
yatırımının tabi olduğu prosedür niteliğindedir. Bunlar; stratejik çerçevenin belirlenmesi,
taslak iş planının hazırlanması, kesin iş planının hazırlanması ve projenin uygulama aşaması
olarak sınıflandırılmıştır.
İtalya
Kamu ve özel sektör ortaklığının İtalya’daki geçmişi çok eski olmayıp, 1990’lı yıllara
dayandığını ifade etmek mümkündür. Kamusal hizmetlerin özel sektör ile beraber
yürütülmesini öngören hukuki çalışmalar, 1994 yılında 109 sayılı kanun ile başlamıştır.
Merloni Yasası olarak bilinen bu kanun, kamu ihale ve sözleşmeleri dâhilinde yapılan
faaliyetlerin yürütülmesini konu almıştır. Merloni Yasası ile beraber bu alandaki düzenlemeleri
konu alan diğer bir çalışma ise Target Law adlı kanundur (International PPP Platform, y.t.: 11).
İtalya’da kamu ve özel sektör ortaklığı (UTFP, Unita Tecnica Finanza di ProgettoProject Fianance Technical Unit) çalışmaları tek bir birimin çatısı altında olup yapılan tüm
faaliyetler 2000 yılında kurulan bu birim nezdinde yürütülmektedir.
Sağlık hizmetlerinin sunumunda kamu ve özel sektör projeleri ile İngiltere’den sonra
ikinci pazar olarak belirtilen İtalya’da kamu ve özel sektör ortaklığı kapsamında 2002-2008
yılları arasında, yerel kamu hizmetleri anlamında yapılan tekliflerin değeri 14.1 milyon Euro
olmuştur. Aynı dönem içerisinde toplam tekliflerin değeri 1.3 milyar Euro’dan 5.8 milyar
Euro’ya çıkarken, proje sayıları da 184’ten 411’e yükselmiştir (Russo, 2013: 7).
Sağlık hizmetlerinin sunumunda kamu ve özel ortaklığı uygulamaları İtalya’da daha
çok yerel nitelikteki sağlık otoritelerince yerine getirilmesi düzenlenmiş ve 2004-2011 yılları
arasında toplam 74 proje bu ortaklık modeli kapsamında finanse edilmiştir. 2004 yılından
itibaren İtalya’da sağlık hizmetleri sektörü kapsamında finanse edilen tesis projelerinin yatırım
değeri 5.15 milyar Euro olup, toplamda 17.300 yatak kapasitelidir. Aynı zamanda 2011 yılında
sağlık hizmetleri alanında planlanan 0.8 milyar Euro değerinde 15 adet, ihalesi yapılan 3.7
milyar Euro değerinde 53 adet, ihale aşamasında ve 0.65 milyar Euro değerinde 15 adet proje
yer almıştır (Ricchi, 2012: 4-6).
Sağlık hizmetlerinin kamu ve özel sektör ortaklığı kapsamında sunulması açısından
büyük önem arz eden İtalya’da 2004-2013 yılları arasında gerçekleştirilen çeşitli hastane
örnekleri mevcuttur. Bunlar; 245 milyon Euro değerinde Mestre Hastanesi, 168 milyon Euro
değerinde Kanser Terapi Merkezi ve 167 milyon Dolar değerinde Yeni Garbagnate Milanese
Hastanesi olarak belirtilmiştir (Ricchi, 2012: 11-13; InfraPPP ve Global Infrastructure Investor
Summit, 2014 ).
İspanya
İspanya’da ekonomi üzerindeki çeşitli kısıtlamalar nedeniyle kamu ve özel sektör
ortaklığı alanında 1990’lı yıllara kadar önemli bir gelişme sağlanmamıştır. 1996 yılında göreve
gelen muhafazakâr hükümet, ekonomideki kısıtlayıcı şartların kaldırılması yanı sıra
özeleştirmeler üzerine odaklanmış ve bu anlamda yaşanan gelişmeler, kamu ve özel sektör
ortaklığının keşfedilmesi için uygun bir ortam yaratmıştır (Allard ve Trabant, 2008: 3). Kamu
ve özel sektör ortaklığı ve imtiyaz sözleşmelerinin geliştirilmesi açısından çeşitli hukuki
düzenlemeler 2001 ve 2003 yılında yapılmıştır. Ancak bu alanda yapılmış temel hukuki
düzenleme, 2004 yılında yayımlanan AB Direktifi ve İspanya’da 30 Ekim 2007 tarihinde
yapılan yasa ile yapılmıştır. Buradaki temel amaç, geçmişteki yasal düzenlemelerin
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çerçevesinin değiştirilmesi ve bu alanda yapılacak faaliyetlere canlılık kazandıracak
düzenlemelerin getirilmesidir (Garcia, y.t.: 124).
İspanya’da sağlık hizmetlerine yönelik kamu ve özel sektör ortaklığı faaliyetleri 1999
yılında başlamış ve o yıl içerisinde gerçekleştirilen kamu ve özel sektör ortaklığı projeleri
içersinde sağlık hizmetleri ile ilgili projelerin payı yaklaşık olarak % 18, 2004 yılında % 15 ve
2005 yılında bu rakam % 40’ı geçmiştir. Aynı zamanda 2005 yılında gerçekleştirilen projeler
içerisinde sağlık hizmetleri kapsamında yer alan proje sayısı 15 olup, tüm projeler için
gerçekleştirilen yatırımın % 8.4’üne sahip olmuştur (Allard ve Trabant, 2008: 5-6).
İspanya’da sağlık hizmetlerinin sunumunda kamu ve özel sektör ortaklığı Valencia
Bölgesi’nde yer alan La Ribera’ya yapılan Alzira Hastanesi (modeli) ile başlamıştır. Özel şirket
tarafından finanse edilen bu hastane, 2003 yılında ikinci bir sözleşme yapılarak 15 yıllığına (20
yıla uzatılabilir) işletme hakkıyla devredilmiştir (Discussion Paper for The Conference PPPs
in Health Manila 2012: 22-23). Bu projenin maliyeti ise 61 milyon Euro (imtiyaz döneminde
68 milyon Euro’yu aşkın) olmuştur (The Global Health Group, 2010: 41).
İspanya’da sağlık hizmetlerinin kamu ve özel sektör ortaklığı kapsamında sunulmaya
başlaması Alzira Hastanesi ile başlamış ve bu alandaki faaliyetler günümüze kadar artarak
gelmiştir. Bu kapsamda günümüzde yürütülen çeşitli projeler; 444 milyon Dolar değerinde
Yeni Vigo Hastanesi ve 147 milyon Dolar Değerindeki Valdecilla Hastanesi olarak
belirtilmiştir (Infra PPP ve Global Infrastructure Investor Summit, 2014).
Kamu ve özel sektör ortaklığı kapsamında yürütülen faaliyetlerin sistem süreci
İspanya’da tüm taraflar için hızlı, verimli ve şeffaf olarak karakterize edilebilir. İhale süreci
bakımından sınırlı bir süre mevcuttur. İspanya’da bu anlamda yapılan faaliyetlerin ön yeterlilik
ve ihale hazırlık süreci için 4 ay, ihale edilmesi süreci ise yine maksimum 4 ay içinde
gerçekleşmektedir. Bu durum, İspanya’da sürecin kısa olması nedeniyle maliyetlerin daha az
olduğunun belirgin bir göstergesi olarak açıklanabilir (Bult-Spiering ve Dewulf, 2006: 96).
Portekiz
Portekiz’de kamusal hizmetlerin imtiyazı 1970’li yıllara dayanmakta olup uzun bir
geçmişe sahiptir. Bu geçmişin başlangıcını oluşturan faaliyetler başlangıçta ulaşım ve su
sektörleri alanında gerçekleşmiştir. Portekiz’de 1999-2006 yılları arasında gelişim gösteren
kamu ve özel sektör ortaklığı uygulamaları daha çok yol, demiryolu ve limanları içerecek
şekilde ulaşım üzerine yoğunlaşmıştır. Ancak daha sonra büyük bir gelişim dönemine giren bu
model, Portekiz’de farklı sektörlerde de uygulanmaya başlanmıştır (European PPP Expertise
Centre, 2014: 4).
Kamu ve özel sektör ortaklığının taşımış olduğu değer bakımından Avrupa’nın üçüncü
büyük pazarı olan (Kappeler ve Nemoz, 2010: 8) Portekiz’de sağlık hizmetlerinin kamu ve özel
sektör ortaklığı kapsamında gerçekleştirilmesi açısından 2002 yılında hukuksal düzenlemeler
yapılmıştır. 2003 yılında yapılan mali reform dolayısıyla düzenlemelerin olduğu bu hukuksal
altyapı, 2012 yılında çıkarılan kanun hükmünde kararname ile daha da güncel hale getirilmiştir.
Portekiz’de önemli bir gelişim sağlayan kamu ve özel sektör ortaklığı modeli kapsamında
1995-2013 yılları arasında çeşitli sektörlerde gerçekleştirilen proje sayıları ve yatırım değerleri
ise aşağıdaki gibidir.
Tablo 2: 1995-2013 Yılları Arasında Çeşitli Sektörlerde Finansal Kapanışı Yapılan Kamu ve
Özel Sektör Ortaklığı Proje Sayıları ve Değerleri (Milyon €)
Sektörler

Proje Sayıları

Proje Değerleri

Yol Sektörü
Su, Atık ve Enerji Sektörü Dağılımı

26
9

19.158
742

500

Sağlık Sektörü
Diğer Sektörler
Toplam

6
4
45

626
338
20.864

Kaynak: European PPP Expertise Centre, 2014: 6.
Portekiz’de sağlık hizmetlerinin bu ortaklık çerçevesine alınması dolayısıyla, Sağlık
Bakanlığı tarafından 2001 yılında bir kamu ve özel sektör ortaklık birimi kurulmuştur. Bu birim
daha sonra 2011 yılında Merkez Sağlık Yönetim Sistemi bünyesine geçmiştir. Sağlık
ortaklıkları olarak kurulan bu birim, kamu ve özel sektör ortaklığı çerçevesinde gerçekleştirilen
sağlık hizmetlerinin sunumunun takip edilmesi ve hastane proje ihale kurallarına destek
sağlaması gibi görevleri üstlenmiştir (European PPP Expertise Centre, 2014: 14).
Genel olarak Tasarla-Yap-İşlet-Devret modelinin kullanıldığı Portekiz’de kamu ihale
kanunu AB Direktifleri doğrultusunda değiştirilerek açık ihale usulü ve belli istekliler arasında
ihale usulünün yanında pazarlık usulü ve rekabetçi diyalog usulü de kullanılmaya başlanmıştır
( Turhan, 2011: 283).
TÜRKİYE’DE SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA KAMU VE ÖZEL
SEKTÖR ORTAKLIĞI UYGULAMALARINA YÖNELİK PROJELER
Ülkemizde sağlık hizmetlerinin sunumunda kamu ve özel sektör ortaklığı
uygulamalarına yönelik hukuki çalışmalar, ilk defa 2005 yılında 5396 sayılı Sağlık Hizmetleri
Temel Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun ile başlamıştır (5396 Sayılı Kanun
Ek Madde 2005). Bu anlamda ülkemizde yapılan diğer bir düzenleme ise 2011 yılında çıkarılan
663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname’dir. Bu kararnamenin 2. 7. ve 13. maddelerinde bu anlamda çeşitli
düzenlemeler yapılmıştır (663 Sayılı KHK, 2011).
Türkiye’de sağlık hizmetlerinin kamu ve özel sektör oraklığı çerçevesinde
sunulmasına yönelik düzenlemelerden biri de 31.3.2012 tarihli ve 6288 sayılı Katma Değer
Vergisi Kanunu ile Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde
Yaptırılması Hakkında Kanunda ve Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun olmuştur. Bu kanun ile kamu ve özel sektör ortaklığı çerçevesinde gerçekleştirilecek
sağlık tesislerinin yapımını konu alan projeler için yapılacak mal ve hizmet teslimleri KDV’den
istisna tutulmuştur. Bu kanun ile aynı zamanda yüklenici açısından bir vergi muafiyeti söz
konusu olmuştur (6288 Sayılı Kanun, 2012).
Sağlık hizmetlerinin Türkiye’de kamu ve özel sektör ortaklığı kapsamında
sunulmasına yönelik yapılan diğer bir çalışma ise 21.2.2013’te kabul edilen ve 9.3.2013’te
resmi gazetede yayımlanan 6428 sayılı kanundur. 6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu ve
Özel İşbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, bu anlamda
atılmış en önemli adım olarak değerlendirilebilir (6428 Sayılı Kanun, 2013). Kamu ve özel
sektör ortaklığı kapsamında atılan önemli adımlardan bir diğeri ise 2007 yılında Sağlık
Bakanlığı’na bağlı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü bünyesinde Kamu-Özel Ortaklığı
Daire Başkanlığının kurulması olmuştur. Sağlık hizmetlerinin bu finansman modeli
kapsamında sunulması amacıyla örgütlenme bakımından yapılan önemli bir çalışma ise İnşaat
ve Onarım Daire Başkanlığı’nın kurulması olmuştur. Genel itibariyle bu alanda yapılan
girişimler, hukuki açıdan yetersiz olsa bile örgütlenme açısından önem arz eden çalışmalar
olmuştur.
Ülkemizde sağlık hizmetlerinin kamu ve özel sektör ortaklığı kapsamında sunulmasına
dair yapılan hukuki düzenlemeler, bu alandaki faaliyetlerin artmasını da hızlandırmıştır. Bu
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kapsamda günümüz itibariye 35 adet proje mevcuttur. Ancak bu çalışma kapsamında ihalesi
tamamlanmış olan projeler değerlendirmeye alınmıştır. Bu sağlık tesisleri yatırım projelerinin
fiziki kapasiteleri ile beraber çeşitli proje maliyet bedelleri aşağıda açıklanmıştır.
Tablo 3: Sağlık Hizmetlerinin Sunumunda İhalesi Tamamlanmış Kamu ve Özel Sektör
Ortaklığı Projeleri
Projeler

Proje
Maliyeti(Milyon $)

Toplam Yatak Kapasitesi

Kayseri Entegre Sağlık Kampüsü
Elazığ Entegre Sağlık Kampüsü
Ankara Etlik Entegre Sağlık
Kampüsü
Ankara Bilkent Entegre Sağlık
Kampüsü
İstanbul İkitelli Entegre Sağlık
Kampüsü
Yozgat Eğitim ve Araştırma
Hastanesi
THSK+TİTCK
Mersin Entegre Sağlık Kampüsü

463
1.200

1584
1040
3566

1.200

3660

511

2680

121

475

-

1250

Manisa Eğitim ve Araştırma
Hastanesi
Konya Karatay Entegre Sağlık
Kampüsü
Gaziantep Entegre Sağlık Kampüsü
FTR, Psikiyatri ve Yüksek Güvenlikli
Adli Psikiyatri Hataneleri(Afyon,
Diyarbakır, Erzurum, İstanbul,
Malatya, Samsun, Trabzon, Van)
Adana Entegre Sağlık Kampüsü

-

558

349

840

750

1875

-

2400

597

1550

718

2060

477
290
-

755
1355
1180
1081
27909

İzmir Bayraklı Entegre Sağlık
Kampüsü
Isparta Şehir Hastanesi
Bursa Entegre Sağlık Kampüsü
Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsü
Eskişehir Şehir Hastanesi
Toplam

Kaynak: InfraPPP, http://www.infrapppworld.com/project-tracker (Erişim Tarihi:18.04.2016), Kamu
Özel İşbirliği Daire Başkanlığı, http://www.saglikyatirimlari.gov.tr/Default.aspx?tabid=241 (Erişim
Tarihi: 18.04.2016).

18.04.2016 tarihi itibariyle kamu ve özel sektör ortaklığı modeli kapsamında
gerçekleştirilmek istenen 35 adet proje ile toplam 97 adet hastanenin(bölge, eğitim ve
araştırma, kalp-damar, ortopedi ve nörolojik hastalıklar, kadın doğum, çocuk, onkoloji,
rehabilitasyon, psikiyatri, yüksek güvenlikli adli psikiyatri ve fiziki tedavi hasataneleri) yapımı
planlanmaktadır. Bu hastane projelerinin toplam yatak kapasitesi ise 27909 olarak
belirtilmiştir. Bu sağlık tesisleri projelerinin yanında, modern ve teknoloji bakımından
donanımlı THSK ve TİTCK Kampüsünün yapılması da planlanmıştır.
Sağlık hizmetlerine olan talebin her geçen gün arttığı ülkemizde, kamu ve özel sektör
ortaklığı kapsamında yapılması planlanan ve çeşitli aşamalarda olan bu hastanelerin faaliyete
geçmesi durumunda, talebin büyük bir kısmının karşılanacağı aşikârdır. Talebin
karşılanmasıyla beraber özel sektörün yönetim ve işleyiş mekanizmasıyla çalıştırılacak olan bu
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tesislerin sunacağı sağlık hizmetlerinin daha kaliteli ve kaynakların daha etkin kullanılacağı da
ayrı bir gerçeklik boyutu taşımaktadır. Aynı zamanda bu ortaklık modeli ile sağlık
hizmetlerinin daha hızlı sunulması ile bireylerin sağlık hizmetlerine olan memnuniyet
düzeyleri de arttırılmak istenmektedir. Yanı sıra beşeri sermayeye yönelik olarak yapılan bu
yatırımların tamamlanması halinde, daha sağlıklı işgücü ile küreselleşen dünyada rekabet
edilebilir bir nüfus yapısının oluşturulması şüphesiz büyük avantajlar sağlayacaktır.
SONUÇ
1980’li yıllarda oraya çıkan ve etkisini kısa bir sürede bütün dünya ülkelerinde
gösteren neo-liberal ekonomi politikalarıyla beraber küreselleşmenin de hız kazanması,
devletlerin kamusal hizmet sunma anlayışlarının yeniden düzenlenmesini zorunlu kılmıştır.
Daha önceleri devlet dediğimiz organizasyon tarafından sunulması gerektiği düşünülen ve aynı
zamanda kamu ekonomisi kapsamında değerlendirilen kamusal hizmetler, neo-liberal
politikaların etkisi dolayısıyla özel sektör girişimcilerine bırakılmıştır. Kamusal hizmet olarak
değerlendirilen faaliyetler ilk başlarda özelleştirmelerle özel sektöre devredilirken, daha sonra
bu düşünceye alternatif olarak görülen kamu ve özel sektör ortaklığı kapsamında
gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Bu anlamda ilk çalışma İngiltere’de başlamıştır. 1992 yılında
bu ortaklık modeli kapsamında yapılan çalışmalara ek olarak 1997 yılında İngiltere’de kabul
edilen kanunla beraber bu modelin uygulamasına dönük gelişmeler büyük bir hız kazanmıştır.
İngiltere’nin öncülüğünü yaptığı kamu ve özel sektör ortaklığı, ilk zamanlarda daha çok yoğun
altyapı projelerinde gerçekleştirilmiş olup, köprü, yol, tünel, baraj yapımı ile kentleşme ve
enerji sektörleri gibi alanlarda faaliyet göstermişken, daha sonraki dönemlerde ise yarı kamusal
hizmet niteliğinde olan sağlık hizmetlerinin sunumunda da uygulanmaya başlanmıştır.
Sağlığın bir hak olarak görülmesiyle beraber sağlıklı bir toplumun sürdürülebilir bir
kalkınma yaratacağı düşüncesi, bu alana yapılan yatırımların ve bütçeden ayrılan kaynakların
hızlı bir şekilde artmasını sağlamıştır. Ancak zaman içerisinde sağlık sektörüne ayrılan
kaynakların ve yapılan harcama maliyetlerinin devlet bütçeleri üzerinde ciddi bir yük
oluşturduğu görülmüştür. Bu durum, devletleri yeni finansman yöntemleri bulmaya sevk
etmiştir. Finansman yöntemlerinden olan özelleştirmelerin, sağlık hizmetlerinin taşımış olduğu
birtakım özellikler dolayısıyla, bu alanda uygulanması pek mümkün olmamıştır. Bu nedenle,
alternatif bir finansman yöntemi olan ve aynı zamanda kamusal hizmetlerin özel sektöre
devredilmeden, hizmet sunumu için özel sektör fonlarını kamusal alana çekip, bu hizmetlerin
birlikte gördürülmesini ön gören kamu ve özel sektör ortaklığı modeli üzerinde bir yoğunlaşma
olduğu görülmüştür.
Türkiye’de Kamu ve özel sektör ortaklığı modelinin sağlık hizmetlerinin sunumunda
kullanılması amacıyla yapılan ilk çalışma yasal düzenlemeler olmuştur. Bu anlamda yapılan
çalışmalar 2005 tarihli 5396 sayısı kanun, ikincisi 2011 tarihli 663 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname, 2012 tarihli 6288 sayılı Kanun ve son olarak 2013 yılında kabul edilen 6428 sayılı
Kanun olduğu görülmüştür. Bununla beraber 10. Kalkınma Planı’nda da aynı şekilde kamu ve
özel sektör işbirliğine yer verilmiştir. Ancak yapılan bu hukuksal düzenlemelerin yetersiz
olduğu anlaşılmış ve bu nedenle önümüzdeki dönemlerde sadece kamu ve özel sektör
ortaklığına yönelik hukuki çalışmaların olacağı öngörülmüştür. İlerde yapılacağı öngörülen ve
sadece kamu ve özel sektör ortaklığı modelini ele alacak hukuki çalışma ile bu ortaklıkta
çıkabilecek dezavantajların ortadan kaldırılması, taraflara risk, getiri ve sorumluluk tahsisi
gerektiren konuların detaylandırılacağı, kısacası, kamu ve özel sektör ortaklığı kapsamında
değerlendirilecek her türlü çalışmanın bu kanunda yer alacağı düşünülmektedir.
Türkiye yönetim anlayışında yeni bir finansman yöntemi olan sağlık hizmetlerinin
kamu ve özel sektör ortaklığı kapsamında sunulması isteğinin dayandığı çeşitli amaçlar
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mevcuttur. Ülkemizde kamu ve özel sektör ortaklığına yönelik yapılan çalışmalarla her geçen
gün sağlık hizmetlerine olan talebin artması ve bu talebin karşılanması amacıyla sunulan
hizmetlerin yaratmış olduğu maliyetlerin özel sektöre devredilmesi ve özel sektörün fonlarının
kullanılması hedeflenmektedir. Aynı zamanda bu ortaklık modeli ile risklerin, faydaların ve
sorumlulukların taraflar arasında uygun bir şekilde dağıtılması suretiyle kamu kesimi
üzerindeki yükün ve baskının kaldırılması amaçlanmaktadır. Ayrıca kamu ve özel sektör
ortaklığı modeli ile özel sektörden transfer edilen teknoloji, uzmanlık ve kaynaklarla yapılacak
olan sağlık tesislerinin yapım süreleri kısaltılarak daha kaliteli ve daha hızlı hizmet sunulması
istenmektedir.
Yukarıda sayılan amaçlar çerçevesinde sağlık hizmetlerinin kamu ve özel sektör
ortaklığı kapsamında sunulması bakımından çeşitli projeler mevcuttur. Bu projeler, 18.04.2016
itibariyle 35(çalışmada ihale işlemleri tamamlanmış olan projeler değerlendirmeye alınmış)
tanedir. Dünyanın en büyük hastane projelerini de içeren bu entegre sağlık tesislerinin toplam
yatak kapasitesi 27909’dur. Türkiye’deki mevcut hasta yatak sayısına bakıldığında,
gerçekleştirilecek projelerle yakın gelecekte bu alandaki talebin karşılanacağı tahmin
edilmektedir. Aynı zamanda bütçe finansmanının yetersiz olduğu durumlarda, devletin hizmet
sunumunu gerçekleştirmek için borçlanmaya başvurup gelecek nesillere bırakmış olduğu borç
yükü de bu ortaklık modeli ile aşılmaya çalışılmaktadır. Ayrıca bu ortaklık modeli ile
Türkiye’deki sağlık sektörünün gelişimi ve bireylerin sağlıklı yaşam standartlarının arttırılması
amaçlanmaktadır. Bu çalışma genel olarak, Türkiye’de sağlık hizmetlerinin sunumunda kamu
ve özel sektör ortaklığı modelinin mevcut uygulamasının olmaması dolayısıyla, geleceğe
yönelik yapılmış bir yansıtım çalışması olarak da nitelendirilebilir.
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Türkiye’de Görev Zararlarının Tasfiyesinde Bir İç Borçlanma Enstrümanı
Olarak Özel Tertip Devlet Tahvilleri
Cem Barlas ARSLAN
Özet
KİT’ler ekonomiye katkılarının yanı sıra bazı sosyal görevler üstlenmekte vehükümet
politikalarının uygulanmasına yönelik olarak faaliyetlerde bulunmaktadır. Söz konusu görev
ve faaliyetler neticesinde de bazı mali yükler ortaya çıkmakta ve görev zararları doğmaktadır.
Türkiye’de 1980’li yıllardan itibaren görev zararları artırmıştır. Söz konusu zararlar 2000 ve
2001 krizinin tetikleyicisi olmuştur. Kriz sonrasında ise görev zararlarının tasfiyesi önemli hale
gelmiştir. Görev zararlarının tasfiyesine yönelik olarak da Hazine tarafından özel tertip devlet
tahvilleri çıkarılmaktadır.
Tahvil ihracının, görev zararlarının tasfiyesinde etkin olduğu ifade edilebilir. Ancak,
son yıllarda Türkiye’nin borçları, özellikle de iç borçları artmıştır. Olası bir siyasi ya da
ekonomik krizde görev zararı niteliğinde yeni durumların ortaya çıkması muhtemeldir. 2000’li
yıllara nazaran düşmeye başlayan fakat 2008 krizi sonrasında tekrar artan görev zararlarına
yönelik olarak tasfiye politikalarının sürdürülmesi kaçınılmaz almaktadır.
Anahtar Kelimeler: Görev zararı – İç Borçlanma – Özel Tertip Tahviller
Jel Kodları:G38 – H63
Abstract
SOEs are undertaking some social tasks, as well as contribute to the economy and are
engaged in activities for the implementation of government policies. Tasks and activities in
question also arises as a result some of the financial burdens and duty losses are born. Duty
losses have increased since the 1980s in Turkey. These losses have been the trigger forthe 2000
and 2001 crisis. The liquidation of duty losses after the crisis has become important .Special
issue bonds by the Treasury forth eremoval of duty losses are removed.
The bondissue can be said to be effective in the liquidation of duty losses. However,
Turkey's debt in recent years, particularly internal public debt.The emergence of new cases of
a political nature or possible job losses during the economic crisis is likely. 2000 started to
decline compared to the year, but the continuation of politics as liquidated damages for
increased duties again afte rthe 2008 crisis is inevitable.
KeyWords: DutyLoss - InternalDebt - Special IssueBonds
Jel Codes: G38 – H63
GİRİŞ
KİT’ler (Kamu İktisadi Teşebbüsü) özel sektörün etkin olmadığı / olamayacağı
alanlarda mal ve hizmet üretirler. KİT’ler ekonomiye katkılarının yanı sıra birtakım sosyal
görevler üstlenmekte ve hükümet politikalarının uygulanmasına yönelik olarak da faaliyetlerde
bulunmaktadırlar. Söz konusu görev ve faaliyetler neticesinde debazı mali yükler ortaya
çıkmakta ve görev zararları doğmaktadır.
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Türkiye’de 1980’li yıllardan itibaren devletin ekonomiye müdahil olması bağlamında
değişen algı ve değişen faaliyet alanları görev zararlarını artırmıştır. Keza, ortaya çıkan görev
zararlarının 2000 ve 2001 ekonomik krizlerinde etkili olduğu belirtilmekte ve kriz sonrasında
ise görev zararlarının tasfiyesine yönelik politikaların hayata geçirildiği bilinmektedir.
Görev zararlarına yönelik temel düzenleme 1984 yılında yürürlüğe giren 233 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamedir (KHK). Kararname ile KİT’ler, üretilen mal ve hizmet
fiyatlarını tespitte serbest bırakılmışfakatfiyat tespitinin, gerekli durumlarda Bakanlar Kurulu
tarafından yapılabileceği hüküm altına alınmıştır. Fiyatların Bakanlar Kurulu tarafından
tespitinde ortaya çıkan zararların ise Hazine tarafından karşılanacağı belirtilmiştir. Hazine
tarafından da görev zararlarının tasfiyesine yönelik olarak özel tertip devlet tahvilleri çıkarılmış
/ çıkarılmaktadır.
I. KİT’LER VE GÖREV ZARARLARI
Toplu yaşama geçilmesi, nüfus artışı ve üretim yapısını belirleyen bir faaliyet olarak
tarımın sınırlı alanlarda yapılabilmesi neticesinde kıt kaynakların kolektif kullanımı ve de
ortaya çıkan sorunlar, devlet yapılanmasının başlangıcını oluşturmaktadır (Çaşkurlu ve Arslan,
2015: 15).Tarihi süreçte devlet organizasyonu çeşitli aşamalardan geçmiş ve değişmiştir.
Günümüze kadar devletin ekonomideki rolü, içinde bulunulan dönemin siyasi ve ekonomik
şartları ile devletin rejimine göre farklı boyutlarda gerçekleşmiştir (Nadaroğlu, 2000:
26).Klasik anlayıştadevlet, iç ve dış güvenlikten sorumlu bir organ olarak sınırlandırılırken;
modern devlet anlayışı sosyal devlet çerçevesinde şekillenmiştir. Sosyal devletin evrensel bir
norm olarak kabul edilmesinde ise devletin toplumsal ilişkilerin dışında davranma gücü olan
bir aktör olarak algılanması yatmaktadır (Özbek, 2007: 44).Nitekim bu gücün bir yansıması
olarak sosyal devlet, bireysel ve toplumsal refahı tesis etmek amacıyla ekonomiye çeşitli
şekillerde müdahale etmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti, kuruluş felsefesi itibariyle karma ekonomik düzeni
benimsemiştir. Ancak, Cumhuriyet’in ilk dönemlerindeki ekonomik ve sosyal şartlar ile özel
teşebbüslerin yetersizliğinin yanı sıra dünyada oluşan siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklar ve
ortaya çıkan krizler, devletin kaçınılmaz olarak ekonomik alanda rol üstlenmesine neden
olmuştur. Devlet, söz konusu rolün önemli bir kısmını kamu işletmeleri aracılığıyla
yürütmüştür.
Kamu işletmesi kavramının içeriği ülkeden ülkeye farklılık göstermekte, genelde bir
kamu idaresinin çoğunluk hissesine sahip olduğu veya yönetimi kamu idaresi tarafından
kontrol edilen işletmeler kamu işletmesi olarak adlandırılmaktadır (Kamu İşletmeleri Raporu
2014: 2). Türkiye’de ise mevzuat açısından uluslararası yaklaşımlara paralel bir kamu işletmesi
tanımı bulunmamakta, kamu işletmelerinin bir kısmı KİT kavramı dahilindedeğerlendirilirken,
merkezi yönetim ve yerel idarelerin pay sahipliği fonksiyonunu üstlendiği pek çok işletme ve
iştirak ise KİT kavramıdışında farklı bir hukuki düzenlemeye tabi tutulmaktadır (Kamu
İşletmeleri Raporu 2014: 2).Bununla birlikte, genel ifadeyle KİT’ler; kamusal kaynakları
kullanarak ekonomik alanda faaliyet gösteren devlet şirketleri olarak tanımlanmaktadır (Kamu
İşletmeleri Raporu 2011: 16).
KİT, 233 sayılı KHK’ya tabi ve sermayesinin tamamı devlete ait olan İktisadi Devlet
Teşekkülleri (İDT) ve Kamu İktisadi Teşekkülleri’nin (KİK) ortak adıdır. İDT(MKEK, EÜAŞ,
ÇAYKUR, BOTAŞ, TTK ve TKİ), iktisadi alanda ticari esaslara göre, kâr amacı güderek
faaliyet gösteren teşebbüsler; KİK ise (KEGM ve DHMİ) iktisadi alanda tekel niteliğini haiz
mal ve hizmetleri kamu yararı gözeterek üreten ve pazarlayan teşebbüslerdir (Kamu İşletmeleri
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Raporu 2014: 2). Bu kapsamda her ne kadar kamunun pay sahipliği olsa da kamu bankaları ile
özelleştirme portföyündeki kuruluşlar, mahalli idare işletmeleri, bütçe dışı fonlar, TMSF
iştirakleri ve döner sermaye işletmeleri 233 sayılı KHK kapsamında olmadıkları için mevzuatta
KİT olarak görülmemektedir(Kamu İşletmeleri Raporu 2014: 2). Bununla birlikte,
Anayasa’nın165. maddesinde KİT’ler, sermayesinin yarıdan fazlası doğrudan doğruya veya
dolaylı olarak devlete ait olan kamu kuruluş ve ortaklıkları şeklinde ifade edilmektedir.
KİT’lerin kuruluş amaçları doğrultusunda birtakım ekonomik görevleri
bulunmaktadır. KİT’lere söz konusu mevcut görevlerinin yanı sıra bazı sosyal ve siyasal
görevler de yüklenebilmekte, bu tür görevlerin KİT’lere getirdiği mali yüklere ise genel olarak
görev zararı46 adı verilmektedir (Tekin, 2002). Öte yandan kamu bankalarının benzer
zararlarına gelir kaybı adı verilmekte ve bankalar ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin
kullandırdıkları düşük faizli kredilerden dolayı uğradıkları zarar gelir kaybı olarak Hazine
tarafından aylık bazda karşılanmaktadır (Kamu İşletmeleri Raporu 2014: 13).

233 Sayılı KHK’nın “Teşebbüslerin Uygulayacakları Fiyatlar ve Görev Zararı” başlıklı 35. maddesi
şöyledir:
1. Teşebbüs, müessese ve bağlı ortaklıklar, işletmelerinde üretilen mal ve hizmet fiyatlarını tespitte
serbesttirler.
2. Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu; teşebbüs, müessese ve
bağlı ortaklıkları faaliyet alanlarıyla ilgili olarak görevlendirebilir veya ürettikleri mal ve hizmetlerin
fiyatlarını tespit edebilir.
3. İkinci fıkra çerçevesinde Bakanlar Kurulunca teşebbüs, müessese ve bağlı ortaklıkların ürettikleri mal
ve hizmetlerin fiyatlarının satış fiyatının altında tespit edilmesi veya teşebbüs, müessese ve bağlı
ortaklıklara faaliyet alanları ile ilgili olarak görev verilmesi hâlinde söz konusu görevler ile ilgili bu
kuruluşlara ödenecek görev zararı bedeli Hazine Müsteşarlığı bütçesine konulacak ödenekle karşılanır.
4. Görev zararı bedeline ilişkin hususlar ve bu bedelin hesaplanma yöntemi Bakanlar Kurulu kararında
açıkça belirtilir.
5. Her bir görev zararı uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Hazine Müsteşarlığınca ilgili Bakanlığın
görüşü alınarak belirlenir.
6. Görev zararı bedeli Hazine Müsteşarlığınca teşebbüs muhasebe kayıtları esas alınarak yapılacak
inceleme sonucunda tespit edilir. Hazine Müsteşarlığının talebi üzerine, ilgili bakanlık ve/veya diğer
kamu kuruluşlarının denetim personeli incelemede görevlendirilebilir. Talep edilmesi hâlinde
incelemeyle ilgili her türlü bilgi ve belgenin bir örneğinin teşebbüsçe denetim personeline sunulması ve
gereken kolaylığın sağlanması zorunludur.
7. Bu madde uyarınca; teşebbüs, müessese ve bağlı ortaklıkların muhasebe kayıtlarına göre gerçekleşen
görev zararı bedeli; teşebbüs, müessese ve bağlı ortaklıklar tarafından yapılacak ödeme talebine
istinaden, Hazine Müsteşarlığı bütçesinde yer alan ilgili harcama tertiplerinden gider kaydedilerek
ödenir. Bu ödemeler, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 35
inci maddesi hükümlerine tabi değildir.
8. Altıncı fıkra kapsamında yapılan inceleme sonucunda hesaplanan görev zararı bedeli ile Hazine
Müsteşarlığı bütçesinden yapılmış bulunan ödemeler arasında fark bulunduğunun tespit edilmesi hâlinde
taraflar yükümlülüklerini faizsiz olarak yerine getirir. Ancak, ilgili teşebbüs, müessese veya bağlı
ortaklık tarafından yapılan talebin sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge ve işlemlere ilişkin
tutarları da içerdiğinin tespiti hâlinde, bu belge ve işlemlere ilişkin olup Hazine Müsteşarlığı tarafından
teşebbüse ödenmiş bulunan tutar, söz konusu ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 21/7/1953 tarihli ve
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun çerçevesinde gecikme zammı oranında
faiz uygulanarak tahsil edilir.
46
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Görev zararları, özellikle sosyal devlet anlayışıyla şekillenen kamu kesimi faaliyetleri
neticesindeoluşmakta, bir iktisat politikası olarak ortaya çıkmakta / uygulanmaktadır
(Çaşkurlu, 2002: 1). Görev zararlarını ortaya çıkaran hususlar (Çaşkurlu, 2002: 1-7):
KİT’lerin mal ve hizmet fiyatlarını maliyetlerinin altında belirlemesi ile faaliyetleri
dışında özel bir görevi ifa etmeleri,
KİT’lerin üreteceği mal ve hizmetlerin, sağlayacağı ekonomik ve sosyal faydaları ile
toplumsal menfaatin ön planda tutulması ile zararına sunum yapılması,
KİT’lerin, görev alanlarının dışında, başka bir sektöre katkı sağlamaları,
Bankalara yükümlülüklerini yerine getiremeyecek olmalarından ötürüel konulması
vebu kuruluşlara mali durumlarının düzeltilmesi için maddi yardımda bulunulması,
Kamu bankalarının devlet tarafından iç borçlanma ihalelerinde faiz düşürücü rol
üstlenmesi veya düşük faizli kredi kullandırmaları
olarak ifade edilmektedir. Belirtmek gerekir ki; görev zararlarına yönelik harcamalar,
bir kamu harcamasıdır. Kamu harcamalarının finansmanında ise borçlanma önemli bir yer
tutmaktadır. Görev zararlarının karşılanmasının da borçlanma yolu ile sağlandığı dikkate
alındığında, zararların Hazine tarafından ödenmesi noktasında ortaya çıkan maliyet artmakta
ve borçlanma maliyeti de görev zararının maliyetine eklenmektedir (Özyıldız, 1998: 25).
Ayrıca, KİT’lerin söz konusu mal ve hizmetleri üretmesi kaçınılmaz olmakla birlikte,
KİT’lerin ürettiklerinin özel sektör tarafından da üretilmesi halinde iktisadi ve sosyal olarak
daha etkin ve verimli sonuçların elde edilmesi dolayısıyla, KİT’lere faaliyetleri harici görev
yüklenmesi yanlış olmaktadır (Ünsal, 2002: 241).
II. TÜRKİYE’DE GÖREV ZARARLARI
Devletin ekonomiye müdahale araçlarından birisi de görev zararları uygulamasıdır.
Görev zararları sonucu düşük bedelle mal ve hizmet üretilmekte, ulusal ve bölgesel kalkınma,
istihdam ve fiyat istikrarına katkıda bulunulmakta ve enflasyonun etkileri elimine edilmektedir
(Çaşkurlu, 2002: 18-22). Görev zararları ekonomik katkılarının yanı sıra gelir dağılımında
adaletin ve bölüşümde etkinliğin sağlanması gibi hususlarda sosyal faydayı da artıran bir yapı
göstermektedir.
Türkiye ekonomisinde KİT’ler önemli bir yere sahip olmuştur.Ancak, 1987 yılından
itibaren popülariteleriazalmaya başlamış, toplam KİT sayısı ve ekonomik ağırlıkları düşerken,
özelleştirmeye konu olmaya başlamışlardır (Kepenek, Yentürk, 2001: 251). Söz konusu
duruma, ortaya çıkan görev zararlarının yanı sıra KİT’lerin birer siyasi rant kapısı olmaya
başlaması ve de değişen ekonomi politikaları etken olmuştur.
Tablo 1: KİT Görev Zararları
Yıllar

Görev Zararı

Yıllar

Görev Zararı

1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997

166
350
190
378
1.943
495
5.320
8.297
2.050

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

2.885.559
1.470.304
559.696
1.544.278
711.190
710.509
1.243.602
2.162.155
1.568.592
2.723.618
1.893.333
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1998
1999
2000
2001

14.960
93.000
43.056
1.663.870

2013
2014
2015
2016*

1.631.845
2.298.380
2.241.608
2.525.352

Kaynak:(Maliye Bakanlığı, 1998: 96), (Maliye Bakanlığı, 2006: 267), (www.hazine.gov.tr)
Not:1998’e kadar olan tutarlar milyar TL, diğer tutarlar ise bin TL’dir. 2016 yılı için verilen tutar bir
önceki yıldan devrene tutardır.

Görev zararları, KİT’lere kaynağı olmayan harcamalar yaptırılmasında kullanılan bir
mekanizmaya dönüşmüş, bu harcamalar ve akabinde ortaya çıkan zararlarkatlanarak büyümüş
ve kağıda bağlanmayan görev zararları da bütçe dışında tutularak bir anlamda devletin gizli
borç stokunu oluşturmuştur (Tekin, 2002). Bu borç stoku 2001 Şubat Krizi sayesinde ortaya
çıkmış, hükümetlerin aleni borç kadar ilave olarak gizli bir borçlanma yapmış oldukları
görülmüştür (Tekin, 2002). Bu süreçte, görev zararlarının oluştuğu yıl içerisinde veya en geç
bir yıl sonra bütçeden ödenek aktarılarak kapatılmak yerine bekletilmiş ve kaynak sıkıntısına
düşen KİT’ler piyasadan yüksek faizle borçlanmak zorunda kalmışlardır (Tekin, 2002). Ayrıca
belirtmek gerekir ki KİT’ler, diğer masraf kalemlerinden gelen bazı harcamalarını da görev
zararlarına dahil etmek suretiyle Hazine’ye olan yükü daha da büyütmüşlerdir (Özyıldız, 1998:
24).
2001 ekonomik krizine gelinen sürece kadar iç borçlarda artış görülmüş, bu
olumsuzluğun bir nedeni dış borçların iç borçlanma ile geri ödenmesi, diğer bir nedeni ise
bütçenin limit dışı yapılan özel tertip Devlet Tahvillerinin iç borç servisine yüklenmesi
olmuştur (Sugözü, 2009: 75).Diğer taraftan Hükümetler, özellikle seçim dönemlerinde
sürdürmeye çalıştıkları politikaların finansmanını sağlamak amacıyla kamu bankalarının
kaynaklarına daha çok başvurma eğiliminde olmuşlar bu durumda görev zararlarını katlamıştır
(Toprak, Demir, 2006: 13).Tablo 1’de görüleceği üzere, kriz öncesi ciddi tutarda artan görev
zararları, uygulanan ekonomik program sayesinde azalma göstermiştir. Öte yandan söz konusu
dönemde devreden görev zararları da azalmıştır. Ancak sürecin iç borçları artırdığı da
yadsınamaz bir gerçektir.
III. İÇ BORÇLANMAVE ÖZEL TERTİP TAHVİLLER
Devletler iç ve dış kaynaklardan borçlanmaktadır. Dış borçlanmada koşulları
uluslararası ekonomi belirlerken, iç borçlanmada ise devletin borçlanma koşullarını kendi
belirleme yetisi bulunmaktadır (İnce, 2001: 76). İç borçlanmanın kaynakları da bireyler,
şirketler, bankalar, sosyal güvenlik kuruluşları ve diğer ekonomik kuruluşlar ve Merkez
Bankası’dır.
Türkiye’de 1970’lerin sonuna kadar iç borçlanma revaçta olmamıştır. 1980 sonrası
dönemde ise iç borçlanma önemli bir finansman aracı olmuştur. 1984 yılında Hazine
Müsteşarlığı’nın (Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı) kurulmasıyla Türkiye’de düzenli iç
borçlanma ihaleleri süreci başlamış, öte yandan kamu personeline yönelik yüksek ücret artışları
ile sık yapılan seçimler neticesinde kamu borçları artmıştır (Yavuz, 2009: 219). Bu dönemde
iç borç stokunun yapısı değişim göstermiş, Hazine’nin Merkez Bankası’ndan kısa vadeli avans
ya da devlet iç borçlanma senetlerinin kullanımını tercih ettiği dikkat çekmekte olup,
Hazine’nin avanskullanmasının sınırlandırılmasıyla birlikte iç borçlanmada hızlı bir artış
yaşanmaya başlamıştır (Vurucu Demir, 2004: 15). 1985 yılında iç borç stokunun GSYH’ya
oranı %14 civarında iken, 2000 yılında bu oran %22 ve 2001 yılında ise %51 düzeylerinde
gerçekleşmiştir. 2015 yılında ise söz konusu oran yaklaşık %23 düzeyindedir.
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Grafik 1: Kamu Brüt İç Borç Stoku (Milyar TL)
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Kaynak:https://www.hazine.gov.tr/tr-TR/Istatistik-Sunum-Sayfasi?mid=59&cid=12&nm=167

Grafik 1’de görüleceği üzere, özellikle 2000’den sonra iç borçlarda artış olmuştur.
Yaşanan ekonomik krizin faizler ve borçlanma vadeleri üzerinde oluşturduğu baskı ile iç borç
stoku büyük artış göstermiş, ayrıca TMSF kapsamına alınan bankalara ve biriken görev
zararları için kamu bankalarına aktarılan özel tertip iç borçlanma senetlerinin de borç artışında
etkisi olmuştur (Yavuz, 2009: 211).
İç borç enstrümanları, bütçe finansmanında kullanılan iç borçlanma enstrümanları ve
bütçe finansmanı dışında ihraç edilen özel tertip tahvillerdir. Özel tertip tahvillerin karakteristik
özelliğine göre, Hazine’ye para girişi olamamakta, sistem Hazine ile ilgili kuruluşlar arasında
var olan borç ilişkisine göre tahvil ihraç edilmesi suretiyle işlemektedir. Uygulama ile iç borç
stok yapısı doğrudan etkilenmemekte, Hazine elinde atıl fon bulunan kurum ve kuruluşlara
daha önce belirtilen ihraç işlemleri dışında doğrudan DİBS ihracı yapmak üzere söz konusu
fonları kullanabilmekte ve bu biçimde olan tahvillerde ise elde edilen hasılat ise iç borç
stokunun nakit olarak tanımlanan bölümünde yer almaktadır (Vardar, 2007: 71).
Hazine’ye özel tertip devlet tahvili ihraç etme yetkisi1986 yılında verilmiş ve 1989
yılındakapsamı genişletilmiştir. Böylece, Devletin iç borçlanmada uyguladığı genel yöntem
olan ihale yöntemi dışında kamu kuruluşlarının finansman ihtiyacını karşılamak için çıkarılan
bu tahvillerle uzun vadeli borçlar için de sınırsız borçlanma imkânını elde etmiştir (Özgen,
1999: 356). 4749 sayılı Kanun’un 5. maddesi uyarınca; ikrazen ihraç edilenler hariç olmak
üzere, özel tertip iç borçlanma senetleri, ancak karşılığında ilgili yıl bütçe kanununda yeterli
ödenek olması kaydıyla ihraç edilmektedir. Yıl içinde ortaya çıkan ve önceden öngörülmeyen
gelişmeler için özel tertip iç borçlanma senetleri ise ancak ödenek kalemleri arasında aktarma
yapılarak da ihraç edilebilmektedir. Diğer taraftan, Hazine tarafından üstlenilmesi uygun
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görülen borçlar karşılığında ihraç edilecek özel tertip tahviller için bu hükümler
uygulanmamaktadır.
Özel tertip tahviller:
İkraz tahvilleri,
Tahkim tahvilleri,
Kur farkları karşılığı ihraç edilen tahviller,
Kısa vadeli avans borcu karşılığı ihraç edilen tahviller,
Görev zararları karşılığı ihraç edilen tahviller
olarakihraç edilmektedir. Görev zararları karşılığı ihraç edilen tahviller ise 233 sayılı KHK
kapsamında yer alan KİT’lerin görev zararlarından doğan alacakları karşılığında Hazine
tarafından ilgili yıl bütçe kanunları uyarınca ihraç edilmektedir. Keza görev zararları Hazine
tarafından karşılanmaktadır.
IV. GÖREV ZARARLARININ TASFİYESİ VE ÖZEL TERTİP DEVLET
TAHVİLLERİ
Görev zararlarının finansmanı amacıyla Hazine tarafından özel tertip devlet tahvilleri
ihraç edilmekte, nakit dışı borçlanma içinde yer alan tahvil ihracının son yıllarda azaldığı
görülmektedir.
Grafik 2’de nakit dışı borçlanmanın seyri yer almaktadır. Buna göre söz konusu
dönemde görev zararlarının tasfiyesine yönelik olumlu bir durumun ortaya çıktığı görülebilir.
Ancak belirtmeliyiz ki söz gerçekleşen özelleştirmeler nakit dışı borçlanmanın azalmasında
etkendir.
Grafik 2: Nakit Dışı Borçlanma (Bin TL)

Kaynak:http://evds.tcmb.gov.tr/

Grafik 2 ve Grafik 3 birlikte değerlendirildiğinde söz konusu olumlu durum (2009
yılına kadar) dikkat çekmektedir. 2001 krizi döneminde sıçrama yapan nakit dışı iç borç stoku
yıllar itibariyle azalmıştır. Ancak, 2011 yılından sonra özel tertip tahvil ihracında artış dikkat
çekicidir. Bu durumu da kanımızca söz konusu dönemde Türkiye’de yerel ve merkezi seçimler
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ile Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılmasına ve de ayrıca kamu bankalarının ve özelleştirme
kapsamındaki kuruluşların görev zararı ettirici bir politikaya araç edilmeleri yatmaktadır.

Grafik 3: Özel Tertip Tahvil İhracı (Milyon TL)
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Kaynak: İlgili yılların bütçe gerekçeleri ile 2016 bütçe gerekçesinden tarafımızca derlenmiştir.

Belirtmek gerekir ki, KİT’lere 2011 yılında bütçeden görev zararlarına bağlı olarak 6,8
milyar TL transfer gerçekleşmiş olup (en yüksek transfer 3,8 milyar TL ile Devlet Demir
Yolları Genel Müdürlüğü’ne ve 1,9 milyar TL ile Toprak Mahsulleri Ofisi Genel
Müdürlüğü’ne yönelik gerçekleşmiştir), tahvil ihracının büyük kısmını kamu bankalarına
yöneliktir (Kamu İşletmeleri Raporu 2011: 63-113). Nitekim 2011 sonrası tahvil ihracı
azalmıştır. Kamu bankaları açısından ise Halkbank’ın görev zararlarına yönelik tahvil ihracı
ağırlık oluşturmaktadır. Hatta, görev zararlarına ilişkin olarak oransal artış dikkate alındığında
2009 yılı ve sonrasında özel tertip tahvil ihracının kamu bankalarına ilişkin kısmını Halkbank
oluşturmuştur. Halkbank’a yönelik tahvil ihracı ise 2012 yılından itibaren düşmeye
başlamıştır (Kamu İşletmeleri Raporu, 2014: 114)
Görev zararlarının ortaya çıkışını KİT’ler ve kredi politikaları açısından iki biçimde
ele almak mümkündür. KİT’ler açısından maliyetler üzerine %10’luk bir kâr payı eklenerek
satış fiyatı maliyetten çıkarıldıktan sonra zarar oluşabilmektedir. Ayrıca KİT görev zararları
tarım ve tarım dışı olmak üzere ikili bir ayrıma da tabi tutulmakta, bu noktada ortaya çıkan



Bunun temel nedeni, 2008 krizinde Kobilere yönelik olarak 25.000 TL’ye ardından da 100.000 TL’ye
kadar kullandırılan faizsiz kredilerdir. Bu uygulama sonucu ortaya çıkan görev zararı / gelir kaybı özel
tertip tahvil ihracı ile karşılanmıştır.
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görev zararlarının temelinde, alacakların zamanında ödenmemesi veya geç ödenmesi, bu süreç
içinde de ilgili kuruluşların piyasadan yüksek faizle borçlanmaları söz konusu olmaktadır.
Görev zararları açısından diğer bir ayrım olan kredi politikaları, kamu sermayeli
bankalar açısından ortaya çıkmaktadır. Halkbank kanalıyla KOBİ’lere verilen kredilerde
maliyetin altındaki faizler ve Ziraat Bankası kanalıyla tarım kesimine yönelik krediler, kredi
politikalarından dolayı ortaya çıkan görev zararlarını oluşturmaktadır (2008 krizinde
KOBİ’lere verilen kredi tutarları artırılmıştır). Nitekim maliyetlerinin altında ve uzun vadeli
verilen krediler ile piyasadan yüksek faiz ve kısa vadeli borçlanma ilişkisi görev zararlarını
artırmaktadır. Diğer taraftan, kamu bankalarının kredi politikaları belirlenirken Hazine
menfaati ön plana tutulmakta, iç borçlanmada kamu bankaları ile özel bankalara uygulanan
vade yapıları farklı belirlenmekte, kamu bankalarına belirlenen vadeler daha uzun olmaktadır.
Ayrıca kamu bankalarının bilançoları incelendiğinde vadeye kadar elde tutulacak finansal
kaynaklarının satılmaya hazır finansal varlıklarından çok daha fazla olduğu görülmektedir.
SONUÇ
Son yıllarda tercih edilen borçlanma politikası ve 2008 yılında yaşanılan kriz ve
sonrasında Türkiye’nin borçları, özellikle de iç borçları artmıştır. Olası bir siyasi ya da
ekonomik krizde görev zararı niteliğinde yeni durumların ortaya çıkması, TMSF’ye banka
devirlerinin ve kamu bankalarının gelir kaybı yaşaması kanımızca mümkün gözükmektedir.
Bu nedenle zararların tasfiye süreci sekteye uğrayabilecek, ilgili kurumlara zarar etme görevi
önceki yıllarda olduğu gibi tekrar verilebilecektir. Nitekim son yıllarda görev zararlarında ve
özel tertip tahvil ihracındaki artış bunu doğrulamaktadır. Ancak, 2000 sonrası döneme ilişkin
olarak görev zararlarının tasfiyesi açısından genel anlamda olumlu bir tablonun ortaya
çıktığını, en azından KİT’lerin hem iktisadi yapılarının hem de mali durumlarının daha iyi hale
geldiği ifa edilmelidir.
Türkiye'nin idari, siyasi ve ekonomik yapısı görev zararlarının ekonomi üzerinde
büyük bir yük oluşturmasına neden olmuştur. Ortaya çıkan durum, zararların tasfiyesine
yönelik adımlar atılmasını zorunlu kılmıştır. İlgili kuruluşların görev zararları Hazine
tarafından incelenmiş, finansman amacıyla özel tertip tahviller çıkarılmıştır. Hazine’nin görev
zararlarını karşılamak konusunda içine düştüğü durum, bu zararlara yönelik olarak çıkarılan
özel tertip devlet tahvilleri ile çözüme kavuşturulmaya çalışılmıştır. Uygulama diğer tedbirlerle
de birleştiğinde tahviller finansman açısından etkin olmuştur.
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Özet
Bütçe, kamu kesiminin etkin bir şekilde çalışabilmesi için temel ilkeleri
gerçekleştirebilecek etkin bir mali araç olarak görülmektedir. Bütçe bir hükümetin en güçlü
sosyal ve ekonomik politika aracıdır ve her bir vatandaşında yaşamlarında önemli bir rol
oynar. Vatandaşların hükümet bütçelerini anlaması, bu konuda bilgi alması ve süreçlere
erişiminin olması, onların kamu fonlarının kullanımı için hükümete hesap sormasını sağlaması
nedeniyle hayati önem taşımaktadır.Bu çalışma yükseköğretim kurumlarında bütçe algısını
incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu çalışmada yükseköğretim kurumlarında bütçe algısını
ölçmek için anket çalışması yapılmıştır. Anket çalışması, Dumlupınar Üniversitesi’nde çalışan
akademik personel, idari personel ve üniversitede İİBF’ de maliye bölümünde okuyan
öğrencilerinden basit rassal örnekleme yoluyla seçilen 474 kişiye uygulanmıştır. Katılımcıların
bütçe ve bütçe uygulamalarına ilişkin algılarını ölçmek amacıyla elde edilen veriler IBM SPSS
Statistics (21.0) programı kullanılarak analiz edilmiştir.
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Abstract
Budget is regarded as an effective means which sets forth the fundamental principles
for the public sector to operate efficiently. Budgeting is the most powerful tool of any
government in terms of economic and social policies, and plays an important role in the lives
of citizens. Therefore, citizens’ understanding of government budgets, getting the appropriate
knowledge and accessing to the related processes have a critical significance in order for them
to hold responsible the government for using public funds.This study is intended to examine
the perception of budget in the institutions of higher education. In this study, the
questionnaire/survey which is made for measuring the perception of budget is reviewed and
assessed. The survey is applied to 474 persons who are students majoring in finance, academics
and administrative staff working at the Dumlupınar University, chosen by simple random
sampling. The data derived for measuring the participants’ perception of budget and budget
applications are analyzed through the program IBM SPSS Statistics (21.0).
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1.Giriş
Günümüzde bütçe, bir hükümetin en güçlü sosyal ve ekonomik politika aracı olmasının
yanı sıra kamu kesiminin etkin bir şekilde çalışabilmesi için temel ilkeleri gerçekleştirebilecek
etkin bir mali araç olarak da görülmektedir. Bundan dolayı her bir vatandaşında yaşamlarında
önemli bir rol oynar. Vatandaşların hükümet bütçelerini anlaması, bu konuda bilgi alması ve
süreçlere erişiminin olması, onların kamu fonlarının kullanımı için hükümete hesap sormasını
sağlaması nedeniyle hayati önem taşımaktadır. Bu yüzden ülkelerin içinde bulunduğu sosyoekonomik durumların iyi incelenerek, gelir ve gider dengesini sağlayan bütçeyi oluşturan vergi,
harcama ve borçlanma üçlüsünün iyi bir şekilde analiz edilmesiyle ona göre politikalar
getirilmesi sayesinde ülke ekonomilerinde iyileşme sağlanır. Bu durumu iyi analiz edebilmek
için bütçeyi ve onu oluşturan unsurları iyi anlamak gerekmektedir.
Çalışmamızda öncelikle bütçe ve bütçe hakkının kavramsal çerçevesi çizilerek,
çalışmanın ana teması olan bütçe algısının geliştirilmesine yönelik olarak yapılan katılımcı
bütçeleme ve vatandaş bütçesine değinilmiştir. Daha sonra bütçe algısının ölçülmesine ilişkin
Dumlupınar Üniversitesi’nde çalışan akademik personel, idari personel ve İİBF’ de maliye
bölümünde okuyan öğrencilere anket uygulaması yapılmıştır. Anket çalışması sonucu elde
edilen istatiksel sonuçlar değerlendirilmiştir. Yapılan anket uygulaması ile üniversitede çalışan
akademik personel, idari personel ve üniversitede okuyan maliye bölümü öğrencilerinin bütçe
ve bütçeye yönelik uygulamalara ilişkin bilinç düzeyi ve bütçe algısı tespit edilmeye
çalışılmıştır.
2.Bütçe Hakkının Gelişimi
Bulutoğlu (2008) bütçe kavramını; devletin toplum için yapmayı planladığı,
maliyetleri vergilerle karşılanan kamu hizmetlerinin listesini oluşturan bir belge olarak
tanımlamıştır. Başka bir ifadeyle bütçe, kamu ekonomisi karar birimlerince oluşturulan gelir
kaynakları ve maliyetlerini gösteren kamu hizmeti sipariş listesi olarak nitelendirilebilir
(Bulutoğlu, 2008: 172). 2003 tarihli 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun
3. Maddesinin f fıkrasında bütçe ; “Belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunlara
ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belge” şeklinde
tanımlanmıştır.
Bütçe hakkı, kamu hizmetlerinin türü ve miktarının yanı sıra bu hizmetleri karşılayacak
kamu gelirlerinin belirlenerek, toplanması hakkında karar verme yetkisi olarak ifade edilebilir
(Ergen, 2012: 324). Bütçe hakkı, genel olarak bütçenin işlevlerini ve bütçe ile ilgili süreçleri
kapsayan geniş bir haktır (Baykara, 2013: 1). Bütçe hakkı, ülkelerde demokratik sisteme
geçişlerinde, toplumların gösterdikleri siyasi, mali ve ekonomik gelişmelerle paralellik
göstermiştir. Bütçe kavramında vurgulanmak istenen, devletlerin belli bir döneme ilişkin
harcamalar yapmak için önceden izin almak ve yapılacak olan harcamalara halkın katılımını
sağlamaktır. Yapılacak harcamalar devrin anlayışına uygun olarak bazen kral ve çevresinin
masraflarını karşılamaktan başlayarak, değişim ve gelişim göstererek günümüz sosyal devlet
anlayışına doğru bir seyir halinde artan bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bütçe hakkı ile yapılan
harcamalara kanunilik getirme çabasıyla, kanunsuz hiçbir harcamanın yapılmamasını
sağlamaktır (Baykara, 2013: 4). Bu bağlamda bütçe hakkının kazanılması mücadelesinde,
milletler öncelikle vergi hakkını sonraki aşamada harcama yapılmasına ilişkin yetkiyi elde
etmiş, gelirlerin ve giderlerin bütçede yıllık onanması hakkının kabulüyle de bütçe hakkı
kavramı tamamlanmıştır (Karaarslan, 2012: 1). Bütçeler günümüze kadar, ekonomi politikası
olarak yönetme ve hesap sorma aracı (Premchand, 1989: 36) olarak kullanıldığına göre, bütçe
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hakkı genellikle parlamentoların iktidarda bulunan siyasal otoriteye hesap sorma aracı olarak
gelişmiş ve karşımıza çıkmıştır.
Tarihi açıdan batılı ülkelerde bütçe hakkının elde edilmesi pek kolay olmamıştır.
Çünkü bütçe, bir ülkenin siyasi ve toplumsal düzeni ve dahası o toplumun bağımsızlığı
hakkında da ipuçları taşımaktadır. Bunu o ülkenin ekonomik düzeninde kendi kendine vergi
koyabilmesi ve bunu kendi istekleri ölçüsünde harcayabilmesi o ülkenin bağımsızlık ölçütü
olarak nitelendirilebilmektedir. Buradan yola çıkarak bütçe hakkının doğuşunda, batılı
ülkelerde krallık ile halk arasında vergilendirme nedeniyle çatışmalar ve isyanlar çıkması etkili
olmuştur(Çatololuk, 2008; 84). Batı tarihinde Magna Carta, bütçe hakkına ilişkin ilk yazılı
belgedir (Uluatam, 2001: 113). Türkiye’de bütçe hakkı kavramının ortaya çıkması, yerleşmesi
ve bu konudaki gelişmeler, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerdeki gibi halk ayaklanmaları ile değil
ülkenin başında bulunan yöneticiler tarafından yapılan ıslahat hareketleri sonucunda olmuştur
(Feyzioğlu, 1983-1984: 6).
Türkiye’de bütçe hakkı, 1876 yılında ilan kabul edilen Kanun-i Esasi ile ilk kez
tanınmıştır.(Coşkun, 2000: 17, Edizdoğan, 1998: 26). 1876 Anayasası’nın 1908 yılına kadar
askıya alınmasından dolayı 1908 yılına kadar uygulanma imkanı olmamıştır. 1908 yılında II.
Abdülhamid tarafından II. Meşrutiyet’in ilan edilmesiyle anayasa tekrar yürürlüğe konulmuş
ve 1909 yılı bütçesi idare tarafından hazırlanarak meclise sunularak onaylanmıştır. Böylelikle
1909 yılı bütçesi ileriki yıllarda ülkemizde hazırlanıp uygulanacak modern bütçelere ilişkin ilk
örnek olması açısından önemlidir (Feyzioğlu, 1983-1984: 7, Coşkun, 2000: 17, Tüğen, 2013:
17, Aksoy, 1993: 33). Türkiye’ de siyasi, ekonomik, hukuki anlamda teknik olarak bütçe
sisteminin hazırlanıp uygulanması, Cumhuriyet Dönemi’nde karşımıza çıkmaktadır.
Cumhuriyet dönemi anayasalarından; 1924, 1961, 1982 anayasalarında bütçe hakkına ilişkin
hükümlere yer verildiği görülmektedir.
3. Bütçe Algısının Geliştirilmesine Yönelik Eğilimler
Hükümetler, kendi vatandaşlarına karşı görevleri itibariyle yaptıkları ve nasıl
yapacakları konusunda hesap vermekle sorumludurlar. Sorumluluk araçları, politikalar ve
planlardır. Yani bir hükümet insanların öncelikleri ve ihtiyaçlarını yansıtan politika ve planlar
geliştirmelidir. Bu aynı zamanda hükümetin çabalarının sonuçları ile birlikte bu politika ve
planlarını uygulamak için neler yaptığının hesabını vermelidir anlamına gelir. Vatandaşlarda
bu yapılanların bir kısmı için, hükümete bunların hesabını sormak hususunda sorumlulukları
vardır (CPDI, 2013: 5). Günümüzde bireylerin bütçeleme süreçlerine katılımını artırarak bütçe
algısının gelişmesine katkı sağlayan bazı yaklaşımlar vardır. Bu yaklaşımlardan en yaygın
üzerinde çalışılanları, katılımcı bütçeleme ve vatandaş bütçeleridir.
3.1.Katılımcı Bütçeleme
Bütçe bir hükümetin en güçlü sosyal ve ekonomik politika aracıdır ve her bir
vatandaşında yaşamlarında önemli bir rol oynar. Vatandaşların hükümet bütçelerini anlaması,
bu konuda bilgi alması ve süreçlere erişiminin olması, onların kamu fonlarının kullanımı için
hükümete hesap sormasını sağlaması nedeniyle hayati önem taşımaktadır(CPDI, 2013: 5-6).
Her düzeyde vatandaşın katılımının sağlanmasıyla, hem algısal hem de gerçeklik oranını
artırılarak, hükümet ve vatandaşlar arasında iki yönlü bilgi akışı iletişim ile başlar. Hükümet
ve alt düzeydeki birimleri iyi iş yapıyor olsalar bile, vatandaşlar ile aralarında iyi bir iletişim
yoksa bunu bilmiyor olabilecekleri gözardı edilmemesi gerekir. Hükümet ve alt düzeydeki
birimlerin vatandaşlarla iletişimi ortaya çıkan sorunları ortaya koymak ve bunu düzeltmek için,
hükümet ve alt düzeydeki birimleri etkinleştirebilir. Böylelikle hükümet ve alt düzeydeki
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birimlerinin duyarlılığı vatandaşlarla arasındaki iletişim bağını güçlendirir ve sorunlara çözüm
bulma konusunda daha sağlam adımlar atılmasını sağlar (CPDI, 2013: 7).
Katılımcı bütçeleme geniş bir bütçe döngüsünün tüm aşamalarında vatandaşın
doğrudan katılımını sağlayan mekanizma olarak tanımlanabilir. Katılımcı bütçeleme, kamu
harcamalarında şeffaflığı artırılmasında ve hedeflenen bütçenin iyileştirmesinde etkili olabilir.
Bu bütçeleme sivil katılımı ve sosyal öğrenmeyi teşvik etmede yararlı bir araç olduğundan,
katılımcı bütçeleme “vatandaşlık okulu” olarak etkili bir şekilde anılır olmuştur (CPDI, 2013:
7).Katılımcı bütçeleme ile vatandaş sesinin de bütçe sürecine dahil edilmesi, bütçe
kısıtlamalarının şeffaflık ve anlayışın artırılması, kamu harcamalarının hedeflerinin
geliştirilmesi veyolsuzluğun azaltılması amaçlanmaktadır (CPDI, 2013: 13).
3.2. Vatandaş Bütçesi
Ülkedeki sorunların giderilmesine ve ülkede yaşayan insanlarla o ülkenin başında
bulunan hükümet arasındaki iletişimi sağlamada katılımcı bütçelemeden sonra ki diğer bir
seçenek iseliteratürde vatandaş bütçesi olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bir vatandaş bütçesi, halkı etkinleştirerek kamu maliyesine aşina olmayanlar da dahil
olmak üzere, hükümet planlarını anlamak için tasarlanmış olan hükümetin bütçesinin teknik
olmayan bir sunumudur. Başka bir deyişle, bir vatandaş bütçesi, hükümetin faaliyetlerini
finanse etmek için; para toplamak niyetini ve hedeflerine ulaşmak için kamu kaynaklarını
harcama planlamasını daha basitleştirilmiş bir şekilde, tüm vatandaşları bilgilendirmeyi
amaçlamaktadır (www.mofnp.gov.zm/.../, 10.09.2015). Bir vatandaş bütçesi, parlamento
bütçesinin kısaltılmış ve basitleştirilmiş bir sürümüdür. Bu genel halk için bir rehber
niteliğindedir. Basit ve kolay anlaşılır bir dilde bütçe içeriğini açıklar. Bundan ötürü de, ülkede
yaşayan her kesimden insanların bütçe içeriğinin daha iyi bir şekilde anlamasını sağlamak için
yapılmaya başlanmıştır (www.mofnp.gov.zm/.../, 10.09.2015).
Yıllık bütçeler, hükümetlerin politikalarını eyleme çeviren bir tür anahtar araçtır. Bu
nedenle, bütçeler sadece halka açık olmakla kalmamalı, aynı zamanda bu belgelerin halk
tarafından erişebilir olması sağlanmalıdır. Hükümetler, bütçelerinde genel kamuoyunu
mantıklı bir şekilde bilinçlendirerek yardımcı olması esastır. Ancak yıllık bütçelere, uzun,
karmaşık ve destekleyici belgelerin birçok detaya girerek eşlik ettiği aşikardır. Hatta teknik
uzmanlar için bile, bütçeyi anlamak zor ve zaman alan bir görev olabilmektedir. Bununla
birlikte ülkelerin çoğunun şu anda bütçeleri halka erişebilir hale getirilse bile, hükümetlerin
çoğu vatandaşlarına bütçeyi anlatma ve anlama konusunda önemli ölçüde yetersiz kalacaktır.
Ancak vatandaş bütçesi, bu durumu iyileştirmeye yardımcı olabilir (WB, Guidance Note On
Citizen’s Budgets, 2011:1).
Vatandaş bütçeleri, daha geniş bütçe bilgisi yaymak ve bütçe sürecinde daha büyük bir
anlayış ve katılımı oluşturmak için önemli araçlardır (IBP, 2008: 25). Birçok gelişmekte olan
ülkede nüfusun çok sınırlı bir bölümünde bilgisayar ve internet erişimi vardır. Düşük gelir ve
okuryazarlık düzeyleri online verilen bilgilere erişmek için bu konuda bir çok kaynağa
ulaşmayı sınırlayabilir. Bundan dolayı vatandaş bütçe bu uçurumu giderme hususunda
yardımcı olabilir. O ülkenin dilinde gazete eklerinde ya da yerel dillerde radyo sunumları da
dahil olmak üzere nüfusunun çoğunluğuna erişilerek yayılması sağlanır ve bu yapılan
uygulamanın doğruluğunu gösterir. Vatandaş bütçeleri, bütçenin önemli mesajlarını paylaşmak
ve bütçe sürecinde halkın katılımını teşvik etmek için illüstrasyonlar ve drama kullanılması
gibi bütçe bilgilerinin sunulması diğer önemli araçlarla tamamlanabilir. Bu yaygınlaştırma
hükümetin bütçe önerisi veya çıkarılacak bütçe ile sınırlı olması gerekmez. Bir hükümet,
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özellikle yürütme ve denetim aşamalarında, bütçe sürecinin diğer aşamalarında üretilen
bilgileri yaymak için bu aynı yöntemleri kullanabilir. (IBP, 2008: 39-40). Vatandaş bütçesinin
faydaları, sadece insanlara hizmet ederek yardım etmek değil, aynı zamanda hükümetin daha
iyi anlaşılmasını sağlamaktır. Vatandaşlar gelir ve harcamalar açısından, hükümetin
harcamalarda yaptığı kısıtlamaları bilmek zorundadır (WB, Guide To Transparency In Budget
Reports, 2011:1).
Mevcut vatandaş bütçeleri, odak noktası, içerik ve uzunluğu bakımından çok
değişkenlik göstermektedir. Hükümet bütçesinin yanında vatandaş bütçesinin de uygulandığı
ülkelere; Kenya, Güney Afrika, ABD’nin yanı sıra Yeni Zelanda, Hindistan, Kolombiya,
Meksika, El Salvador, Mısır, Brezilya, İngiltere, Hindistan, Lübnan ve Fransa örnek olarak
verilebilir(http://siteresources.worldbank.org/, 07.10.2015).
4.Yükseköğretim
Üniversitesi Örneği

Kurumlarında

Bütçe

Algısı

Araştırması:

Dumlupınar

Yükseköğretim kurumlarında bütçe algısına yönelik ampirik ve teorik literatür
incelendiğinde genel olarak; bütçe algısının temelini oluşturan bütçe kavramı üzerinden bütçe
hakkına yönelik çalışmaların daha ön planda olduğu görülmüş ve bununla birlikte bütçe ve
bütçe hakkının tarihi gelişimi ve hukuksal çerçevesinin ele alındığı gözlemlenmiştir.Bu
çalışmada anket uygulaması Dumlupınar Üniversitesi’nde çalışan akademik personel, idari
personel ve üniversitede İİBF maliye bölümünde okuyan öğrencilere yapılmış olup, bu üç
grubun bütçe ve bütçe uygulamalarına karşı algılarını ölçmek amacıyla yapılmıştır.
4.1.Araştırmanın Yöntemi
Yükseköğretim kurumlarında bütçe algısını ölçmek amacıyla veri toplama aracı olarak
anket yöntemi kullanılmıştır. 2015 yılında Dumlupınar Üniversitesi’nde çalışan akademik
personel, idari personel ve maliye bölümünde okuyan öğrenciler olmak üzere toplam 474 kişi
çalışmanın araştırma grubunu oluşturmaktadır.Çalışmada kullanılan anket formunda bulunan
sorularının hazırlanması aşamasında, literatürde yer alan gerek yerli ve gerekse yabancı teorik
ve ampirik uygulamalar içeren çalışmalar incelenmiştir. Anket sorularının hazırlanmasında
Selen ve Tarhan (2014),CPDI (2013) ve Bilge ve Küçükaycan (2013)’ınçalışmalarından
yararlanılmıştır.
Anket çalışması iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, katılımcıların cinsiyet,
yaş, eğitim durumu, meslek gibi demografik özelliklerine ilişkin sorulara, ikinci bölümde ise
katılımcıların bütçe kavramı ve bununla birlikte bütçeye yönelik uygulamalarda hazırlık,
uygulama ve denetleme gibi aşamalarda genel bir bilgi sahibi olup olmadıkları ve buna yönelik
almış olabilecekleri eğitimin yeterli olup olmadığına ilişkin görüşlerini almaya yönelik sorulara
yer verilmiştir.
Yükseköğretim kurumlarında bütçe algısını ölçmek amacıyla veri toplama aracı olarak
anket yöntemi kullanılmıştır. Anket formunda yer alan 33 soru Rennis Likert tarafından
geliştirilmiş olan 5’li Likert ölçeğine (1. Kesinlikle Katılıyorum, 2. Katılıyorum, 3. Kararsızım,
4. Katılmıyorum, 5. Kesinlikle Katılmıyorum) uygun olarak hazırlanmıştır.Geçerli olan 474
adet anketten elde edilen veriler IBM SPSS Statistics (21.0) programı kullanılarak sayısal
verilere dönüştürülmüştür. Dönüştürülen sayısal veriler sonucunda oluşturulan tablolar
yorumlanaraköneriler getirilmeye çalışılmıştır.
4.2.Güvenirlilik Analizi
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Anket sorularının güvenirliliğini analiz etmek için ankette bulunan bütün soruların güvenirlilik
istatistikleri hesaplanmıştır. Buna göre yükseköğretim kurumlarında bütçe algısı düzeyini
belirlemek için oluşturulan anket formunda, 5’li Likert ölçeğinin kullanıldığı 33 sorudaki
ifadelerin tutarlılığını göstermek amacıyla yapılan güvenirlilik analizi sonucunda Cronbach's
Alpha katsayısı 0,89 olarak bulunmuştur. Bu sonuç bize ölçeğin güvenirlilik düzeyinin yüksek
olduğunu göstermektedir.
4.3.Araştırma Sonucu Elde Edilen Bulgular
4.3.1. Genel Bilgiler
Tablo1: Katılımcıların Demografik Özellikleri
Katılımcıların Cinsiyet Dağılımları
Cinsiyet
Sıklık(n)
Oran(%)
Kadın
183
38,6
Erkek
291
61,4
474
100,0
Toplam

Katılımcıların Eğitim Durumu Dağılımları
Eğitim Durumu
Sıklık(n)
Oran(%)
Lise
237
50,0
Ön lisans
29
6,1
Lisans
99
20,9
Yüksek
109
23,0
Lisans/Doktora
474
100,0
Toplam
Katılımcının Bütçe Uygulamalarında
Görev Alma Durumuna Göre Dağılımları
Görev
Alma
Sıklık(n)
Oran(%)
Durumu
Gerçekleştirme
17
3,6
Görevlisi
Harcama
19
4,0
Yetkilisi
İhale Ve Satın
28
5,9
Alma Yetkilisi
Taşınır
Kayıt
10
2,1
Kontrol Yetkilisi
Mutemet
16
3,4
Görev Almadım
384
81,0
474
100,0
Toplam

Katılımcının Mesleği/ Ünvanına Göre Dağılımları
Meslek
Sıklık(n)
Oran(%)
Akademik Personel
İdari Personel
Öğrenci
Toplam

Yaş
17-23
24-30
31-40
41 ve üstü

117
137
220
474

Katılımcının Yaş Dağılımları
Sıklık(n)
210
95
88
81

Toplam

474

24,7
28,9
46,4
100,0

Oran(%)
44,3
20,0
18,6
17,1
100,0

Bütçe Denildiğinde İlk Çağrışım Durumuna Göre
Dağılım
Bütçe Çağrışımları
Sıklık(n)
Oran(%)
Vergi/Harcama/Borçlanma

274

57,8

Kanun/Devlet/Anayasa

68

14,3

Büyüme/Kalkınma/Ekonomi

104

21,9

Denetim/Yolsuzluk/İsraf

28

5,9

Toplam

474

100,0

Anket sorularının genel bir değerlendirmesinin öncesinde, katılımcıların bütçe
hakkındaki düşünceleriyle ilgili olarak bir ön fikir almak maksadıyla sorduğumuz “bütçe
denildiğinde sizdeki ilk çağrışım ne olurdu” ifadesinde katılımcıların; büyük bir çoğunluğunun
(%57,8) “vergi/harcama/borçlanma” grubunu tercih ettikleri görülmektedir.

4.3.2.Katılımcıların Bütçe Algısını Ölçmeye Yönelik İfadelerin Tanımlayıcı
İstatistikleri
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Anket formunun ikinci bölümünde yer alan bütçe algısını ölçmeye yönelik olarak
hazırlanan 33 sorudaki ifadeninaritmetik ortalamaları, standart sapmaları ve ankette sorulan
sorulara katılımcıların verdikleri yanıtların frekansları (sıklıkları) ve yüzdeleri (oranları) Tablo
2,3,4,5’de verilmiştir. Anket formundaki hazırlanmış olan 33 sorudaki ifadelerin
değerlendirilmesinde 5’li Likert ölçeği kullanıldığından, ortalamanın 1’e yaklaşması sorudaki
ifadeye katılındığı, 5’e yaklaşması katılınmadığı ve 3 düzeyinde olması ise kararsızlık
durumlarını göstermektedir.
Genel olarak tanımlayıcı istatistiklerin ortalamaları incelendiğinde en yüksek ortalama
3,49 ile 17.sorudaki ifadeye ait olduğu, en düşük ortalamanın ise 1,61 ile 1.sorudaki ifadeye ait
olduğu görülmektedir. 1.soruda yer alan “Bütçe yıllık olarak uygulanan bir kanundur.”
ifadesine genel olarak katılındığı, 17.soruda yer alan “Üniversitede bütçeleme sürecinde
tercihlerim dikkate alınmaktadır.” ifadesine genel olarak katılınmadığını söylenebilir.
Tablo 2:Katılımcıların Bütçe Algısını Ölçmeye Yönelik İfadelerin Tanımlayıcı İstatistikleri - I
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

İfade
Bütçe yıllık olarak uygulanan bir kanundur.

Ort.
1,61

S.S
,90

Bütçe, devletin genel bir mali görüntüsünü
yansıtmaktadır.

1,69

,77

Kamu kurumlarının uyguladığı bütçeler
TBMM tarafından kabul edildikten sonra
yürürlüğe girer.
Bütçe belgelerini incelediğimde kolaylıkla
anlayabiliyorum.

1,80

Üniversite bütçe kaynak ve ödeneklerinden
yararlanırken ödediğim vergilere karşılık
geldiğinin bilincindeyim.
Bütçe bilincinin ve disiplininin sağlanmasında
ailedeki eğitim okuldaki verilen eğitimden daha
etkilidir.
Bütçe bilincinin geliştirilmesine yönelik ders,
seminer, konferans vb. uygulamalar önemlidir.
Bilgi edinme kapsamındaki uygulamalar kamu
kaynaklarının üniversitelerde hangi amaçla
kullanıldığının
sorgulanmasına
imkan
sağlamaktadır.
Farklı
dönemlerde
aldığım
eğitimler,
ülkemizde uygulanan bütçe sistemi ile ilgili
bilgi sahibi olmama katkı sağlamıştır.

n
%
n

1
273
57,6
211

2
151
31,9
219

3
22
4,6
24

4
19
4,0
18

5
9
1,9
2

%

44,5

46,2

5,1

3,8

4

,85

n
%

201
42,4

192
40,5

63
13,3

13
2,7

5
1,1

2,86

1,08

2,37

1,07

n
%
n
%

54
11,4
106
22,4

120
25,3
177
37,3

167
35,2
121
52,5

103
21,7
51
10,8

30
6,3
19
4,0

2,35

1,15

n
%

126
26,6

167
35,2

93
19,6

66
13,9

22
4,6

1,85

,87

2,35

1,00

n
%
n

185
39,0
93

209
44,1
199

53
11,2
120

22
4,6
47

5
1,1
15

%

19,6

42,0

25,3

9,9

3,2

n
%

83
17,5

164
34,6

123
25,9

59
12,4

45
9,5

2,62

1,19

Ankette 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ve 9. sorular yükseköğretim kurumlarında genel bütçe
bilgisini sorgulayan ifadelerdir. Bu sorulara katılımcıların verdiği cevaplar genel olarak
değerlendirildiğinde, bütçe kavramını ve bütçe ve bütçeye yönelik olarak uygulamaların teorisi
hakkında genel olarak bilgi sahibi olduklarını söyleyebiliriz. Ancak, katılımcıların büyük
çoğunluğunun bütçenin teorik altyapısı hakkında genel bir bilgisi olmasına rağmen, halen
bütçeye ilişkin belgeleri incelediğinde anlamakta zorlandığı görülmektedir.
Tablo 3: Katılımcıların Bütçe Algısını Ölçmeye Yönelik İfadelerin Tanımlayıcı İstatistikleri–II
İfade

Ort.

S.S

1

2

3

4

5
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10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.
18.
19.

20.

Üniversitenin önceliklerine uygun bir
bütçeleme yapılmaktadır.
Üniversite bütçesi, üniversitenin stratejik
planlarıyla uyum içerisinde hazırlanmaktadır.
Üniversitelerin faaliyet raporları anlaşılabilir
şekilde hazırlanmakta ve yayımlanmaktadır.
Üniversiteler, faaliyet raporlarını gerçeğe
uygun bir biçimde hazırlamaktadırlar.
Üniversitenin performans programlarında,
performans göstergelerini karşılama oranları
ve
gerekçeleri
detaylı
bir
şekilde
açıklanmaktadır.
Üniversitemizin
ihale
süreçlerindeki
kanunlara göre uygulamalar şeffaf, tarafsız ve
rekabetçi koşullarda oluşturulur.
Üniversite bütçeleme sürecinde akademik,
idari personelin ve öğrencilerin tercihleri
sorulmaktadır.
Üniversitede bütçeleme sürecinde tercihlerim
dikkate alınmaktadır.
Üniversite, bütçeleme sürecine aktif olarak
katılımı desteklemektedir.
Bulunduğum üniversitede bir fırsat verilirse,
bütçe yapma sürecine katılmayı isterdim.
Üniversitelerde bütçe hazırlık sürecinde rol
alan aktörlerin bireysel tercihleri karar
aşamasında etkili olmaktadır.

2,76

1,07

n
%
n
%
n
%
n
%
n
%

64
13,5
69
14,6
63
13,3
59
12,4
49
10,3

122
25,7
135
28,5
152
32,1
144
30,4
132
27,8

177
37,3
182
38,4
182
38,4
191
40,3
208
43,9

86
18,1
69
14,6
60
12,7
60
12,7
70
14,8

2,65

1,03

2,61

,99

2,66

,99

2,73

,95

2,59

25
5,3
19
4,0
17
3,6
20
4,2
15
3,2

1,03

n
%

82
17,3

126
26,6

189
39,9

60
12,7

17
3,6

3,38

1,26

n
%

45
9,5

80
16,9

102
21,5

143
30,2

104
21.9

3,49

1,22

3,20

1,17

2,48

1,12

2,47

,99

n
%
n
%
n
%
n
%
%

37
7,8
38
8,0
98
20,7
77
16,2
12,0

68
14,3
96
20,3
166
35,0
173
36,5
37,6

107
22,6
152
32,1
119
25,1
164
34,6
35,9

151
31,9
110
23,2
66
13,9
43
9,1
11,0

111
23,4
78
16,5
25
5,3
17
3,6
3,6

Ankette 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. sorular yükseköğretim
kurumlarında üniversite bütçesinin hazırlık aşamasını sorgulayan ifadelerdir. Bu sorulara
katılımcıların verdiği cevaplar genel olarak değerlendirildiğinde, üniversitenin önceliklerine
uygun bir bütçeleme yapıldığı; üniversite bütçesinin, üniversitenin stratejik planlarıyla uyum
içerisinde ve faaliyet raporlarının gerçeğe uygun bir biçimde hazırlandığı; üniversitenin
performans programlarında, performans göstergelerini karşılama oranları ve gerekçeleri
detaylı bir şekilde açıklandığı gibi hususlara katılımcıların bu konuda genel olarak katıldıkları
görülmekle birlikte, bu ifadelere verilen cevaplarda kararsızların oranının yüksek olduğu
görülmüştür. Yükseköğretim kurumlarında üniversite bütçesinin hazırlık sürecinde
katılımcılar, tercihlerinin sorulmadığını ve dikkate alınmadığını; üniversite, bütçeleme
sürecine aktif katılımı desteklemediğini; bununla birlikte katılımcıların fırsat verildiğinde
kurumlarında bütçe yapma sürecine katılmak istediklerini ifade ettikleri görülmektedir.
Tablo 4: Katılımcıların Bütçe Algısını Ölçmeye Yönelik İfadelerin Tanımlayıcı İstatistikleri– III
21.
22.

23.
24.
25.

26.

İfade
Bütçelerin
uygulanmasında
görevli
personel mali mevzuata hakimdir.
Bütçeleme
sürecinde
yapılacak
harcamalara bir üst sınır konulması doğru
bir uygulamadır.
Harcama yetkilileri, ödenek kullanırken
keyfi davranmaktadırlar.
Harcama yetkilileri, ödenekleri kullanırken
hesap verme anlayışına sahiptirler.
Üniversitede çalışan kişiler mali açıdan
olduğu kadar hizmet kalitesi açısından da
hesap vermektedirler.

Ort.
2,57

S.S
,96

n

1
57

2
178

3
170

4
52

5
17

2,11

,95

n
%

133
28,1

203
42,8

102
21,5

26
5,5

10
2,1

3,04

1,05

2,47

,96

2,70

1,08

n
%
n
%
n
%

45
9,5
71
15,0
62
13,1

77
16,2
187
39,5
154
32,5

208
43,9
153
32,3
148
31,2

103
21,7
50
10,5
83
17,5

41
8,6
13
2,7
27
5,7

2,73

1,07

n

64

128

186

65

31
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27.
28.

Üniversitelerde harcama sürecinde görev
alan
yetkililer
tasarruf
odaklı
düşünmektedirler.
Üniversite harcamaları konusunda hizmet
önceliklerine göre karar alınmaktadır.
Üniversite bütçesinde gösterilen harcama
ve gelirler doğrultusunda buna ilişkin
hizmetler (eğitim, teknoloji, sosyal,
kültürel vb.) görmekteyim.

2,64

,99

2,70

1,08

%

13,5

27,0

39,2

13,7

6,5

n
%
n
%

61
12,9
55
11,6

149
31,4
171
36,1

184
38,8
143
30,2

61
12,9
73
15,4

19
4,0
32
6,8

Ankette 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. ve 28. sorular yükseköğretim kurumlarında
üniversite bütçesinin uygulama aşamasını sorgulayan ifadelerdir. Bu sorulara katılımcıların
verdiği cevaplar genel olarak değerlendirildiğinde katılımcıların, bütçelerin uygulanmasında
görevli personelin mali mevzuata hakim olduğunu; üniversite bütçeleme sürecinde görevli
personelin tasarruf odaklı düşündüğünü; harcama yetkilileri ödenek kullanırken keyfi
davranmadıklarını ve hesap verme anlayışına sahip olduklarını; üniversitede çalışan kişilerin
mali açıdan olduğu kadar hizmet kalitesi açısından da hesap verdiklerini düşündükleri
görülmektedir. Bununla birlikte katılımcılar, üniversite harcamaları konusunda hizmet
önceliklerine göre karar alındığını, bütçeleme sürecinde yapılacak harcamalara bir üst sınır
konulmasının doğru bir uygulama olduğunu ve üniversite bütçesinde gösterilen harcama ve
gelirler doğrultusunda buna ilişkin hizmetlerden (eğitim, teknoloji, sosyal, kültürel vb.)
yararlandıklarını düşünmektedirler.
Tablo 5: Katılımcıların Bütçe Algısını Ölçmeye Yönelik İfadelerin Tanımlayıcı İstatistikleri–IV

29.
30.

31.
32.
33.

İfade

Ort.

S.S

Üniversitelerin gelir ve harcamalarıyla ilgili
bilgilere kolayca ulaşabiliyorum.

3,06

1,14

Bütçe uygulama sonuçları hakkında sağlıklı
veri üretimi yapılmakta ve veriler
yayımlanmaktadır.
Üniversitelerde bütçe ile ilgili olarak
denetim etkin şekilde yapılmaktadır.
İç denetçi yapılanması kamu görevlilerinin
hesap verme sorumluluğunu artırmıştır.
Üniversite bütçesinin denetiminde Sayıştay
denetimi, bütçe uygulamalarında hesap
verebilirliği ve tasarruf odaklı uygulamaları
arttırmaktadır.

2,88

1,05

2,70

,99

2,39

1,02

2,15

,96

1

2

3

4

5

n

43

113

142

125

51

%
n
%

9,1
48
10,1

23,8
117
24,7

30,0
187
39,5

26,4
89
18,8

10,8
33
7,0

n
%
n
%
n
%

55
11,6
86
18,1
126
26,6

137
28,9
195
41,1
202
42,6

199
42,0
135
28,5
111
23,4

62
13,1
36
7,6
21
4,4

21
4,4
22
4,6
14
3,0

Ankette 29, 30, 31, 32. ve 33. sorular yükseköğretim kurumlarında üniversite
bütçesinin denetim aşamasını sorgulayan ifadelerdir. Bu sorulara katılımcıların verdiği
cevaplar genel olarak değerlendirildiğinde, katılımcılar, üniversitelerde bütçe ile ilgili olarak
iç denetçi yapılanması, kamu görevlilerinin hesap verme sorumluluğunu ve yapılan Sayıştay
denetiminin, bütçe uygulamalarında hesap verilebilirliği ve tasarruf odaklı uygulamaları
arttığını ve dolayısıyla üniversitelerde bütçe ile ilgili denetimin etkin bir şekilde yapılmakta
olduğunu düşünmektedirler. Öte yandan üniversitelerin gelir ve harcamalarıyla ilgili bilgilere
kolayca ulaşabildiklerini, bütçe uygulama sonuçları hakkında sağlıklı veri üretimi yapılmakta
ve verilerin yayımlanmakta olduğunu düşündükleri görülmüştür.
5.Sonuç
Çalışma, yükseköğretim kurumlarında bütçe algısı olarak ele alınmış olmakla birlikte,
ileriye dönük olarak birçok sorunun çözümünde de yol göstereceğini düşünmekteyiz. Çünkü
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hükümetlerin yaptığı yıllık bütçeler, hükümetlerin politikalarını eyleme çeviren bir tür anahtar
araçtır. Bu nedenle, bütçeler sadece halka açık olmakla kalmamalı, aynı zamanda bu belgelerin
halk tarafından erişilebilir olması sağlanmalıdır. Hükümetler, bütçelerinde genel kamuoyunu
bilinçlendirerek yardımcı olması esastır. Ancak yıllık bütçelere, uzun, karmaşık ve destekleyici
belgelerin birçok detaya girerek eşlik ettiği görülmektedir. Hatta teknik uzmanlar için bile,
bütçeyi anlamak zor ve zaman alan bir görev olabilmektedir.
Dünya’da örnekleri görülen katılımcı bütçeleme, vatandaş bütçesi gibi uygulamaların
olması ülkemizin yararına olacağı açıkça ortadır. Çünkü ülkemizde yaşayan her kesimden
insanın katılımcılık esası çerçevesinde, tercihlerinin dikkate alınarak, ülkenin sosyo-ekonomik
durumun iyi analiz edilmesi gerekmektedir. Hükümet ve alt birimlerin ona göre plan ve
programlar oluşturması ve ülkenin bütçesini ona göre düzenlemeleri ve uygulamaları
gerekmektedir. Bununla birlikte ülke ekonomisinin daha iyi anlaşılması ve bütçe algısının
geliştirilmesine yönelik olarak diğer ülkelerde uygulanan vatandaş bütçesine benzer bir bütçe
yapılmalıdır. Bu şekilde ilk olarak, hazırlanan bütçe yerel yönetimlerde, yükseköğretim
kurumları gibi kurumlarda, kurumların kendi bütçelerinin yanında yıllık bütçelerinin daha kısa
ve basit anlatımı olan kitapçıklar hazırlanarak bütçe algısı konusunda vatandaşlara
bilinçlendirme yapılabilir.
Bütçe algısının geliştirilmesine yönelik olarak, radyo ve televizyon yayınlarında bu
konuya ilişkin programlar, reklam ve kamu spotu şeklinde yayınlar hazırlanabilir. Vergi
bilincinin oluşturulması için okullarda seminer biçiminde eğitici çalışmalar düzenlenmektedir.
Bu şekilde bütçe bilincinin geliştirilmesine yönelik eğitici çalışmalar yapılabilir. Ayrıca
bütçeleme sürecindeki katılımı arttırmak için hizmetten yararlanan bireylere hizmet
önceliklerine ilişkin görüşleri sorularak bu tercihler bütçeleme süreçlerine yansıtılabilir. Bunun
gibi faaliyetler, bütçe algısının ölçülmesi, bütçe ve bütçeye yönelik uygulamalara karşı bilincin
oluşturulması ve dolayısıyla ülke ekonomisi hakkında bilgi düzeyi yüksek ve bilinçli bireylerin
yetişmesi açısından büyük önem taşımaktadır.
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Kütahya İlinde İlköğretim Öğrencilerinin Vergi Bilinci Üzerine Ampirik Bir
Araştırma48
Fazlı YILDIZ *

Rukiye KARACA**

Özet
Kamu hizmetlerinin finansmanında birincil gelir kaynağı vergilerdir. Vergiler tarih
boyunca devlet ve bireyler için anlaşmazlıklar doğurmuş ve bu anlaşmazlıklar kimi zaman
vergi ödememe kimi zaman isyan boyutunda olmuştur. Bu anlaşmazlıkların giderilebilmesi
için öncelikle bireylerde vergi algısı ve vergi bilincinin oluşturulması gerekmektedir.
Farklılıklara rağmen bireylerde vergiye uyumun sağlanması veya vergi ahlakının yerleşmesi
için yapılması gereken, vergi hakkında tüm bireylerin bilgilendirilmesidir. Bu
bilgilendirilmeler bireylerde ilköğretim çağından başlatılmalı ve bunun için gerekli çalışmalar
yapılmalıdır. Bu araştırma, Kütahya ilinde ilköğretim öğrencilerinin vergi bilinç düzeylerini
incelemektedir.
Anahtar Kelimeler: Vergi Bilinci, Vergi Algısı, Vergi Uyumu ve SPSS Analizi.
JEL Sınıflaması: H2, H20
An Empirical Investıgatıon On Tax Consciousness Of Elementary School Students In
Kütahya
Abstract
They are the primary source of revenue to finance public services tax. Taxes gave birth
to the states and individual disagreements and conflicts throughout history have been in revolt
size sometimes sometimes pay taxes. In order to solve these disputes should first create a sense
of duty and taxes in the individual consciousness. Despite the differences in individuals to
ensure compliance with tax or tax morality needs to be done to settle, it is to inform all
individuals about tax. This should start from primary school age in individual notifications and
necessary work should be done for it. This study investigates the tax consciousness of
secondary school students in Kütahya.
Key Words: Tax Consciousness, Tax Perception, Tax Compliance and SPSS
Analysis.
JEL Classification: H2, H20
1.Giriş
Toplumdaki bireylerin ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılan harcamaların
temel gelir kaynağını vergiler oluşturmaktadır. Zamanla klasik devlet modelinden modern
devlet modeline geçişin yaşanması ve devletlerin üzerine düşen görevlerin artmış olmasından
dolayı görevlerin yerine getirilmesinde vergilerin önemi ortaya çıkmaktadır. Haliyle bireyler
sunulan hizmetlerin finansmanında payını almaktadır. Fakat vergiler bireylerin gelirlerini
azaltmakta ve bireyler üzerinde yük haline gelmektedir. Vergilendirilmenin beyan usulüne
48
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göre gerçekleştirildiği vergi sistemlerinde vergisel yükümlülük ve sorumlulukların bireyler
tarafından doğru ve tam olarak yerine getirilmesi bu aşamada oldukça önemlidir. Çünkü
bireylerin vergilere karşı tutum ve davranışları vergisel yükümlülük ve sorumlulukların yerine
getirilmesinde en büyük etkendir. Bireylerin vergi algısı ve vergi bilinci, vergi zihniyeti ve
vergi ahlakı, vergi kültürü vergiye karşı tutum ve davranışlarını etkilemektedir. Bu amaçla
bireylerde vergiye uyumun gerçekleştirilmesi için eğitimlerin düzenlenmesi ve bu eğitimlerin
düzenli bir şekilde devamı gereklidir. Eğitim bireyler için aile ve okul ortamında
başlamaktadır. İlköğretim çağından itibaren bireylerin vergi ve kamusal yükümlülüklere
yönelik bilinç düzeylerinin geliştirilmesi için eğitici faaliyetlere önem verilmesi
gerekmektedir.
Araştırmamıza dayanak teşkil eden çalışma ise; 2012 yılında Maliye Bakanlığı Gelir
İdaresi Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Kütahya İli Merkez İlçe pilot bölge
olarak ilköğretim 4. sınıf öğrencilerine “çocuklarda vergi bilincini geliştirme programı” adlı
proje çerçevesinde Sosyal Bilgiler dersi esas alınarak vergi eğitimleri düzenlenmesidir.
Öğrencilere bu proje çerçevesinde “Vergibilir: Çocuklarda Vergi Bilinci Geliştirme Eğitimi”
kitabı hediye edilerek, Kütahya Defterdarlığı çalışanları tarafından vergiye yönelik
bilgilendirme yapılmış ve eğitim sonrası öğrencilerin öğretmenlerine projenin
değerlendirilmesi açısından anket uygulanmıştır. Bu araştırma, vergi bilincinin geliştirilmesine
yönelik 2012 yılında eğitimin yapıldığı bu okullarda okuyan öğrencilere ulaşılarak, ilköğretim
öğrencilerinin vergi bilinç düzeylerini ölçmek amacıyla yapılmıştır.
2.Vergi Bilinci ve Literatür Özeti
Vergi bilinci kavramının uzlaşılmış bir tanımı söz konusu değildir. Vergi bilinci ile
ilgili olarak, “mükellefin yararlandığı hizmet ile bu hizmetlerin karşılığının vergi ile yapılması
ilişkisi”, “kamu hizmetleri finansmanının vergi ile yapılması ve vergi ile ilgili ödevlerin
gönüllülük ile yerine getirilmesi” tanımları yapılmıştır (Taytak, 2010; Sağlam, 2013; Egeli ve
Diril, 2014, Savaşan ve Odabaş, 2005). Vergi bilinci, bireylerin verginin neden alındığını,
nereye kullanıldığını bilmeleri ve vergi verdiklerinin farkında olmalarıdır. Toplumda vergi
bilincinin oluşması bireylerin vergiyi içsel olarak sindirmelerine bağlıdır (Çelik ve Eroğlu,
2014: 302). Vergi bilincinin diğer ifadesi olan vergi farkındalığı ise, bireylerin vergi
mevzuatına dair uygulamalar konusunda bilgi sahibi olmaları olarak tanımlanmaktadır (Egeli
ve Diril, 2014: 36).
Vergi bilinci bireylerin ahlaki değerlerine göre değişim göstermektedir. Vergi
ahlakının yerleşmiş olduğu toplumlarda vergi bilinci yerleşmiş ve mükellefler vergilerini
dürüst bir şekilde ödeme yoluna gitmektedirler. Fakat vergi ahlakının bozulmuş olduğu bir
toplumda vergi bilinci sağlanamaz ve bu durumda vergi kaçırma yönünde eğilimler
muhtemeldir (Birinci, 2010: 110). Vergi yükümlülüğünün yerine getirilmesinde idare
uygulamaları kadar mükelleflerin tutum ve davranışları da önemlidir (Çelikkaya ve Gürbüz,
2008: 25) . Vergi bilinci, sadece vergiyi ödeyen için değil, toplumu oluşturan en küçük birey
için bile oluşması gereken bir olgudur. Küçük yaşlarda okulda sağlanan vergi eğitimleri vergi
ödemeye yönelik tutum ve davranışları belirlemektedir. Bu yüzden küçük yaşlarda çocuklara
verginin önemine, anlaşılmasına ilişkin vergi eğitimleri sağlanmalıdır (Çakır, 2010: 20).
Vergiye yönelik algı, izlenim, duygu, düşünce, beklenti, tutum ve davranışlar
bireylerin küçük yaşlarında oluşmaya başlamaktadır. Bu konuda çocukların çevresindeki
bireylerin düşünce ve uygulamaları etkili olmaktadır. Vergiye yönelik kavramların ilköğretim
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çağındaki öğrenciler dahil tüm bireylerin bilgilendirilmeleri vergi konusunda önem
taşımaktadır (Çakır, 2010: 20; Çelik ve Eroğlu, 2014: 303).
Vergi bilincinin yerleştirilmesi için, geleceğin vergi mükellefleri olacak çocuk ve
gençlere verginin bir ödev veya vatandaşlık görevi, toplumsal yaşamın devamı için devletin
topluma sunduğu hizmetlerin karşılığı veya yaptığı harcamaların bedeli olduğuna dair ders
konularak veya seminerler düzenlenerek verginin öneminin anlatılması için, vergi bilincini
geliştirmeye yönelik çalışmalar 2008 yılından itibaren farklı eğitim süreçlerinde devam
etmektedir (Zorlu, 2012: 41; Koç, 2010: 92).
Öğrenciler üzerinde vergi bilincinin geliştirilmesine yönelik yapılmış literatürdeki
çalışmalar: Sağbaş ve Başoğlu (2005), çalışmalarında Afyon ilinde 180 ilköğretim
öğrencisinin vergi algıları, vergiyi nasıl algıladıkları ve vergiyi algılamalarında etkili olan
faktörler araştırılarak; öğrencilerin vergi bilinçlerinde bireyin yaşı, ailenin gelir düzeyi ve annebaba eğitim düzeyi etkili olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Ömürbek, Çiçek ve Çiçek (2007),
çalışmalarında Süleyman Demirel Üniversitesinin 316 İİBF son sınıf öğrencileri ile yapılan
anket ile vergi bilincini ölçmüşler ve çalışma sonucunda cinsiyet farklılığının etkili bir faktör
olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Çakır (2010), ilköğretim çağındaki çocuklara vergi bilincinin
aşılanması için Millî Eğitim Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı / Gelir İdaresi Başkanlığı arasında
iş birliği yapılarak internet sayfası hazırlanmış ve vergiyi eğlenerek öğrenmeleri sağlanmaya
çalışılmıştır. Öğrencilerin % 87'si internet sayfasını olumlu bulmuşlar ve öğrencilerin % 27'si
ise internet sayfası ile ilgili olarak daha fazla etkinliğin ve oyunların olması gerektiğini
belirtmişlerdir. Taytak (2010), Uşak ilinde ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinde vergi
bilincinin araştırıldığı anket uygulamasında, ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin vergi
bilincini tespit etmek ve vergi bilincinin oluşmasında etkili olan faktörlerin neler olduğu
konusu ve ilköğretim öğrencilerinden elde edilen veriler ışığında incelenmiş ve vergi ile kamu
hizmetleri arasındaki bağı öğrencilerin kurmuş olduğu ve vergi bilinci konusunda eğitimlerin
aileler tarafından verilmiş olduğu bulgularına ulaşılmıştır. Zorlu (2012), çalışmada ilköğretim
3-8. sınıf öğrencilerinin vergi bilinç düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Öğrencilerin
vergi bilinç düzeyleri cinsiyetlerine, anne - baba eğitim düzeylerine, baba mesleğine ve ailenin
gelir düzeyine göre farklılık göstermemekte; yaşlarına, anne mesleğine ve okudukları sınıfa
göre farklılık göstermektedir. Çelik ve Eroğlu (2014), araştırmalarında Zonguldak ilindeki 766
ilköğretim öğrencisinin vergi algısını, vergi algılamasını etkileyen faktörleri anket yoluyla
incelemişlerdir. Araştırmada; öğrencilerin vergiyi tanımlamakta zorlandıkları, vergiye ilişkin
sahip oldukları bilgiyi ailelerinden öğrendikleri, vergi alınmasını doğru bulmadıkları ve vergi
vermek istemedikleri sonucuna ulaşmışlardır. Araştırma sonucunda öğrencilerin vergi algısı
yeterli görülmemiştir.
3.Vergi Bilinci ve Vergi Algısı Üzerine Kütahya İli İlköğretim Öğrencileri Anket
Çalışması
3.1.Araştırmanın Alanı ve Örnek Kitlesi, Araştırmanın Yöntemi
Anket çalışması Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
aracılığıyla, Kütahya Valiliği ve Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ nün uygun görmesi ve
olur vermesi üzerine; öğrencilere ulaşılabilirlik ölçüsünde Merkez Fatih Ortaokulu,
Dumlupınar Ortaokulu, Ertuğrulgazi Ortaokulu, 80. Yıl Özel İdare Ortaokulu, Yatılı Bölge
Ortaokulu, Fuatpaşa Ortaokulu, Linyit Ortaokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, 19 Mayıs Ortaokulu,
Atakent Ortaokulu, Şehitler Ortaokulu, Zafer Ortaokulu olmak üzere on iki okulda
gerçekleştirilmiştir.
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Araştırma evrenini -çalışma alanı, örnek seçilen grup- Kütahya’ da (2011 - 2012 eğitim
- öğretim yılında Merkez ve İlçe İlköğretim Okullarının 4. sınıf öğrencileri) 2014 - 2015 eğitim
- öğretim yılında Kütahya İli Merkez ve İlçe Ortaokullarının 2. sınıf (İlköğretim 7. sınıf)
öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada ana kütlenin tamamına ulaşmak mümkün olmadığı
için olasılığa dayalı olmayan/önyargılı örnekleme türlerinden kasti (kararsal) örnekleme
(Altunışık, Coşkun, Bayraktaroğlu ve Yıldırım, 2007: 132) tekniği uygulanarak Kütahya’ da
vergi eğitimi almış olduğu düşünülen 339 öğrenci ile çalışma yapılmış; 3 tanesi kullanılabilir
olmadığı için çalışma dışı bırakılarak 336 öğrencinin anket formları değerlendirilmeye
alınmıştır. Anket soruları hazırlanırken Türkiye’de bu alanda yapılmış olan çalışmalardaki
sorulardan yararlanılmıştır (Sağbaş ve Başoğlu, 2005; Ömürbek vd., 2007; Alkan, 2009; Şahin,
2010; Taytak, 2010; Karaot, 2010; Zorlu, 2012; Yenigün, 2012; Sağlam, 2013; Çelik ve
Eroğlu, 2014; Akıncı ve Başol, 2015).
3.2. Verilerin Analizi ve İstatistiki Verilerin Kullanımı
Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket yöntemi kullanılarak, SPSS 20
(Statiscal Package for Social Sciences) istatistik programında değerlendirilmiştir. Verilerin
incelenmesinde Güvenilirlik Analizi, Frekans (Sayı, Yüzde) Analizi, Ki - Kare Analizi ve
Korelasyon Analizi uygulanmıştır.
Güvenilirlik analizi ile ankette bulunan ve öğrencilere yöneltilen soruların güvenilirlik
derecesi ölçülmeye çalışılmıştır. Güvenilirlik analizi için kullanılan temel analiz Cronbach
Alpha (α) değerinin bulunmasıdır. Tüm sorular için elde edilen α değeri o anketin toplam
güvenilirliğini gösterir ve alfa katsayısı 0 ile 1 arası değerler almaktadır. Kabul edilebilir bir
değerin 0,7 olması ideal olanıdır, ancak inceleme türü çalışmalarda bu değer en az 0,5
olabilmektedir (Altunışık vd., 2007: 114-116). Frekans analizi ile katılımcılara yöneltilen
ankette yer alan tüm sorular ve cevaplar sayısal ve yüzdesel olarak incelenmiş ve tablolar
halinde düzenlenmiştir.
Çapraz tablo analizi ile öğrencilerin baba meslekleri esas alınarak vergiye yönelik
diğer sorular analiz edilmiş ve çapraz tablo analizlerinden yola çıkılarak parametrik olmayan
analiz yöntemlerinden ki - kare bağımsızlık testi uygulanarak iki değişken arasındaki ilişkinin
istatistiksel olarak anlamlılığı belirlenmeye çalışılmıştır. Yapılan ki-kare analizi null (iki
değişken arasında farklılık yoktur hipotezi yani H0 hipotezi) hipotezi % 5 Pearson anlamlılık
düzeyinde incelenerek değişkenler arasında farklılık yoktur varsayımı test edilmiş ve alternatif
olarak belirlenen diğer hipotez ise % 5 Pearson anlamlılık düzeyinde incelenerek değişkenler
arasında farklılık vardır varsayımı test edilmiştir. Bu doğrultuda Pearson değeri % 5’ den büyük
ise iki değişken arasında anlamlı bir farklılık yoktur yani H0 kabul edilir, H1 red edilir; tersi
durumda Pearson değeri % 5’ den küçük ise iki değişken arasında anlamlı bir farklılık vardır
yani H0 red edilir, H1 kabul edilir (Altunışık vd., 2007: 163, 167, 194-196).
Ki - kare bağımsızlık testi uygulanan değişkenler arasındaki ilişki parametrik olmayan
analiz yöntemlerinden Spearman-Rank korelasyon testi ile incelenerek elde edilen verilerle
değişkenler arasındaki ilişkinin yönü, şiddeti belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen korelasyon
katsayısı (r değeri) -1 ile +1 arasında bir değer almakta ve bu değere göre ilişkinin yönü ve
şiddeti yorumlanmaktadır. Korelasyon katsayısı, -1 < r < 0 ise değişkenler arasındaki ilişki
negatif yönlü; korelasyon katsayısı, r = 0 ise değişkenler arasında hiç bir ilişki söz konusu
olmamakta ve korelasyon katsayısı, 0 < r < 1 ise değişkenler arasındaki ilişki pozitif yönlüdür
(Altunışık vd., 2007: 200; Alkan, 2009: 111).
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Anket araştırmasındaki demografik sorular haricindeki vergiye yönelik sorulara
güvenilirlik analizi uygulanmıştır ve genel analiz sonucuna göre Cronbach Alpha Alfa
Katsayısı α değeri, 0,685 olarak bulunmuştur ve kabul edilebilir bir değerdir.
Aşağıda Tablo 1’de ankete katılan öğrencilerin demografik özelliklerine ilişkin
dağılımlar verilmiştir. Bu sonuçlara göre; ankete katılan öğrencilerin %60’ı kız, %40’ı erkek;
öğrencilerin ikamet ettikleri yer %96 aile yanı; ailelerin %89’unun ikamet yeri il merkezi;
ailelerin ortalama gelir seviyesi 1000 TL’nin üzerinde; öğrencilerin aylık ortalama harcaması
ağırlıklı olarak 500 TL’nin altında; ailelerin okur yazarlık oranları yüksek; baba mesleği %40
işçi, %18 memur, %13 esnaf; anne mesleği %76 ev hanımı ve %13 işçi’dir.
Tablo 1: Öğrencilerin Demografik Özelliklerinin Frekans Dağılımları
Cinsiyet
Kız
Erkek
Toplam
İkamet Edilen Yer
Devlet Yurdu
Özel Yurt
Aile
Akraba
Toplam
Ailenizin İkamet Ettiği Yer
Köy
Kasaba
İlçe
İl
Toplam
Ailedeki Birey Sayısı
1-3
4-5
6 ve üzeri
Toplam
Ailenizin Aylık Ortalama Geliri

Sayı
204
132
336

Yüzde (%)
60,7
39,3
100,0

Sayı
10
1
324
1
336

Yüzde (%)
3,0
,3
96,4
,3
100,0

Sayı
24
1
12
299
336

Yüzde (%)
7,1
,3
3,6
89,0
100,0

Sayı
52
222
62
336

Yüzde (%)
15,5
66,1
18,5
100,0

Sayı
0-500
1
501-1000
52
1001-2000
159
2001 ve üzeri
124
336
Toplam
Öğrencilerin Aylık Ortalama Harcaması
Sayı
0-250
163
251-500
130
501 ve üzeri
43
336
Toplam

Yüzde (%)
,3
15,5
47,3
36,9
100,0
Yüzde (%)
48,5
38,7
12,8
100,0

Baba Öğrenim Düzeyi
Sayı
Okuryazar değil
6
İlkokul Mezunu
62
Ortaokul Mezunu
96
Lise Mezunu
111
Üniversite Mezunu
61
336
Toplam
Anne Öğrenim Düzeyi
Sayı
Okuryazar değil
13
İlkokul Mezunu
119
Ortaokul Mezunu
112
Lise Mezunu
75
Üniversite Mezunu
17
336
Toplam
Baba Mesleği
Sayı
İşçi
135
Çiftçi
13
Esnaf
45
Emekli
27
İşsiz
2
Memur
62
Serbest Meslek
22
Diğer
30
336
Toplam
Anne Mesleği
Sayı
İşçi
45
Ev Hanımı
255
Esnaf
3
Emekli
2
İşsiz
1
Memur
9
Serbest Meslek
5
Diğer
16
336
Toplam

Yüzde (%)
1,8
18,5
28,6
33,0
18,2
100,0
Yüzde (%)
3,9
35,4
33,3
22,3
5,1
100,0
Yüzde (%)
40,2
3,9
13,4
8,0
,6
18,5
6,5
8,9
100
Yüzde (%)
13,4
75,9
,9
,6
,3
2,7
1,5
4,8
100,0
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3.3.Öğrencilerin Vergi Bilinci ve Vergi Algısını Ölçmeye Yönelik Analizler
Tablo 2: Vergi Bilinci ve Algılarını Ölçmeye Yönelik Soruların Frekans Dağılımları
Vergi Kelimesini Duydunuz mu?
Hiç duymadım
Aile
Okul
Çevre
Gazete, dergi, TV vb.
Toplam
Sizce Vergi Ne Anlama Geliyor?
Devletin sunduğu hizmetlerin karşılığı
Zorunlu ve karşılıksız yapılan ödeme
Vatandaşlık görevi
İnsanlar üzerine bir yük
İşletmelerin büyümesini engelleyen bir
uygulama
Toplam
Vergiye Bakış Açınız.
Sosyal sorumluluk anlayışının bir parçası
Kutsal bir vatandaşlık görevi
Hukuki bir konu
Ahlâki bir konu
Toplam
Devlet Niçin Vergi Alır?
Vatandaşlara verilen hizmetin karşılığı
Devlet ihtiyaçlarının finansmanı
Daha iyi (daha refah) bir gelecek için
Kanunlara uyulması gerektiği için
Toplam
İnsanlar Niçin Vergi Verir?
Devletin sağladığı hizmetlerin karşılığı için
Devlet ihtiyaçlarının finansmanı
Daha iyi (daha refah) bir gelecek için
Kanunlara karşı gelmemek için
Toplam

Sayı
25
76
83
97
55
336

Yüzde (%)
7,4
22,6
24,7
28,9
16,4
100,0

Sayı
149
39
139
8
1

Yüzde (%)
44,3
11,6
41,4
2,4
,3

336
Sayı
174
103
50
9
336
Sayı
182
45
98
11
336

100,0
Yüzde (%)
51,8
30,7
14,9
2,7
100,0
Yüzde (%)
54,2
13,4
29,2
3,3
100,0

Sayı
184
41
78
33
336

Yüzde (%)
54,8
12,2
23,2
9,8
100,0

Tablo 2’de, araştırmaya katılan öğrencilerin cevapları doğrultusunda; vergi
kelimesini; çevreden duyan (% 28,9), okuldan duyan (%24,7), aileden duyan (%22,6), gazete,
dergi, TV vb. iletişim kanallarından duyan – gören (%16,4) ve vergi kelimesini daha önce hiç
duymayan (%7,4) öğrencinin olduğu görülmektedir. Katılımcı öğrencilere verginin ne ifade
ettiği sorulduğunda; vergiyi devletin sunduğu hizmetlerin karşılığı olarak kabul eden
(%44,3), vergiyi vatandaşlık görevi olarak kabul eden (%41,4), vergiyi zorunlu ve karşılıksız
yapılan ödeme olarak kabul eden (%11,6), vergiyi insanlar üzerine yük olarak kabul eden
(%2,4) ve vergiyi işletmelerin büyümesini engelleyen bir uygulama olarak kabul eden (%0,3)
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öğrenci bulunmaktadır. Katılımcıların vergiye bakış açılarına göre dağılımı; vergiyi sosyal
sorumluluk anlayışının bir parçası olarak gören öğrenci sayısı (%51,8), vergiyi kutsal bir
vatandaşlık görevi olarak gören öğrenci sayısı (%30,7), vergiyi hukuki bir konu olarak gören
öğrenci sayısı (%14,9) ve vergiyi ahlaki bir konu olarak gören öğrenci sayısı (%2,7) olarak
görülmektedir. Örneklem grubunun “devlet niçin vergi alır” sorusuna verdiği cevaplara göre
dağılımı; verginin vatandaşlara verilen hizmetin karşılığı alındığını belirten (%54,2), verginin
daha iyi (daha refah) bir gelecek için alındığını belirten (%29,2), verginin devlet ihtiyaçlarının
finansmanı olarak alındığını belirten (%13,4) ve verginin kanunlara uyulması gerektiği için
alındığını belirten (%3,3) katılımcı bulunmaktadır. Araştırmaya katılanların “insanlar niçin
vergi verir” sorusuna verdiği cevaplara göre dağılımı; verginin devletin sağladığı hizmetlerin
karşılığı olarak verildiğini kabul eden (%54,8), verginin daha iyi (daha refah) bir gelecek olarak
verildiğini kabul eden (%23,2), verginin devlet ihtiyaçlarının finansmanı olarak verildiğini
kabul eden (%12,2) ve verginin kanunlara karşı gelmemek için verildiğini kabul eden (%9,8)
öğrencinin bulunduğu analizde görülmektedir.
Tablo 3: Öğrencilerin Vergi ile ilgili Düşünceleri
Vergi Vermeyenlere Bakışınız.
Kötü bir vatandaş
İyi bir vatandaş
Kurnaz
Hırsız
Kararsızım
Toplam
Devletin sunduğu kamu hizmetlerinin (sağlık, eğitim, yol,
güvenlik vb.) Finansman Kaynağı Sizce Nedir?

Ülkemizde Vergi Bilincinin
Düşüncesine Katılıyor musunuz?

Bağış
Yardım
Vergi
Borç
Alacak
Toplam
Yeterince Gelişmiş

Sayı
114
22
57
39
104
336

Yüzde (%)
33,9
6,5
17,0
11,6
31,0
100,0

Sayı
13
54
258
4
7
336

Yüzde (%)
3,9
16,1
76,8
1,2
2,1
100,0

Olduğu

Sayı
Yüzde (%)
Evet
89
26,5
Hayır
142
42,3
Kararsızım
105
31,3
336
100,0
Toplam
En Çok Duyduğunuz Vergi Adı Hangisidir?
Sayı
Yüzde (%)
Gelir Vergisi
100
29,8
Kurumlar Vergisi
4
1,2
Katma Değer Vergisi
200
59,5
Emlak Vergisi
23
6,8
Özel Tüketim Vergisi
4
1,2
Veraset ve İntikal Vergisi
1
,3
Çevre Temizlik Vergisi
4
1,2
336
100,0
Toplam
Eğitim Hayatınız Boyunca Vergi Konusunda Bilgilenmenizi Sağlayacak Bir Eğitim (Ders Veya Seminer
vb.) aldınız mı?
Sayı
Yüzde (%)
Evet
176
52,4
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Hayır
160
336
Toplam
Vergilerle İlgili Okulda Yapılan Bilgilendirici Faaliyetler Vergi
Bilincinin Gelişmesine Katkıda Bulunmuştur.
Sayı
Evet
217
Hayır
41
Kararsızım
78
Toplam
336
Alışveriş Yaparken Vergi Verdiğimizin Farkında mıyız?
Sayı
Evet
277
Hayır
59
336
Toplam

47,6
100,0

Yüzde (%)
64,6
12,2
23,2
100,0
Yüzde (%)
82,4
17,6
100,0

Çalışmadaki örneklem grubunun vergi vermeyenler hakkındaki düşünceleri
incelendiğinde; vergi vermeyenleri kötü vatandaş olarak nitelendiren (%33,9), kurnaz olarak
nitelendiren (%17), hırsız olarak nitelendiren (%11,6), iyi vatandaş olarak nitelendiren (%6,5)
ve bu konuda kararsızlık yaşayan (%31) öğrencinin olduğu görülmektedir. Devletin halka
sunduğu hizmetlerin ne ile finanse edildiğine dair inceleme yapıldığında; katılımcılardan
(%76,8) vergi, (%16,1) yardım, (%3,9) bağış, (%2,1) alacak ve (%1,2) borç olarak
cevaplamada bulunmuşlardır. Araştırmaya katılanlara yöneltilen “Ülkemizde vergi bilincinin
yeterince gelişmiş olduğu düşüncesine katılıyor musunuz?” sorusuna verilen yanıtların
dağılımına göre; vergi bilincinin gelişmiş olduğunu düşünen (%26,5), gelişmemiş olduğunu
düşünen (%42,3) ve kararsızlık yaşayan (%31,3) öğrencinin olduğu görülmektedir. Vergi
türlerinden en çok hangisini duydukları sorusuna; Katma Değer Vergisi (%59,5), Gelir
Vergisi (%29,8), Emlak Vergisi (%6,8), Kurumlar Vergisi (%1,2), Özel Tüketim Vergisi
(%1,2), Çevre Temizlik Vergisi (%1,2) ve Veraset ve İntikal Vergisi (%0,3) öğrenci tarafından
bilinmektedir.
3.4.Öğrencilerin Baba Mesleği ve Vergi Bilinç / Algı Düzeyleri Arasındaki İlişki
Anket çalışmasında elde edilen veriler üzerinden; öğrencilerin demografik
özelliklerinden baba mesleğine göre ki – kare analizi ve korelasyon analizi ile değişkenler
arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu ilişkiyi ortaya çıkarmak için öğrencilerin baba meslekleri ile
vergi bilincine ilişkin bazı tanımlamalar arasında yedi tane hipotez oluşturulmuş ve bu
hipotezlerin baba meslekleri açısından farklılık ortaya çıkarıp çıkarmadığı sınanmıştır.
Tablo 4: Öğrencilerin Baba Mesleğine Göre Vergi Bilinç/Algı Düzeyleri Ki-Kare Analizi ve
Korelasyon Analizi Sonuçları
Ki-Kare Analizi Sonuçları
Anlamlılık
Düzeyi (p)

r

44,452

Serbestlik
Dercesi
df
24

0,007

0,127

13,091

6

0,042

- 0,013

χ2
Hipotez 1:Öğrencilerin baba meslekleri ile vergiyi
tanımlamaları arasında anlamlı bir farklılık
yoktur/vardır.
Hipotez 2: Öğrencilerin baba meslekleri ile vergi
ödeme farkındalığı arasında anlamlı bir farklılık
yoktur/vardır.

Korelasyon
Analizi
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Hipotez 3:Öğrencilerin baba meslekleri vergi
ödemeyenlere bakış açıları arasında anlamlı bir
farklılık yoktur/vardır.
Hipotez 4:Öğrencilerin baba meslekleri ile
vatandaşlara sunulan kamu hizmetlerinin finansman
kaynakları dağılımı arasında anlamlı bir farklılık
yoktur/vardır.
Hipotez 5:Öğrencilerin baba meslekleri ile
ülkemizdeki vergi bilincinin gelişmişliği düşüncesi
arasında anlamlı bir farklılık yoktur/vardır.
Hipotez 6: Öğrencilerin baba meslekleri ile vergiye
bakış açıları arasında anlamlı bir farklılık
yoktur/vardır.
Hipotez 7: Öğrencilerin baba meslekleri ile en çok
duydukları vergiler arasında anlamlı bir farklılık
yoktur/vardır.

34,627

24

0,007

0,099

14,651

6

0,023

0,028

25,099

12

0,014

0,003

23,478

18

0,173

-0,042

13,875

24

0,949

0,036

Hipotez 1:Elde edilen ki - kare analizi sonucuna göre; ki - kare anlamlılık düzeyi yani
p değeri 0,007 < 0,05 olduğu buna göre öğrencilerin baba meslekleri ile vergiyi tanımlamaları
arasında anlamlı bir farklılık vardır yani H0 red, H1 kabul edilmektedir. Baba mesleği ki - kare
analizine göre öğrencilerin vergiyi tanımlamalarında belirleyici değişken durumundadır.
Korelasyon katsayısına (r: 0,127) göre öğrencilerin baba mesleği ve vergiyi tanımlamaları
arasında pozitif yönlü doğrusal bir ilişki söz konusudur.
Hipotez 2: p değeri: 0,042 < 0,05 olduğu buna göre öğrencilerin baba meslekleri ile
vergi ödeme farkındalığı arasında anlamlı bir farklılık vardır yani H0 red, H1 kabul
edilmektedir. Korelasyon katsayısına göre (r: - 0,013) öğrencilerin baba mesleği ve
alışverişlerinde vergi verme farkındalığı arasında zayıf fakat negatif yönlü bir ilişki söz
konusudur.
Hipotez 3: p değeri: 0,007 < 0,05 olduğu buna göre öğrencilerin baba meslekleri ile
vergi ödemeyenlere bakışı arasında anlamlı bir farklılık vardır yani H0 red, H1 kabul
edilmektedir ve baba mesleği öğrencilerin vergi ödemeyenler hakkındaki düşüncelerinde
etkilidir. Korelasyon katsayısına göre (r: 0,099) öğrencilerin baba mesleği ve vergi
vermeyenlere bakışı arasında pozitif yönlü doğrusal bir ilişki söz konusudur.
Hipotez 4: p değeri: 0,023 < 0,05 olduğu buna göre öğrencilerin baba meslekleri ile
vatandaşlara sunulan hizmetlerin finansman kaynakları arasında anlamlı bir farklılık vardır
yani H0 red, H1 kabul edilmektedir, buna göre kamu hizmetlerinin finansmanının nereden
sağlandığına ilişkin kaynakların belirlenmesinde baba mesleği belirleyicidir. Korelasyon
katsayısına göre (r:0,028) öğrencilerin baba mesleği ve sunulan hizmetlerin kaynakları
arasında pozitif yönlü doğrusal bir ilişki söz konusudur.
Hipotez 5: p değeri: 0,014 < 0,05 olduğu buna göre öğrencilerin baba meslekleri ile
ülkemizdeki vergi bilincinin gelişmişliği düşüncesi arasında anlamlı bir farklılık vardır yani H0
red, H1 kabul edilmektedir. Korelasyon katsayısına göre (r: 0,003) öğrencilerin baba mesleği
ve ülkemizdeki vergi bilincinin gelişmiş olup olmaması arasında oldukça zayıf olmasına
rağmen pozitif yönlü doğrusal bir ilişki söz konusudur.
Hipotez 6: yani p değeri: 0,173 > 0,05 olduğu buna göre öğrencilerin baba meslekleri
ile vergiye bakış açıları arasında anlamlı bir farklılık yoktur yani H0 kabul, H1 red edilmektedir.
Ki-kare analizine göre, baba mesleği öğrencilerin vergiye bakış açılarında belirleyici değişken
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değildir. Korelasyon katsayısına göre (r: - 0,042) öğrencilerin baba mesleği ve vergiye bakış
açıları arasında negatif yönlü bir ilişki söz konusudur.
Hipotez 7: p değeri: 0,949 > 0,05 olduğu buna göre öğrencilerin baba meslekleri ile en
çok duydukları vergiler arasında anlamlı bir farklılık yoktur yani H0 kabul, H1 red
edilmektedir. Öğrencilerin baba meslekleri vergi türlerinin öğrenilmesinde etkili değildir.
Korelasyon katsayısına göre (r: 0,036) öğrencilerin baba mesleği ve en çok duydukları vergiler
arasında pozitif yönlü doğrusal bir ilişki söz konusudur.

4.Sonuç
Kütahya ilinde ilköğretim öğrencilerinin vergi bilinç düzeyleri ve vergi algılarının
ölçülmesi amacıyla yapılmış olan bu çalışmada şu sonuçlara ulaşılmıştır. Öğrenciler; vergi
kelimesini çevre, okul ve aile’den duyduklarını, verginin devletin sunduğu hizmetlerin karşılığı
olarak alınan bir bedel olduğunu, kamu hizmetlerinin finansmanında en önemli kaynağın
vergiler olduğunu, vergi ödeme görevinin bir sosyal sorumluluk anlayışı olduğunu, devletin
sunduğu hizmetler karşılığı vergileri aldığını ve kişilerin de devletten sağladıkları hizmetlerin
karşılığı olarak vergileri ödediklerini ifade etmişlerdir. Bu sonuçlara göre ilköğretim
öğrencilerinin vergiler ile kamu hizmetleri arasındaki ilişkiyi doğru bir şekilde algıladıkları ve
vergi konusunda bilinç düzeylerinin geliştiği görülmüştür. Ayrıca, öğrencilerin en çok
duydukları vergi türünün Katma Değer Vergisi ile Gelir vergisi olduğu, vergi ödemeyen kişileri
ağırlıklı olarak kötü bir vatandaş olarak nitelendirdikleri ve vergi bilinç düzeyinin gelişmişliği
ile ilgili olarak da yeterince vergi bilincinin gelişmediği şeklinde sonuca ulaşılmıştır.
Literatürde vergi bilincinin eğitim, kültür, vergi ahlakı, yaş, cinsiyet, gelir durumu,
çevresel faktörler, ekonomik faktörler, vergi mevzuatının anlaşılırlığı vb. faktörlerden
etkilendiği belirtilmektedir. Ayrıca çalışmada, ilköğretim düzeyindeki öğrenciler için vergi
bilinci ve vergi algısının öğrencilerin baba meslekleri ile arasındaki ilişkisi incelenmiş, baba
meslekleri ile vergi bilinci ve vergi algısı arasında farklı sonuçlara ulaşılmıştır. Yapılan ki-kare
analizleri sonucunda; öğrencilerin baba meslekleri ile vergiyi tanımlamaları, vergi ödeme
farkındalığı, vergi vermeyenlere bakışı, kamu hizmetlerinin finansmanının nereden
sağlandığına ilişkin kaynakların belirlenmesinde, ülkemizdeki vergi bilincinin gelişmişliği
düşüncesi arasında anlamlı farklılıklar olduğu, ancak öğrencilerin baba meslekleri ile vergiye
bakış açıları arasında ve en çok duydukları vergiler arasında anlamlı bir farklılık olmadığı
sonucuna ulaşılmıştır.
Araştırma sonuçlarına göre; vergi eğitimi benzerindeki eğitimlerin düzenli bir şekilde
yapılması, vergi bilincinin öğrenciler üzerinde geliştirilmesi için Maliye Bakanlığı ve Milli
Eğitim Bakanlığı’nın ortak projeler geliştirerek öğrencilere yönelik eğitim faaliyetlerine
öncelik vermesi gerekmektedir. Verginin öneminin küçük yaşlardan itibaren bireylere
kavratılmasının geleceğin vergi mükelleflerinin bilinç düzeylerinin artması açısından önemi
büyüktür.
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Bütçeye Katılımın İş Performansı Üzerindeki Bilişsel ve Performans Etkileri
Gökhan ÖZER*
Özet
Bu çalışmanın amacı, bütçeye katılımın iş performansı üzerindeki bilişsel ve
performans etkilerini ortaya koyan Chong, Eggletton ve Leong’un (2005) modelinin ülkemizde
test edilmesidir. Bu amacı gerçekleştirmek için 90 yöneticiden anket yoluyla toplanan veri,
bütçesel katılımın işle ilgili bilgi, iş tatmini ve performans üzerindeki etkilerini ölçmek
amacıyla regresyon kullanarak analiz edilmiştir. Sonuçlar; (1) bütçesel katılımın, işle ilgili
bilgi ve iş tatmini üzerinde olumlu ve istatistiki olarak anlamlı bir etkisi olduğunu (bilişsel etki)
(2) işle ilgili bilgi yalnız iş tatminini arttırmakla kalmadığını aynı zamanda iş tatminini ile
birlikte iş performansını da arttırdığını (performans etkisi) ortaya koymaktadır. Bu iki sonuç
Chong, Eggletton ve Leong’un (2005) modelinin ülkemiz için de geçerli olduğunu
göstermektedir.

The Performance and Cognitive Roles of Budgetary Participatin on Job
Performance
Abstract
This study’s aim is to test Chong, Eggleton and Leong’s model (2005) which reveals
cognitive and performance effects of participation to budget on work performance. In order to
realize this aim, data collected from 90 administrators by surveys has been analyzed via
regression in order to evaluate effects of budgetary participation on information about job, job
satisfaction and performance. The results reveal that (1) there is a positive and statistically
meaningful effect of budgetary participation on information about job and job satisfaction
(cognitive effect) and (2) information about job not only increase job satisfaction but also
increases job performance (performance effect). These two results also reveal that Chong,
Eggleton and Leong’s model (2005) is also valid for our country.
I. GİRİŞ
Argyris’in (1952) bütçe yapmanın davranışsal yönlerini ele alan öncü nitelikteki
çalışmasından bu yana davranışsal muhasebe alanında bütçesel katılımın iş performansı
üzerindeki etkisini işleyen çok sayıda araştırma yapılmıştır (bkz. Covaleski, Evans, Luft &
Shields, 2003). Bu güne kadar iş performansı üzerindeki bütçeye katılımın bilişsel rolüyle ilgili
ortaya konan olgusal veriler, tutarlı sonuçlar vermiştir (Chenall & Brownell, 1988; Kren. 1992;
Chong & Chong, 2002). Kren’nin (1992), bütçesel katılımın iş performansı üzerindeki bilişsel
işlevini bütün yönleriyle ortaya koyan araştırma modeline göre, bütçesel katılım işle ilgili bilgi
edinimini ve kullanılmasını kolaylaştırmaktadır. Öte yandan işle ilgili bilgi, performansı da
artırmaktadır. Kren, işle ilgili bilgi aracılığıyla bütçesel katılımın dolaylı olarak iş
performansını etkilediğini öne sürmektedir (Chong, Eggleton and Leong, 2005).
Bütçesel katılımla ilgili literatür değerlendirildiğinde, performans etkisinin bütçesel
katılımın üstlendiği bir diğer rol olduğu anlaşılır (Locke & Schweiger, 1979; Locke & Latham,
1990; Chong & Bateman, 2000). Bütçesel katılımın performans etkisi, çalışanların iş
memnuniyetlerini etkilemesinden kaynaklanır (Shields & Shields, 1998). Bu rol özellikle,
bütçenin oluşturulması sürecine katılmanın çalışanların edindikleri değerlerden memnun
kalma olasılığını artıracağını öngörmektedir (Locke & Schweiger, 1979). Çalışanların elde
*
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ettiği değer; (1) görüşlerini dile getirme fırsatı, (2) eşit muamele gördüğü duygusu ve (3)
saygınlık isteğinden kaynaklanmaktadır ( Argyris, 1955).
Bu nedenle çalışmamızda, bütçe oluşturma sürecine katılımın yöneticilerin değer
edinmelerine yardımcı olacağını, bu yolla iş memnuniyetinin arttırılabileceğini, bunun da iş
performansının iyileştirilmesine katkı sağlayacağı yönündeki Chong, Eggletton ve Leong’un
(2005) modelinin test edilmesi amaçlanmaktadır.
Bu amacı gerçekleştirmek için 90 işletmeden anket yoluyla toplanan veri, regresyon
analiziyle test edilmiştir. Araştırma sonucunda bütçesel katılımın iş performansı ve işle ilgili
bilgi üzerinde pozitif ve istatistiki olarak anlamlı bir etkiye sahip olduğu (bilişsel etki) ve işle
ilgili bilgi ile iş tatmininin iş performansı üzerinde istatistiki olarak anlamlı bir etkisi olduğu
(performans etkisi) sonucuna ulaşılmıştır. Bu bulgular Chong, Eggletton ve Leong’un (2005)
modelinin ülkemiz için de geçerli olduğunu ortaya koymaktadır.
II. LİTERATÜR
A. Bütçesel Katılım
Bütçesel katılım, bireylerin direkt olarak kendilerini etkileyen bütçe yapılarına dahil
olmaları ve bu bütçelerin hazırlanması sürecinde etkili olmalarını ifade etmektedir. Bütçeleme
sürecine yüksek oranda katılım, astlar ve üstler arasında bütçe hazırlama konuları ile ilgili sık
ve yaygın tartışmaları beraberinde getirmektedir (Parker ve Kyj, 2004:3–5).
Astların yerel şartlar ile ilgili olarak üstlerinden daha doğru/tam bilgiye sahip olmaları
nedeniyle bütçe hazırlama sürecine katılmalarına izin verilmesi, onlara işletme sorunlarını
üstleri ile tartışma olanağı sağlamakta ve problemlerin işletme lehine daha hızlı bir şekilde
çözülmesine katkıda bulunmaktadır. Bu katılım beraberinde daha doğru ve gerçekçi bütçeler
hazırlanmasını getirmekte ve böylece bütçenin kalitesini arttırmaktadır (Nouri ve Parker, 1998;
Shields ve Shields, 1998; Chong ve Chong, 2002: 69-70).
Argyris (1952), bütçeleme sürecine katılımın çalışanların performansını artıracağını,
fakat etkili bir performans sergilemek için bireylerin bütçe hedeflerini kabul etmeleri
gerektiğini ifade etmiştir. Hofstede (1967) yapmış olduğu çalışmada, bütçesel katılımın bütçeyi
tutturma motivasyonu üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bütçesel
katılım, çalışanların sadece bütçe hedefleri ile değil, tüm örgütsel hedeflerle de özdeşleşmesini
arttırmaktadır. Örgütsel bağlılık, örgütsel amaçlar ve değerlere inanmayı ve kabul etmeyi
içerdiği için, bütçesel katılım örgütsel bağlılığı arttırabilir (Nouri ve Parker, 1998:469-470).
Çalışanların bütçeleme sürecine katılımların artması, onların işleri ile ilgili olarak örgütün
politikaları ve prosedürleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmaları gereğini ortaya
çıkarmaktadır (Agarwal and Ramaswami, 1993: 54).
B. İş İle İlgili Bilgi
İşle ilgili bilgi, bireylerin iş yükümlülüklerini yerine getirmek için bulundukları
pozisyona yönelik bilginin miktarı olarak tanımlanabilir (Lau ve Tan, 2003). Lau ve Tan
(2003), yaptıkları çalışmada bireylerin işle ilgili bilgiyi arttırmak yoluyla "görevlerinin
kalitesini ve verimliliğini artırabildiği" ve aynı zamanda bütçesel katılım ve işle ilgili bilgi
arasında olumlu bir ilişkinin olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Bütçeleme çalışmalarına katılım,
yöneticilerin bireysel performanslarını arttırmaktadır. Bu ilişkinin kısmen işle ilgili bilginin
elde edilme ihtimalinin artmasıyla açıklanabileceğini söylemek mümkündür (Kren,1992).
Magner, Welker ve Campbell’a (1996) göre bütçesel katılım, çalışanlara üstlerinden ve
kurumlarındaki başka kişilerden işleriyle ilgili önemli bilgileri isteme fırsatı tanımakta ve bu
yönde bir heves aşılamaktadır. Bütçesel katılımın işle ilgili bilginin elde edilmesini ve
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kullanılmasını teşvik eden bir süreç olduğunu söylemek mümkündür. Kren (1992), yaptığı
çalışmada bütçesel katılımın işle ilgili bilgiyi artırdığı ve sonra da işle ilgili bilginin
performansa olumlu katkıda bulunduğu sonucuna ulaşmıştır.
C. İş Tatmini
İş tatmini kavramı farklı biçimlerde tanımlanabilir. İş tatmini, çalışanın işi ile ne kadar
mutlu olduğunun ifadesidir (Mrayyan, 2005). İş tatmini kişinin işi ile ilgili beklentilerine oranla
gerçekleşenlerle ne derecede tatmin olduğunun gösterir. İş tatmini önemli bir tutumdur. Çünkü
çalışanların yaptıkları işleri hakkında tatmin edici, hayal kırıcı, sıkıcı, anlamsız veya anlamlı
bulmaları, hem işleri hem de kendileri açısından önem taşımaktadır. Ayrıca yöneticiler
açısından çalışanların işlerine karşı tutumlarının verimliliği üzerindeki olumlu etkisi
bulunmaktadır.
Bütçesel katılım astların bütçe hedeflerini daha iyi anlamalarına ve bütçe hedeflerine
ulaşmak için yeterli kaynakları sağlama imkanı sağlamaktadır (Nouri ve Parker, 1998).
Swieringa ve Moncur (1975) bütçe belirleme sürecine yüksek katılımın, hem bütçe hedeflerini
yakalama hem de ast üst arasındaki bilgi alışverişi noktasında fayda yarattığı sonucuna
varmıştır. Bütçesel katılımın grup kaynaşmasını ve bilgi paylaşımını güçlendirebileceğini ileri
sürmüşlerdir (Kren ve Liao,1988). Sağlanan bu faydalar astların işlerinden duydukları tatmini
artıracaktır. Bu yüzden, yüksek bütçesel katılımın iş tatminini artıracağı çıkarımına varmak
mantıklıdır (Lau and Tan, 2003).
D. İş Performansı
Performans değerlendirmesi, kişilerin, birimlerin ya da kurumların performanslarının
önceden belirlenmiş bazı kriterlere göre ölçme işleminiiçeren bir süreçtir. İş performansının
değerlendirmesi en zor, karmaşık ve ilgili herkesi memnun etmesi mümkün olmayan bir insan
kaynakları faaliyeti olduğunu ortaya koymaktadır (Mohrman ve diğ., 1989).
İş ortamında kişiler, yaptıkları işle ilgili, başkaları tarafından kendilerine atanan iş
rollerine uygun davranışlar gösterirler. Genellikle durumsal koşullar tarafından
sınırlanmalarına rağmen, bu davranış şekilleri ve bunlara bağlı iş sonuçları, kişiden kişiye
önemli farklar gösterir. Bir bütün olarak örgütlerin başarısı için büyük önem taşıyan bu kişiler
arası farkları saptamak amacıyla iş ortamında bazı ölçütler geliştirilir ve bu ölçütlere genel
olarak kriter adı verilir. İş kriterleri, iş ve örgüt psikolojisi alanının başlangıcından itibaren,
örgütsel davranışlarla ilgili teorilerin sınanması, çeşitli insan kaynakları uygulamalarının
geliştirilmesi ve çalışanların bireysel gelişimlerinin sağlanması gibi birçok kuramsal ve
uygulamalı konuda araştırmacı ve yöneticilerin ilgilendiği öncelikli konulardan birisi olmuştur
(Yelboğa, 2006).
III. ARAŞTIRMA MODELİ ve HİPOTEZLER
A. Bütçesel Katılım ve İşle İlgili Bilgi
Muhasebe literatürü bütçe katılımının çalışanların karar verme süreçlerini
kolaylaştıran işe ilişkin bilgi toplamalarına olanak sağladığını dile getirmektedir (Kren & Liao,
1988; Chenall & Brownell, 1988; Kren, 1992; Magner, Welker & Campbell, 1996). Örneğin
Kren ve Liao’ya (1988) göre katılım, çalışanların hedefe varmada kullanılan araçları
bilmelerini sağlayan bilişsel yararlar sağlar. Öte yandan Chenall ve Brownell (1988), bütçe
katılımının yöneticilerin işe ilişkin bilgiler edinmelerine yarayacağını, bunun da rolleriyle ilgili
beklentilerini şekillendireceğini belirtirler. Kren (1992) ile Magner ve diğerleri (1996) ise,
bütçe katılımının kesin biçimde iş hakkında bilgilenmeyle ilişkili olduğunu öne sürmektedirler.
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Öte yandan psikoloji literatürü de (bkz. Latham & Sari, 1979; Campbell & Ginrich, 1986),
bütçe katılımının işe ilişkin bilgilenme üzerinde kesin ve doğrudan bir etkisi bulunduğunu
belirtmektedir.
Özetlemek gerekirse literatürdeki araştırmaların sonuçları, bütçesel katılımının
yöneticilerin işe ilişkin enformasyon edinmelerine, onları mübadele etmelerine ve yaymalarına
olanak sağlayan bilişsel bir işlev olduğu görüşü üzerinde birleşirler. Bu koşullar altında ilk
hipotezimiz aşağıdaki gibi ifade edilebilir.
H1: Bütçesel katılım arttıkça, işle ilgili bilgi edinimi de artmaktadır.
B. Bütçe Katılımı ve İş Tatmini
Bütçesel katılım yoluyla değer edinme kavramı bütçe oluşturma sürecine katılımının
çalışanların iş tatminini artması olasılığına dayanır (Locke & Schweiger, 1979). Chenall ve
Brownell (1988), katılımın, yöneticilerin rolleriyle ilgili belirsizlikleri azatlığını, azalan
belirsizliğin ise iş tatminini artırdığını ifade etmektedir. Bu bulgular yöneticilerin bütçe
oluşturma sürecine katılmaları nedeniyle ortaya çıkar. Bu katılımyöneticilerin, iş tatminlerinin
artmasına neden olur. Buna benzer biçimde, Lau ve Tan da (2003) bütçesel katılımının
çalışanların iş tatminlerini artıracağını ileri sürmektedir. Onlara göre bunun nedeni yöneticileri
bütçe oluşturma sürecine katılmalarının kendi bütçe hedeflerini sahiplenme olasılığını
artırmasındandır. Özer, Özcan ve Akpınar’ın bulguları (2012) bütçesel katılımın iş tatminini
arttırdığını ortaya koymaktadır.
Bu çerçevede ikinci hipotezimiz aşağıdaki gibi ifade edilebilir.

H2: Bütçe katılımı arttıkça, iş tatmini artar.
C. İşle İlgili Bilgi ve İş Tatmini
Literatürde işle ilgili bilgi ediniminin çalışanın iş tatminiyle ilişkili olduğu
belirtilmektedir (O’Reilly & Caldwell, 1979; White & Mitchell, 1979; Griffin, 1983; Lau &
Tan, 2003). Örneğin Lau ve Tan (2003) çalışanın bir görevi başarıyla yerine getirmesi için işle
ilgili bilginin edinilmesi gerektiği, bu sürecin sonucu elde edilen başarıların çalışanda iş
tatminini artıran bir etmen olacağını ifade etmektedir.
Sonuç olarak çalışanın işini nasıl yapacağıyla ilgili bilgisi artıkça, iş tatmini de o
oranda artar. Bu durumda aşağıda yer alan hipotez ileri sürülebilir.
H3:İşle ilgili bilgi arttıkça, iş tatmini artar.
D. İşle İlgili Enformasyon ve İş Performansı
Katılım süreciyle toplanan işle ilgili bilgi bireyin iş yapma yetisini geliştirir (Beehr &
Love, 1983). Literatürde işle ilgili bilgi kullanımının iş performansını artırdığı ileri
sürülmektedir (Campbell & Ginrich, 1986; Kren, 1992; Chong & Chong, 2002). Örneğin Kren
(1992), işle ilgili bilginin kesin bir biçimde iş performansıyla ilişkili olduğunu ileri sürer.
Bulgularını işle ilgili bilginin çalışanların yeterli bilgi donanımıyla seçimde bulunabilme ve iş
performanslarını artırma yetilerine dayandırır. Kren’e göre, işle ilgili bilgi performansı arttırır,
çünkü çalışanın çevreyle ilgili doğru öngörüler yapmasına ve bu yolla en uygun hareket
tarzlarını seçmesine olanak sağlar. Chong ve Chong (2002) da işle ilgili bilgideki artışın
çalışanların iş performansını artırdığını ve onların karar vermeyle ilgili alternatifleri daha iyi
fark etmelerine sebep olduğunu ifade etmektedir. Kısacası, işle ilgili bilgi ne kadar artarsa
çalışanların iş performansları da o kadar artar. Bu nedenle aşağıdaki hipotez ileri sürülebilir.
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H4: İşle ilgili bilgi arttıkça, iş performansı artar.
E. İş Tatmini ve İş Performansı
Çok sayıdaki araştırma (örneğin, Choo & Tan,1997; Poznanski & Bline, 1997) iş
tatmininin iş performansının bir öncülü olduğunu göstermektedir. Örneğin Choo ve Tan
(1997), çalışanların tercih ettikleri bütçe performansı değerlendirme tarzıyla yöneticilerin
tercih ettikleri bütçe performansı değerlendirme tarzı birbirinden farklıysa, çalışanların iş
tatminlerinin düştüğünü ve iş performanslarının da buna bağlı olarak azaldığını ifade
etmektedir. Tatmini azalan bir çalışan tatmin düzeyi yüksek bir çalışana oranla işe kendini
veremeyecektir ve bu durum iş performanslarında bir azalmaya yol açar (Franken, 1982).
İş tatmin düzeyi yüksek olan bir çalışanın işini daha iyi yaptığı düşünülmektedir
(Locke, 1986). Katzel ve diğerleri (1992) göre iş tatmini çalışanı daha çok çaba göstermeye
yöneltir. Çaba sözcüğüyle kastedilen bir iş üzerinde birim zamanda harcanan enerji miktarıdır.
Bir işin yapılması için gereken gücü, enerjiyi veya etkinliği dile getirir. Brown ve Peterson
(1994) da, çaba artışının iş performansında yükselişe yol açtığını belirtirler.
Yukarıda belirtildiği gibi iş tatmini ne kadar artarsa, çalışanların iş performansları da
o kadar artar. Bu nedenle aşağıdaki hipotez ileri sürülebilir.
H5: İş tatmini arttıkça, iş performansı artar.

Bilişsel Etki
Bütçesel
Katılım

H1

Performans Etkisi
İşle İlgili Bilgi

H2

H3

H4

İş Performansı

H5

İş Tatmini

Şekil 1: Teorik Model
IV. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
A. Değişkenlere İlişkin Ölçekler
Tüm değişkenler literatürde istatistiksel güvenilirliği farklı çalışmalarda test edilmiş
ölçeklerden alınmıştır. Bütçesel katılımla ilgili ölçekler seçilirken geniş bir araştırma
yapılmıştır. Bütçesel katılım genellikle Milani (1975), Kren (1992) ve Magner ve diğerleri
(1996) tarafından kullanılan üç öğeli bir ölçekle ölçülmektedir. Bu üç ölçeğe Nouri ve Parker
(1998) ile Parker ve Kyj’in (2006) de çalışmasındaki ölçekler dikkate alınarak toplam 6 soruya
ulaşılmıştır. Bu sorular üzerinde yapılan değerlendirme, düzeltme ve uyarlama çalışmaları
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sırasında toplam dört soru ile bütçesel katılım ölçeğinin oluşturulmasına karar verildi. Her öğe,
5’li likert ölçeğiyle (1) çok az…… (5) çok fazla biçiminde ölçülmüştür. İşle ilgili bilgi için
literatürde sıklıkla kullanılan Kren’in (1992) üç öğeli ölçeği tercih edilmiştir. Ölçek 1 ile 5
arasında (1) kesinlikle katılmıyorum..… (5) kesinlikle katılıyorum biçiminde
derecelendirilmiştir. İş tatmini için ölçek Chong, Eggletton ve Leong’un (2005) 6 soruluk
ölçeğinden yararlanılmıştır. Ancak yapılan değerlendirmelerde bu ölçeğin 5 soru ile dilimize
aktarılmasının daha yararlı olacağı düşünülmüştür. Ölçek 5’li likert kullanılarak (1) kesinlikle
katılmıyorum..… (5) kesinlikle katılıyorum biçimine derecelendirilmiştir. İş performansı için
Parker ve Kyj’nin (2006) 9 öğeli ölçeği kullanılmıştır. Her öğe, (1) ortamanın oldukça altında
…… (5) ortalamanın oldukça üstünde şeklinde 5’li Likert ölçeği ile ölçülmüştür.
Bu ölçekler demografik veriler de kullanılarak bir anket formuna dönüştürülmüş,
dönüştürülen anket formu anketin uygulanacağı Marmara bölgesindeki 3 şirketin üst düzey
yöneticisiyle tartışıldıktan sonra ek düzeltmeler yapıldıktan sonra son haline ulaşmıştır.
B. Veri Toplama
Araştırmada ileri sürülen hipotezleri test edebilmek için oluşturulan anket, Marmara
bölgesinde 130 KOBİ niteliğindeki şirketlerin üst düzey yöneticilerine yüz yüze görüşmeler ve
internet kullanılarak (e-mektup ile) uygulanmıştır. Bu yöneticilerden 95’i anketi
cevaplandırmıştır. Anketimize katılan yöneticiler dikkate alındığında anketlerin geri dönüş
oranı (95/130) % 73 olmuştur. Geri dönüş oranı oldukça tatmin edicidir. Ancak anketler
üzerinde yapılan değerlendirmelerde 5 anketin doldurulması sırasında özen gösterilmediği
sonucuna ulaşıldığından bu anketler örneklemden çıkartılmıştır. Sonuç olarak örneklemimiz 90
gözlemden oluşmaktadır.
Anket çalışmasına katılan 90 katılımcının 0.41,5’i bayan katılımcı, 0.58,5’i ise erkek
katılımcıdan oluşmaktadır. Çalışmaya katılanların 0.41,5’i 18-31 yaş, 0.48,9’u 31-40 yaş,
0.9,6’sı ise bu yaş grubunun dışında kalan katılımcılardan oluşmaktadır. Bu katılımcıların
0.12,8’i Yüksek Lisans, 0.69,1’i Üniversite, 0.17’si Lise ve 0.1,1’i ise Ortaokul mezunudur.
Katılımcıların 0.17,4’ü Muhasebe Sorumlusu, 0.16,3’ü Satın alma-Tedarik Sorumlusu, 0.13’ü
Yönetici, 0.6,5’i Finans Sorumlusu, 0.6,5’i Kontrolör, 0.1,1’i İnsan Kaynakları Sorumlusu,
0.37,9’u ise diğer sorumluluklardaki çalışanlardır. Katılımcıların çalıştığı sektörün dağılımı ise;
0.40’ı Kimya, 0.6,7’si Hizmet, 0.5,6’sı Oto Yedek Parça, 0.5,6’sı Teknik Malzeme, 0.5,6’sı
İlaç, 0.2,2’si Gıda ve 0.34,4’ü ise bu sektörlerin dışında kalan diğer sektör gurubunda faaliyet
göstermektedir.
C. Faktör Analizi ve Korelasyonlar
Değişkenlere ilişkin faktör yapısını ortaya koyabilmek için, varimax dönüşümlü kaiser
normalizasyonlu keşifsel faktör analizi yapılmıştır. Değişkenleri ölçmek için oluşturulan 21
soruluk ölçeğin faktör analizine tabi tutulması sonucu, faktör yapısını bozan ve farklı bir faktöre
yüklenen iş performasıyla ilgili 3 soru çıkartılarak en uygun faktör yapısına ulaşılmıştır. Analiz
sonucu; bütçesel katılım, işle ilgili bilgi, iş tatmini ve iş performansı olmak üzere dört faktör
elde edilmiştir.
Faktör analizinin uygunluğunu ve kullanılan değişkenlerin homojenliğini test
etmedeKMO (Kaiser-Meyer-Olkin) örneklem yeterliliği ölçütü ve Barlett testi
kullanılmıştır.Çalışmaya ait KMO örneklem yeterliliği ölçütü, % 89,3 olarak hesaplanmıştır.
Bu durum,ölçekte yer alan değişkenlerin faktör analizine uygun olduğuna
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göstermektedir(Sharma,1996, s. 695). Barlett testinin sonuçları ise (Khi-Kare=1432,319;
p<0.000), ana kütleiçindeki değişkenler arasında bir ilişkinin var olduğuna işaret etmektedir.
Kullanılan ölçeklerin güvenilirliklerini ve iç tutarlılıklarını ölçmek için Cronbach α
katsayıları kullanılmıştır. Cronbach α iki yada daha fazla ölçeğin güvenilirlik ve iç
tutarlılığının testi için bir ölçüdür (Cronbach,1951). Tablo 1’den de görülebileceği gibi bütün
Cronbach α değerleri, 0.70’in üzerindedir. Bütçesel katılım için elde edilen oldukça yüksek
değer, örneklemdeki yöneticilerin yüksek bütçesel katılımına işaret etmektedir. Bu ölçek için
elde edilen Cronbach alfa katsayısı 0.959’dur İşle ilgili bilgi için elde edilen Cronbach alfa
katsayısı 0.834’dir. İş tatmini için elde edilen Cronbach alfa katsayısı, 0.925’dir. İş performansı
için elde edilen katsayı ise, 0,852’dir. Tüm alfa katsayıları benzerlerinden yüksek katsayılarla
faktörlere yüklenmiştir. Dört faktör için elde edilen Cronbach alfa katsayıları ölçeklerin iç
güvenilirliğin oldukça yüksek olduğunu gösterir (Nunnally, 1967).
Faktörlere ilişkin Cronbach α değerleri değişkenler arasındaki korelasyon
değerlerinden büyük olduğu için ayrıştırma geçerliliği de sağlanmış bulunmaktadır (Gaski,
1984).

Tablo 1. Değişkenlere İlişkin Faktör Yükleri ve Cronbach α Değerleri
İş Tatmini (Cronbach α: 0.925)
İşimi, ortalama bir çalışanın sevdiğinden daha çok seviyorum
Çoğu zaman, işim konusunda istekliyimdir
İş değiştirmeyi düşünmüyorum
İşimden gerçekten haz alıyorum
İşimden nadiren sıkılırım

Faktör
Yükleri
0,910

0,892
0,873
0,870
0,718

Bütçesel Katılım (0,959)
Bütçenin hazırlanmasına önemli oranda katılırım.
Bütçe ile ilgili konularda üstlerim daima, görüşlerime başvurur ya da önerilerimi alırlar
Bütçe hazırlanması sırasında görüşlerim, önemli bir faktör olarak dikkate alınır.
Bütçem, ben ondan memnun olana kadar son halini almaz.

0,947
0,923
0,921
0,904

İş Performansı (Cronbach α: 0.852)
Programları ilişkilendirmek ve düzenlemek için örgütteki diğer kişilerle astlarınızdan daha fazla
enformasyon alış-verişinde bulunma

0,873
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Genellikle kayıtlar, raporlar ve hesaplar biçiminde enformasyon toplama ve hazırlama
0,779
Öneriler veya raporlanan/gözlenen performansın değerlendirilmesi ve değer verilmesi
0,691
Hedefler, politikalar ve eylem rotalarını belirleme

0,630

Kapsamlı performansınızı nasıl değerlendirirsiniz?

0,606

Örgüt dışındakilerle konuşmalar, danışmanlık veya temas yoluyla örgütümün genel menfaatlerini
geliştirme.

0,506

İşle İlgili Bilgi (Cronbach α:0.834)
Performans amaçlarımı başarıyla sonuçlandırmak için en uygun kararları alabilecek yeterli bilgiye
sahibim.

0,884

İşimi iyi icra edebilmek için neyin gerekli olduğu konusunda her zaman kararlıyımdır
Önemli karar alternatiflerini değerlendirmek için gerekli olan stratejik bilgiyi elde edebilecek yeteneğe
sahibim

0,754
0,710

İş tatmini verideki varyansın % 41,952’nü, Bütçesel katılım % 17,212’sini İş performansı, %
9,883’ünü ve son olarak işle ilgili bilgi % 7,963’ünü açıklamaktadır. Bu dört faktör, toplam
varyansın % 77’sini açıklamaktadır.
Tablo 2: Değişkenlere İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler ve Pearson Korelasyonları
0rt.

S.S.

Cronbach
Alpha

Bütçesel
Katılım

İş
Tatmini

İş
Performansı

1

Bütçesel
Katılım

3,5417

1,10110

0.925

1.00

2

İş Tatmini

3,7289

0.82506

0,959

0. 287**

1.00

3

İş Performansı

3,7741

0.56218

0.852

0. 310**

0.550**

1.00

4

İşle İlgili Bilgi

4,2519

0.55936

0.834

0.363**

0.439**

0.471**

İşle İlgili
Bilgi

1.00

**Korelasyon, 0.01 düzeyinde anlamlıdır (2-tailed).
Tablo 2’de tüm değişkenlere ilişkin ortalama, standart sapma, güvenilirlik katsayıları ve
korelasyon analizi sonuçları verilmiştir. Değişkenler arasındaki korelasyon sonuçları
beklendiği gibi tüm faktörlerin kendi aralarında pozitif ve istatistiki olarak anlamlı ilişkilere
sahip olduğu görülmektedir.
D. Hipotezlerin Testi
Çalışmada ileri sürülen hipotezlerin testi için, dört regresyon modeli oluşturulmuştur.
Model 1’de iş tatmini üzerinde bütçesel katılımın ve iş ile ilgili bilginin etkisi araştırılmaktadır.
Regresyon analizleri oluşturulan eşitliğin istatistiki olarak anlamlı (F=15,911, p<0.01) ve
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ilişkinin önemli (R2= 0.225) olduğunu göstermektedir. Parametreler üzerinde yapılan inceleme
ise, bütçesel katılım arttıkça iş tatmininin arttığını (0.126, p>0.05) ancak bu artışın geleneksel
düzeylerde anlamlı olmadığını ortaya koymaktadır. Bu bulgular dikkate alındığında H2
hipotezinin desteklenmediğini söylemek mümkündür. Buna karşın İş ile ilgili bilginin iş
tatmini üzerinde istatistiki olarak anlamlı (0.436, p<0.001) bir etkisi olduğunu göstermektedir.
Bu bulgular dikkate alındığında H3 hipotezi desteklenmiştir.
Tablo 3. Bütçesel Katılımın İş Performansı Üzerindeki Etkileri
Model 1

Model 2

Model 3

İş Tatmini

İşle İlgili Bilgi

İş Performansı





t

-

0.409

4.265*

0.255

2.588**

Bağımsız Değişkenler



İş Tatmini

-

İşle İlgili Bilgi

0.436

4.577*

-

Bütçesel Katılım

0,126

1,381

0.475

F
Düzeltilmiş

R2

t

t

5,445*

0.100

1.079

15,911*

29.650*

17.263*

0.225

0.22,5

0.354

* Katsayı, 0.001 düzeyinde anlamlıdır.
** Katsayı, 0.01 düzeyinde anlamlıdır.
Model 2’e bütçesel katılımın işle ilgili bilgi üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Yapılan
regresyon analizleri H1 hipotezini test etmek için oluşturduğumuz regresyonun istatistiki olarak
anlamlı (F=13.341; p<0.001) ve elde edilen ilişkinin önemli (R2= 0.132) olduğunu ortaya
koymaktadır. Parametreler üzerinde yapılan inceleme, bütçesel katılım arttıkça işle ilgili
bilginin (0,363, p<0.001) de arttığını göstermektedir. Bu bulgular dikkate alındığında H1
hipotezi desteklenmiştir.
Model 3’de iş tatmini, işle ilgili bilgi ve bütçesel katılımın iş performansı üzerindeki
etkisi araştırılmıştır. Model 1 ile ilgili yapılan regresyon analizleri, denklemin istatistiki olarak
anlamlı (F=17.263; p<0.001) ve elde edilen ilişkinin önemli (R2= 0.376) olduğunu
göstermektedir. Parametreler üzerinde yapılan inceleme, iş tatmini(0,409, p<0.001) ve işle
ilgili bilgi (0.255, p<0.01) arttıkça iş performansının istatistiki olarak anlamlı bir biçimde
arttığını ortaya koymaktadır.Bu bulgular dikkate alındığında H4 ve H5 hipotezlerinin
desteklenmektedir.
V. SONUÇ
Araştırmanın amacı; bütçe oluşturma sürecine katılımın yöneticilerin bilişsel ve değer
elde etme etkilerinin bulunduğunu, bu etkilerin iş ile bilginin ve iş tatmini arttıracağını, işle
ilgili bilgi ve iş tatminindeki artışın bir performans etkisi yaratarak iş performansını
geliştirilmesine ya da arttırılmasına katkı sağlayacağını ifade eden Chong, Eggletton ve
Leong’un (2005) modelinin test etmektir.
Bu amacı gerçekleştirmek için KOBİ niteliğindeki 90 işletmeden anket yoluyla
toplanan veri, regresyon analiziyle test edilmiştir. Analiz sonucunda bütçesel katılım arttıkça
iş tatmininin arttığını ancak bu artışın geleneksel düzeylerde anlamlı olmadığını ortaya
koymaktadır. Bu bulgular dikkate alındığında H2 hipotezinin desteklenmediğini söylemek
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mümkündür. Buna karşın İş ile ilgili bilginin iş tatmini üzerinde istatistiki olarak anlamlı bir
etkisi olduğunu göstermektedir. Bu bulgular dikkate alındığında H3 hipotezi desteklenmiştir.
Ayrıca bütçesel katılım arttıkça işle ilgili bilginin de istatistiki olarak anlamlı bir
biçimde arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu bulgular dikkate alındığında H1 hipotezi
desteklenmiştir.
Son olarak, iş tatmini ve işle ilgili bilgi arttıkça iş performansının istatistiki olarak
anlamlı bir biçimde arttığı görülmüştür.Bu bulgu H4 ve H5 hipotezlerinin desteklenmesini
gerektirmektedir.
Tüm bulgular dikkate alındığındaChong, Eggletton ve Leong’un (2005) modelinin –
bütçesel katılımın iş tatmini üzerindeki etkisi hariç- örneğimiz için de geçerli olduğunu ortaya
koymaktadır. Bu sonuçlar ayrıca bütçesel katılım, iş ile ilgili bilgi ve iş tatmini arasındaki
ilişkiler bakımından Özer, Özcan ve Akpınarı’ın (2012) bulgularını da onaylamaktadır.
Bulgular bir bütün olarak değerlendirildiğinde, bütçesel katılımın işle ilgili bilgiyi
doğrudan, iş tatminini ise dolaylı olarak arttırdığını ifade edilebilir. Bu bulgu bütçesel katılımın
bilişsel ve performans etkilerinin bulunduğunu desteklemektedir. Performansın arttırılması için
ise işle ilgili bilginin ve iş tatmininin arttırılması gerekir. Bu da gerek işle ilgili bilginin gerekse
iş tatmininin bir performans etkilerinin bulunduğunu göstermektedir.
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Çin’in Küresel Finansal Ayak İzini Genişletme Projesi: Asya Altyapı Yatırım
Bankası ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme
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Özet
Asya Altyapı Yatırım Bankası (AAYB), Çin tarafından kurulan ve “21. yüzyılın yeni
çok uluslu yapılanması” olarak farklı coğrafyalardan 59 ülkenin kurucu üyeliğine aday olduğu
yeni bir jeopolitik gerçekliktir. Türkiye, “bölgesel ve kurucu üye” statüsünde % 2,61’lik pay
ile 11. büyük hissedardır. AAYB’nin kuruluş amacı ise, “Altyapı ve diğer üretici sektörlere
yatırım yapmak yoluyla Asya’da sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı tesis etmek, refahı
artırmak ve altyapı bağlantılılığını geliştirmek; diğer çok uluslu ve ikili kalkınma kuruluşları
ile yakın işbirliği içerisinde çalışarak kalkınma ile ilgili zorluklarla başa çıkmada bölgesel
işbirliği ve ortaklıkları teşvik etmek” olarak belirtilmiştir.
AAYB, II. Dünya Savaşı’nın akabinde BrettonWoods anlaşması ile kurulan ve
dünyanın önde gelen küresel ekonomik yapılanmaları olan IMF ve Dünya Bankası’na alternatif
bir yapılanma olarak ortaya çıkmıştır. Nitekim, ABD’nin başını çektiği bu yapılanmaların
misyonlarının temelini oluşturan uluslararası parasal işbirliğini ve ticareti geliştirme, istihdam
oranlarını artırma, döviz kurlarında istikrarı sağlama, çok taraflı ödeme sistemlerinin
kurulmasını teşvik etme ve yabancı para birimlerinin kullanımı önündeki engelleri kaldırma
şeklindeki hedefleri adaletli bir biçimde gerçekleştirmedikleri görülmektedir. Bu bağlamda, bu
çalışmada hakkında henüz çok az kaynak ve projeksiyon bulunan AAYB’nin kuruluşu ve
misyonu ele alınarak Türkiye’nin kurucu üyeliğinin uzun dönemli etkilerine ilişkin
karşılaştırmalı değerlendirmelerde bulunulmuştur.
Anahtar kelimeler: AAYB, Çin, küresel ekonomik örgütler, Türkiye

China’s Project toExtend Her Global Financial Footprint: AsianInfrastructure
Development Bank and A Review on Turkey
Abstract
Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) is a recent geopolitical reality cherished
as “the new multinational structure of the 21st century” with the Republic of China as its
founding father and 59 countries from different parts of the world applying as prospective
founding members. Republic of Turkey is the 11th largest shareholder” with 2, 61% of
membership share, and has a “regional and founding member” status. The founding principle
and purpose of the organization is stated as follows; “foster sustainable economic development,
create wealth and improve infrastructure connectivity in Asia by investing in infrastructure
and other productive sectors; and (ii) promote regional cooperation and partnership in
addressing development challenges by working in close collaboration with other multilateral
and bilateral development institutions.”
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AIIB has emerged as an alternative structure to existing global economic organizations
including inter alia the International Monetary Fund and the World Bank that have been
established after the WWII as a consequence of the Bretton Woods Agreement. It is evident
that those organizations have largely failed in realizing their missions in terms of promoting
international monetary collaboration and trade, increasing employment rates, and removing the
barriers to the widespread use of foreign currencies. In this context, the purpose of this study
is to briefly describe the foundation and mission of AIIB, about which there is a lack of sources
for academic reference and projections, and to comparatively discuss the long-term
implications of being a founding member for the Republic of Turkey.
Key words: AIIB, People’s Republic of China, global economic organizations, Turkey
Jel Codes: E50, O19

I. GİRİŞ
Temmuz 2014’de Brezilya’nın Fortelaza kentinde düzenlenen 6. BRICS Zirvesi’nde,
kalkınma finansmanında yarım asırdan fazladır süregelen a priori uluslararası mimarinin
yeniden şekillenmesini öngören bir dizi kurumun temelleri atıldı(6th BRICS Summit,
2014).Zirveyi takiben Şangay merkezli olarak kurulan Yeni Kalkınma Bankası ve akabinde
ortaya çıkan “Bir Kemer, Bir Yol” projesinin İpek Yolu Ekonomik Kemeri ve 21. Yüzyıl Deniz
İpek Yolu ayaklarına fon sağlamak amacıyla oluşturulan Yeni İpek Yolu Fonu ile Asya Altyapı
Yatırım Bankası, işte bu yeni mimarinin temellerini oluşturan kalkınma finansmanı kuruluşları
olarak alternatif çok kutuplu bir küresel sisteme doğru evirilişin aracılığını üstlendiler.24 Ekim
2014’de 21 Asya ülkesinin kuruluş memorandumuna imza atması ile resmi olarak kurulan
Pekin merkezli Asya Altyapı Yatırım Bankası’nın ve dolayısıyla yeni finansal düzenin
öncülüğü, 3,8 trilyon Amerikan doları düzeyindeki döviz rezervi ile haklı olarak Çin’e düştü
(Renard, 2015).
Asya Altyapı Yatırım Bankası (AAYB), bölgesel kalkınma bankası olarak Çin’in
girişimleri ile şekillenen, “21. Yüzyılın yeni çok uluslu yapılanması” sloganı ile ortaya çıkan,
farklı coğrafyalardan Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 59 ülkenin kurucu üyeliğine aday
olduğu ve 57’sinin adaylığa hak kazandığı, oluşumuna BrettonWoods anlaşması ile
oluşturulmuş ABD’nin başını çektiği küresel ekonomik yapının karşı çıktığı ve üye
olunmaması yönünde çağrı yaptığı ve 2015 yılı bitmeden önce faaliyete geçmesi tasarlanan
yeni bir jeopolitik gerçeklik olarak dünya gündemine oturmuştur (Renard, 2015).Çin’in Yeni
İpek Yolu Projesi kapsamındaki ekonomi kuşağında yer alan ülkelerin üyeliği ile kurulan ve
Çin’in batı muadili veya “gölge” olarak adlandırılan dış politikasının bir uzantısı olarak görülen
AAYB, İpek Yolu Girişimi’ne dahil olan ülkelere yönelik bir destek programı olarak
görülmektedir (Heydarian, 2015).
Çalışmada, henüz çok yeni bir yapılanma olan AAYB’nin tanıtılması ve uzun vadede
Türkiye için kazanımları bakımından bir değerlendirme yapılması amaçlanmaktadır.
II. AAYB’NİN DOĞUŞU VE TEMELLERİ
AAYB, temel prensipleri ve kuruluş felsefesi henüz gelişme aşamasında olmasına
karşın IMF, Asya Kalkınma Bankası ve Dünya Bankası’nın fakirliği ortadan kaldırma ve doğal
kaynakların yönetimi gibi son derece politik ve manipülasyona açık makro amaçlarından farklı
olarak özünde Asya’daki kara ve havayolları gibi altyapı yatırımlarına fon sağlamak amacıyla
kurulmuştur. AAYB’nin kuruluş amacı, anlaşma hükümlerinin yer aldığı kuruluş metninde,
“Altyapı ve diğer üretici sektörlere yatırım yapmak yoluyla Asya’da sürdürülebilir ekonomik
kalkınmayı tesis etmek, refahı artırmak ve altyapı bağlantılılığını geliştirmek; diğer çok uluslu
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ve ikili kalkınma kuruluşları ile yakın işbirliği içerisinde çalışarak kalkınma ile ilgili
zorluklarla başa çıkmada bölgesel işbirliği ve ortaklıkları teşvik etmek” olarak belirtilmiştir.
Asya Altyapı Yatırım Bankası, Çin’in yatırımlara tahsis edebileceği nakit sermaye birikiminin
oluşması ve Asya ülkelerinin ciddi altyapı eksikliklerinin varlığını sürdürmesi şeklindeki iki
büyük gerçekliğin kesişmesi temelleri üzerinde yükselmektedir (Pollmann, 2015).
Japonya’nın ağırlığının yoğun olduğu Asya Kalkınma Bankası ile ABD ve Avrupa’nın
ağırlığının yoğun olduğu IMF veDünya Bankası’nın Asya’daki bölgesel altyapı gelişimine
sağladığı desteğin yeterli olmamasının yanı sıra Çin’in çeşitli mecralarakanalize edebileceği
sermayesinin hızlı yükselişi nedeniyle bölge ve dünyadaki artan gücü ve nüfuz arayışı ve
gelişmekte olan pazarların küresel üretimdeki artan ağırlığının BrettonWoods ile şekillenen
kuruluşlara yeterince yansımamasının yarattığı hoşnutsuzluk, AAYB’nın kurulmasını
meşrulaştırmaktadır (Yıldız, 2015)50.
Batı yanlısı iktidar odaklarının ve II. Dünya Savaşı sonrası şekillenen ve kendisinin
başrollerinde yer almadığı dünya düzenin karşısında Shangai İşbirliği Örgütü’nü kurma ve
BRICS yapılanması gibi adımlar atan başta Çinolmak üzere gelişmekte olan ekonomiler, batı
merkezli düzene alternatif çok kutuplu bir düzen arayışında olduklarını ve mevcut sistemdeki
konumlarından memnun olmadıklarını bu girişimlerle tekrar tekrar ortaya koymaktadırlar.
BrettonWoods anlaşmasının imzalandığı 1944 yılından bu yana dünya konjonktüründe
meydana gelen radikal değişimlerin gelişmekte olan ülkeler aleyhine ve haksız biçimde küresel
finansal sistemin unsurlarına yansımakta gecikmesi, örneğin IMF Başkanının Avrupalı ve
Dünya Bankası Başkanının Amerikalı olması şeklindeki Çin ve Hindistan’ın artan gücünü
yadsıyan ve hiçe sayan iki taraflı anlaşmaların gelişmekte olan ülkeleri kızdırması oldukça
anlaşılabilir bir sonuçtur (Jones, 2014; Leech&Leech, 2012).
Küresel üretim çıktıları ve nüfusu dikkate alındığında ve ABD’nin hemen arkasından
dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olması gerçeğine karşın Çin’in, Asya Kalkınma Bankası
ile Dünya Bankası’ndaki oy oranının orantısız düşüklüğü AAYB’nin neden Çin tarafından
kurulduğunu anlamayı kolaylaştırmaktadır. Buna karşın, Çin’in tüm bu yeni kalkınma
finansmanı yapılanması sürecinde esas sermaye tedarikçisi olmasına karşın kurumsal üyelik
noktasında kendisini primusinterpares yani “eşitler arasında birinci” olarak konumlandırdığını,
karar verme süreçlerinde baskın hissedar olma iddiasında bulunmadığını vurgulamak
gerekmektedir (Biswas, 2015). Çeşitli nedenlerle kuruluş amaçlarını gerçekleştirememiş olan
diğer girişimlerden farklı olarak AAYB, öncelikle geniş katılımcı yelpazesi, işbirliği
noktasındaki yapıcı ve pozitif gündemi ile liberal düzene alternatif olarak Çin’in başını çektiği
çokuluslu bir mimarinin yumuşak yapı taşı olarak öncül bir inisiyatif olma potansiyeline
sahiptir.
Nihayetinde kurucu üyeliği kabul edilerek anlaşmaya imza atan devletler şu şekildedir;
Çin, Türkiye, Fransa, Almanya, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Bangladeş, Birleşik Arap
Emirlikleri, Brezilya, Brunei, Danimarka, Endonezya, Filipinler, Finlandiya, Güney Afrika,
Güney Kore, Gürcistan, Hindistan, Hollanda, İngiltere, İran, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre,
İtalya, İzlanda, Kamboçya, Katar, Kazakistan, Kuveyt, Kırgızistan, Laos, Lüksemburg,
Dünya Bankası’nda Çin’in oy gücü %4,85; ABD’ninki %16,21 ve Japonya’nınki %7,51’dir. IMF’de
Çin %3,81 oy gücüne, ABD %16,21 ve Japonya %6,23 oy gücüne sahiptir. IMF’de 2010 yılında Çin’in
oy gücü %6’ya çıkarılmıştır. ABD ve Japonya öncülüğünde 1966’da kurulan Asya Kalkınma
Bankası’nda Çin’in oy gücü %5,47, ABD’nin %12,74, Japonya’nın ise %12,85’tir
(http://esagev.org/FileStorage/Article/97182079-AE9F-463A-B19A-937F798EBDE1.pdf).
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Malezya, Maldivler, Malta, Mısır, Moğolistan, Myanmar, Nepal, Norveç, Özbekistan,
Pakistan, Polonya, Portekiz Rusya, Singapur, Sri Lanka, Suudi Arabistan, Tacikistan, Tayland,
Umman, Ürdün, Vietnam ve Yeni Zelanda (http://www.aiib.org/).Anlaşmaya imza atan 57
devlet şu temel noktalarda fikir birliğine varmışlardır; Büyümenin sürdürülmesi ve Asya
ekonomilerinin iktisadi ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi noktasında bölgesel işbirliğinin
önemini kavramak ve küreselleşme bağlamında ortaya çıkabilecek olası finansal krizler ve
diğer dışsal şoklar karşısında bölgesel iyileşmeye katkıda bulunmak; bölgesel bağlantısallığı
genişletme ve bölgesel entegrasyonu iyileştirmede altyapı gelişiminin önemini yadsımamak ve
böylece Asya’daki insanlar için ekonomik büyüme ve sosyal gelişmeyi tesis ve devam ettirerek
küresel ekonomik dinamizme katkıda bulunmak; Asya’daki altyapı gelişimini finanse etmedeki
uzun dönemli ihtiyacın karşılanması noktasında AAYB ile mevcut diğer uluslararası kalkınma
bankaları arasındaki işbirliğinin önemini kavramak; altyapı gelişimine odaklanan çok uluslu
bir kurum olarak AAYB’ninkuruluşunun, ihtiyaç duyulan ek kaynakların Asya’nın içinden ve
dışından tedarik edilmesine katkıda bulunacağını ve Asya ekonomilerinin yüz yüze kaldığı
ekonomik darboğazları ortadan kaldırma, mevcut çok uluslu kalkınma bankalarına destek
olarak Asya’da sürdürülebilir ve istikrarlı bir büyüme ivmesi yakalama noktasındaki
katkılarına inanmak(http://www.aiib.org/).
AAYB, fikir aşamasından kuruluşuna kadar dünya gündeminde büyük yer tutmuş ve
itibar gördüğü kadar eleştiri oklarının hedefi de olmuştur (Ito, 2015). Nobel ödüllü ekonomist
Stiglitz, AAYB’nin, toplam küresel talebin canlandırılmasına, altyapı yetersizliği nedeniyle
mal ve hizmetlerin serbest dolaşımının gerçekleşmediği bölgelerde insan, mal ve fikirlerin daha
serbest dolaşımının temin edilmesine ve finansal sistemin asıl misyonu olan küresel ölçekte
yatırım ve tasarruflara aracılık etme görevini ifa etmesine katkıda bulunacağını ifade
etmektedir (Stiglitz, 2015). ABD’nin idealist söylemlerine aykırı biçimde AAYB’nin
kuruluşuna çevresel standartlar, şeffaflık ve insan haklarına ilişkinbirtakım argümanlar ışığında
karşı çıkmasının hatalı olduğuna değinen yazar, ABD’nin küresel hegemonya kaybı
endişesinin mevcut çok kutuplu dünyada yersiz bir kaygı olduğunu savunmakta ve AAYB’ye
üye Avrupa ülkelerini tebrik etmektedir. ZiraStiglitz’e göre, “batılı finans kuruluşları risk
yönetimi ve sermayenin dağıtımı konularında büyücü olarak görülmekteydiler; ancak bugün,
bu kuruluşların, piyasa manipülasyonu ve diğer aldatıcı fillerde uzman olduklarını hepimiz
görmüş bulunmaktayız”51.Buna karşın Harvard Ekonomi Profesörü ve IMF eski Baş
Ekonomisti KennethRogoff ise batı menşeli altyapı bankalarının sorunlu kredilerinin ve
projelerinin bıraktığı olumsuz miras dikkate alındığında, alternatif bir kredi kuruluşunun
gerekliliğini sorgulamakta ve mevcut yapılanmaların ıslah edilmesi seçeneğini öne
sürmektedir. Dahası yazar, AAYB’nin bir fonlama kuruluşu olmaktan ziyade hangi projelerin
destekleneceğini seçme, deneyim paylaşımı, en iyi uygulamalar ve teknik destek noktasında
bir bilgi bankası misyonu üstlenmesinin getireceği katma değerin daha yüksek olacağına
değinmektedir (Rogoff, 2015).
Yeni kuruluşların etkin ve etkili yönetişim yapıları kurabilmeleri, güvenilir ve ihtiyatlı
düzenleyici yapılar oluşturabilmeleri, uluslararası kredi kuruluşları tarafından
güvenilirliklerininonanması, radikal politikleşmelerinin önlenmesi, şeffaf, dürüst ve politik
etkilerden bağımsız kredi kararları verebilmeleri ve BRICS ülkelerinin düşük notlar aldığı
“Western financialinstitutionswerethoughtto be wizards at managing risk andallocatingcapital; today,
weseethattheyarewizards
at
market
manipulationandotherdeceptivepractices”,
http://www.huffingtonpost.com/joseph-e-stiglitz/america-financial-systemdevelopment_b_7965690.html
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şeffaflık noktasında küresel güvenoyu alabilmeleri, önlerindeki en ciddi problemler arasındadır
(Ito, 2015).Nitekim bu konuya ilişkin olarak IMF Birinci Başkan Yardımcısı David Lipton,
“Dünya, bu oluşumda yer alan ülkelerden bir şey bekliyor. Herkes bu kurumun iyi
yönetilmesini, diğer prestijli uluslararası finans kuruluşlarında olduğu gibi yüksek
standartlara sahip bir anlayışla yönetilmesini bekliyor” ifadesini kullanmıştır
(http://www.aiib.org/).Hindistan ve Rusya’nın yakın zamanda deneyimlediği ekonomik
krizlerin döviz rezervleri üzerinde açtığı derin yarıkların da gösterdiği üzere gelişmekte olan
ülkelerin ve özellikle Çin’in para birimlerinin küresel rezerv para birimi haline gelebilmesi ve
küresel ekonomik krizleri stabilize edebilecek güce kavuşması da uzun vadeli amaçlar arasında
olmalıdır.
III. TÜRKİYE AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME
II. Dünya Savaşı’nın akabinde Bretton Woods anlaşması ile kurulan ve dünyanın önde
gelen küresel ekonomik yapılanmaları olan IMF ve Dünya Bankası ile Türkiye’nin tarihsel
etkileşimini geniş bir perspektifte ele alacak olursak, bu oluşumların misyonlarının temelini
oluşturan uluslararası parasal işbirliğini ve ticareti geliştirme, istihdam oranlarını artırma, döviz
kurlarında istikrarı sağlama, çok taraflı ödeme sistemlerinin kurulmasını teşvik etme ve
yabancı para birimlerinin kullanımı önündeki engelleri kaldırma şeklindeki hedefleri adaletli
bir biçimde gerçekleştirmedikleriniveriler ışığında ifade edebiliriz. Liberal ekonomik
politikalar eşliğinde üye ülkelerin ekonomik gelişimine katkıda bulunmak şeklinde
özetleyebileceğimiz amaçlarını gerçekleştirme noktasında bu yapılanmalar, taraflı ve
etkinlikten uzak bir portre çizmekten kurtulamamışlardır. Mahfi Eğilmez’e göre IMF’in iki
büyük sorunu vardır: Birincisi, IMF, siyasi ve ekonomik bağımsızlığını koruyamamış ve
ABD’nin istek ve çıkarlarına hizmet eder hale gelmiştir. İkincisi, küresel değişimlere maruz
kalan kapitalist altyapıya uygun politikalar ve sistemler geliştirememiş olmasıdır (Eğilmez,
2012).
Türkiye, 1961-2005 yılları arasında IMF ile 19 stand-by anlaşması imzalayarak 50
milyar doların üzerinde IMF kredisi kullanmış ve bu anlaşmalar, Türkiye’nin hedefleri
gerçekleştirememesi üzerine vadeleri dolmadan önce sonlandırılmıştır (Karagöl ve Bingöl,
2013). Ülke içerisindeki askeri darbeler, koalisyon hükümetleri ve politik kargaşanın yol açtığı
istikrarsızlık ortamında gerçek potansiyeline ulaşamayan ekonomide kaynaklar etkin ve
verimli şekilde değerlendirilemediğindenIMF kredilerinin ve ekonomi politikalarının uzun
dönemde faydası olmamıştır (Çelik, 2007; Erdinç, 2007; Kantarcı ve Karacan, 2008). IMF’in
istikrar programları kapsamında dayattığı yüksek faiz oranları gibi ekonomik önlemler, ülkenin
makroekonomik performansına ve üretimine olumsuz yansımış ve ekonominin yavaşlamasına,
durgunluk ve ekonomik buhrana yol açmıştır. Ekonomik istikrarı tesis, sermaye çıkışını
önleme ve para biriminin istikrarını sağlamaya yönelik olarak alınantedbirler şirketlerin
batmasına, bankaların ticari müşterilerine yönelik borçlarını ödeyemeyecek hale gelmesine,
finansal sistemin zayıflamasına, sermayenin ülke dışına kaçmasına neden olmuştur (Karahan
ve İpek, 2013). Bütçe açığını azaltmak için vergi oranlarının artırılması ve cari açığın
azaltılması için kur ayarlaması politikaları benimsenmesi gibi tedbirler ise ekonomik
durgunlukla sonuçlanmıştır. Stand-by anlaşmalarının, ekonomik sorunları çözümlemekten
ziyade Türkiye’yi ekonomik gerilemeye itelediği görülmüştür. 2005 yılında yapılan 3 yıllık
son stand-by anlaşmasının ardından hükümet, bir daha IMF ile anlaşma yapmama kararı
almıştır.
Asıl hedefi yeniden yapılanma ve kalkınma olan Dünya Bankası’nın teşkilat yapısı
IMF ile hemen hemen aynıdır. IMF başkanının Avrupalı olması koşuluna karşın Dünya
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Bankası başkanının ABD’li olması koşulu aralarındaki en önemli farktır, diyebiliriz. Türkiye,
1947 yılında IMF’ye üye olmakla birlikte Dünya Bankası Grubu’nun da üyesi haline gelmiş
ve 1950-2003 yılları arasında çeşitli alanlarda kullanmak üzere Dünya Bankası’ndan yaklaşık
21 milyar ABD doları miktarında kredi almıştır (Ayaz, 2013). Kullanılan kredilerin ulusal
ekonomiye uzun vadede fayda sağlamadığı, kredilerin sektörel dağılımına bakıldığında finans
sektöründe bir yoğunlaşma olduğu ve bankanın kredi kullandırma koşullarının, ithalatı teşvik
edici doğasından ötürü kısır bir döngü yarattığı izlenmektedir. Dünya Bankası’na olan
kredilerin toplam borç stoku içerisindeki oranı bu nedenlerle azalma eğilimindedir.
Türkiye, AAYB’de bölge ülkesi statüsü ve %2,61 pay ile hisse paylaşım
yapılanmasında on birinci sırada yer alarak yönetim ve karar süreçlerinde ciddi söz hakkına
sahip olacak ülkeler arasına girmiştir52.
Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek AAYB üyeliği ile ilgili
açıklamasında şu ifadelere yer vermiştir; “Ülkemizin kayıtlı sermayesi 2,6 milyar dolar ve
ödenmiş sermayesi ise 521,99 milyon dolardır. Ödenmiş sermaye payları 5 eşit yıllık taksitle
ödenecek. İlk taksiti ocak ayı içinde ödeyeceğiz. Ülkemiz söz konusu sermaye katkısı ile yüzde
2,5237’lik oy gücüne sahip olarak bankanın 11’inci büyük hissedarı olmuştur. Bölge ülkeleri
arasında yüzde 3,44’lük oy gücü ile 7’inci sıradadır. Türkiye, bankadaki yüksek oy gücü
sayesinde Pakistan, Azerbaycan, Gürcistan, Brunei ve Kırgızistan ile oluşturduğu ülke
grubunu AAYB Yönetim Kurulu’nda ‘Ülke Grubu Direktörü’ sıfatıyla temsil edecektir. Banka
politikalarına ulusal önceliklerimiz ve küresel ekonomik kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda
katkıda bulunulacaktır (Akyıl, 2016).
Mehmet Şimşek, 16 Ocak 2016’da Pekin’de düzenlenen resmi törenle faaliyete geçen
AAYB’ye üye olmasının, “Türkiye’nin Asya ülkeleriyle işbirliğini geliştirmek, özel sektörün
büyük altyapı projelerinde finansmandan faydalanmasını sağlamak ve bölgesel projelerde
aktif rol alması” amaçlarına hizmet edeceğini belirtmiştir. Şimşek’e göre, “Müteahhit firmaları
başta olmak üzere Türk firmalarının, ana faaliyet alanı altyapı finansmanı olan AAYB’ye
üyeliğimizle daha fazla bölgesel projeye iştirak etmesi beklenmektedir.”(Akyıl, 2016).
Bu bağlamda değerlendirildiğinde, Türkiye’nin AAYB üyeliğinin, uluslararası
ekonomi politik arenada edinilen geçmiş acı tecrübelerden çıkarılan dersler ışığında daha
ihtiyatlı gerçekleşeceğini ve Batı karşısında alternatif bir koz olarak elini
kuvvetlendirebileceğini öngörebiliriz.
AAYB, Türkiye’de kamu-özel sektör işbirlikleri noktasında önemli bir finansman
kaynağı olma potansiyeline sahip olup bölgesel ve yerel kalkınmada önemli bir rol
oynayabilecektir. Kurucu üye olarak Türkiye, özel sektörünün finansman ihtiyacını projeler
aracılığıyla AAYB’ye devredebilecektir.
Diğer taraftan Türkiye, İpek Yolu projesinin tarihsel ve jeopolitik konumu itibariyle
kaçınılmaz bir parçasıdır. AAYB’de söz sahibi olmak kaydıyla İpek yolu projesinin
gerçekleşmesi, Türkiye’nin kalkınmasına ve kalkınma finansmanından daha fazla
yararlanabilmesine katkıda bulunacaktır.
IV. SONUÇ

Hisse paylaşımı açısından ilk sıralardaki ülkeler, %29,78 Çin, %8,7 Hindistan, %6,54 Rusya, %4,48
Almanya ve %3,74 Güney Kore şeklindedir.
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2014 yılından itibaren ortaya çıkanAAYB, Yeni Kalkınma Bankası, Yeni İpek Yolu
Fonu gibi somut yapılanmalar dünya finansal sisteminde eksen kaymaları tartışmalarına yol
açmaktadır. Cesur yeni dünyanın temellerinin Asya’da atılmakta olduğuna dair iddialar ivme
kazanmakta ve mevcut küresel ekonomik düzeni sorgulamak ve bu ekonomik düzene meydan
okumak adına yeni ortaklıklar gerçekleştirilmektedir. ABD’nin tüm karşı çıkmalarına rağmen,
Asya Altyapı Yatırım Bankası’nın kurucu üyeleri arasında İngiltere gibi yüzyıllık ittifakların
da bulunması bu iddialara meşruiyet kazandırmaktadır. Öyle ki, AAYB’nin, uzun vadede
Dünya Bankası’nın ardından dünyadaki en büyük çok uluslu kalkınma finansmanı kuruluşu
olacağı düşünülmektedir (Humphrey, 2015).
2020’ye kadar olan süreçte Asya’nın altyapı ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli
olduğu düşünülen yaklaşık8-10 trilyon Amerikan dolarını tedarik etmek (Bhattacharyay, 2010;
Ashurst, 2015), Dünya Bankası ve Asya Kalkınma Bankası’nın Asya’ya tahsis
edebileceğiyıllık yaklaşık 20 milyar dolarlık toplam bütçeyi göz önüne aldığımızda en azından
kısa vadede zorlu bir iş olarak görünmektedir. Asya Altyapı Kalkınma Bankası, açığın
tamamını kapatmaktan ziyade gerekli kaynağın en azından bir kısmını karşılamak
iddiasındadır. Bankanın, Asya açısından hem altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir
enstrüman olmak ve aracı rolü oynamak hem de siyasi dengelerin özellikle Çin lehine yeniden
kurulmasını sağlamak gibi stratejik bir rol oynaması öngörülmektedir.
Türkiye’nin AAYB üyeliğinin, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu altyapı yatırımlarına
alternatif bir finansman kaynağı oluşturmasının yanı sıra mevcut ekonomi-politik
konjonktürden tamamen uzaklaşmamak, dışlanmamak ve uzun vadede hem ulusal hem de
uluslararası hedeflerini gerçekleştirmesine katkıda bulunması öngörülmekte ve
arzulanmaktadır.
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Arap Baharı Ve Kuzey Afrika:
Ülke Deneyimleri Ekseninde Ekonomik Etkiler
Oğuz YILDIRIM**
Özet
Bu çalışmanın konusu, Arap coğrafyasına yayılan değişim ve demokratikleşme süreci
olarak adlandırılan Arap Baharı’nın, Kuzey Afrika ülkelerinde neden olduğu ekonomik
etkilerdir. Meydana gelen bu etkiler, Tunus, Libya, Fas, Cezayir ve Mısır gibi Kuzey Afrika
ülkelerinin yaşamış oldukları deneyimler ekseninde ele alınmıştır.Arap Baharı; sosyal, siyasal
ve ekonomik nedenleri ve sonuçları bulunan, bölgesel etkileri günümüzde de halen devam eden
sıkıntılı bir süreçtir. Aralık 2010’da Tunus’ta başlayıp tüm Kuzey Afrika ülkelerine yayılan ve
devamında Ortadoğu’yu da etkisi altına alan rejim karşıtı hareketler, bölgedeki Arap
halklarının demokrasi, özgürlük ve insan hakları taleplerinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.
Bir nevi Arap Baharı ile daha önce iktidardan dışlanan kesimler, iktidar olanakları üzerinde
söz sahibi olmak istemişlerdir.Sonuç olarak bölgede yaşanan bu özgürlükçü halk hareketleri,
Kuzey Afrika ülkelerinin dinamiklerini değiştirmiştir. Yılların getirdiği sorunların bir sonucu
olarak ortaya çıkan Arap Baharı’nın önemli tetikleyicilerinden olan fakirlik ve ekonomik
çaresizlik, Arap Baharı ile birlikte düşük gelirli sosyal kesimlerin kaynaklara ulaşma aracı
haline dönüşmüştür. Zaman içinde bölge insanının ekonomik ve politik özgürlük istekleri hem
Kuzey Afrika ülkelerinde hem de Ortadoğu coğrafyasında yer alan ülkeler içinde daha da güçlü
bir şekilde ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Arap Baharı, Kuzey Afrika Ülkeleri, Ekonomik Etkiler.
JEL Sınıflandırması: F51, F62.
Arab Spring And North Africa:
Country Experiences Of Economıc Effects Of Axes
Abstract
The subject of this study is the Arab Spring’s (change and democratization process in
the Arab world) economic impacts on the North African countries. The effects occurred on
Tunisia, Libya, Morocco, Algeria and the experiences they have lived in the North African
countries such as Egypt have been addressed.The Arab Spring has social, political and
economic causes and consequences of which regional influences is still today an ongoing
trouble some process. In December 2010 started in Tunisia spread to all countries of North
Africa and the Middle East continue to act against the effects of a regime in the region.It has
emerged as a result of the demand of the Arab people for democracy, freedom and human
rights. People who had been excluded from power previously by a kind of Arab Spring, they
want to have a say on government facilities.As a result, this liberal popular movements in the
region has changed the dynamics of the North African country. Poverty and economic despair
were the major triggers ofArab Spring, which arose as a result of decades of problems. These
have turned into a means of achieving social sector resources for low-income through the Arab
Spring. Over time economic and political freedom demands of people have emerged in both
North African countries more strongly in countries located in the Middle East.
*
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1-GİRİŞ
Demokrasinin yayılma ve gelişim göstermesi sürecinde Arap coğrafyası epeyce geç
kalmıştır. Bunun temel nedeni, bölgenin genel olarak uzun sayılabilecek bir süre sömürge
yönetimi altında kalmasının yanı sıra; aile, klan, mezhep bağlarının Arap toplumlarında çok
güçlü olmasıdır. Bu durum otoriter yönetimlere zemin yaratmış ve değişime olan direnci
artırmıştır (Orhan 2011, s.22-23). Bunun dışında Arap ülkelerinin dışa kapalı ekonomileri, geç
sanayileşmeleri, çok fazla petrol kaynaklarına sahip olmalarına rağmen hala tarıma dayalı bir
altyapının bulunması, bireyciliğin ağır basması demokrasiyi geciktiren ve Arap Baharı’nı
başlatan önemli etkenler olmuştur. Bu nedenlerin dışında, ekonomik durumun çok iyi
olmaması, yoksulluk, gelir dağılımındaki adaletsizlik, işsizlik gibi etmenlerde Arap Baharı’nı
harekete geçiren nedenler arasında gösterilebilir (Öztoprak 2012, s.9).
Arap Baharındaki isyanların ortak özelliği statükocu, otoriter ve yozlaşmış yönetimlere
karşı siyasal özgürlük, siyasal katılım, ekonomik ve sosyal adalet talebi ile tabandan gelen
hareketler olmasıdır. Arap Baharı'nın etkisi, diğer ülkelerdeki var olan protestolar ile birleşmiş
ve küresel bir alana yayılarak etkisini toplumsal ve siyasi olarak hissettirmiştir. 2011 yılı
başlarından itibaren Kuzey Afrika’yı ve Ortadoğu’yu etkisi altına alan rejim karşıtı hareketler
bölgedeki Arap halklarının kendi kaderlerini kendilerinin belirlediği özgürlük hareketleri
olarak nitelendirilmektedir. Arap baharı olarak da tanımlanan ve bölgeyi etkisi altına alan bu
hareketler bölgenin dinamiklerini değiştirmektedir. Bu değişimin ise orta ve uzun vadede
bölgede çıkarları olan tüm uluslararası aktörleri etkilemesi beklenmektedir (Coşkun 2012,
s.63).
A. Tunus
Yasemin Devrimi 2011 yılında Tunus'un birçok şehrinde gerçekleşen protestolara
verilen genel bir addır. Kasım 2010'da, işsiz bir üniversite mezununun kendini ateşe vermesi
ile başlayan protestolar Tunus'ta son 30 yıldır yaşanan sosyal ve siyasal olayların en dramatik
dalgalarından biridir (Paksoy vd. 2012, s.49). Protestoların nedeni her ne kadar işsizlik, gıda
enflasyonu, siyasi yozlaşma, ifade özgürlüğü ve halkın kötü yaşam koşulları olarak gösterilse
de, esas neden 23 yıldır iktidarda olan ve tüm bu olaylara göz yuman Zeynel Abidin Bin Ali’nin
ülkeyi kötü yönetmesinden kaynaklanmaktadır. 17 Aralık 2010 tarihinde halk ayaklanması ile
başlayan Yasemin Devrimi, devlet başkanının 14 Ocak 2011 tarihinde ülkeyi terketmesiyle
sonuçlanmıştır. Bu halk hareketiyle birlikte Tunus’taki demokratik dönüşüm süreci başlamıştır.
Tunus’taki protestoların merkezinde halk bir kitle olarak yer almıştır. Arap Baharını başlatan
Tunus halkı, toplumsal ve siyasi dönüşümün şiddete başvurmadan da mümkün olabileceğini
kanıtlamıştır.
Tablo-1: Arap Baharı Sonrası Makroekonomik Değişkenler (Tunus, 2010-2014)
Yıllar

2010

2011

2012

2013

2014

Büyüme Oranı

3,5

-1,9

4,1

2,9

2,7

Enflasyon Oranı

3,8

4,4

4,9

8,8

8,8

İşsizlik Oranı

13,0

18.3

14.0

13.3

13.3

Kaynak: The World Bank (http://databank.worldbank.org/) sayfasından derlenmiştir.
560

Tunus, tarım, madencilik, turizm ve birçok imalat sanayi dalında uluslararası nitelikte mal ve
hizmet üretebilen, iktisatçıların çeşitlendirilmiş adını verdikleri bir ekonomiye sahiptir.
Ekonomik yapının kamu sektörü ve özel sektör payları açısından değerlendirilmesi, özellikle
son on yılda gerçekleştirilen özelleştirme ve liberalleşme süreçlerine karşın, karma bir
ekonomik yapı görünümü ortaya koymaktadır. Kuzey Afrika ülkelerinin temel sorunlarından
birisi, özellikle orta ve düşük sosyal sınıfların yaşam konularının diğer benzer gelişmişlik
düzeyine sahip olan ülkelerin önemli ölçüde gerisinde olmasıdır (Öztürkler 2012a, s.53).
Tunus’un ekonomik yapısının en belirgin özelliklerinden birisi diğer bölge ülkelerinde olduğu
gibi yeterli istihdam yaratamamasıdır. Özellikle yüksek eğitim düzeyine sahip genç nüfus için
yeterli istihdam yaratılamaması bölgedeki gelişmelerin gerisinde yatan temel sebeplerden
birisidir. Tunus ekonomisi, bölgesel anlamda dengesiz bir yapıya sahiptir. Tablo-1
incelendiğinde o dönem Tunus ekonomisindeki büyüme oranı, enflasyon oranı ve işsizlik oranı
gibi makro ekonomik değişkenlere baktığımızda, ekonomik verilerin pek de iyi olmadığı
görülmektedir. Özellikle Arap Baharı sürecinde ekonomide düşük büyüme oranlarını takip
eden yüksek enflasyon ve işsizlik oranları mevcuttur. 2010-2014 yılları arasında işsizlik
oranları %13-14 ve üzeri seyrederken, enflasyon oranları ise bu yıllar arasında %4 ile %9’lar
seviyesinde seyretmiştir. Unutulmamalıdır ki gıda fiyatlarındaki yüksek enflasyon Tunus’taki
devrime götüren halk ayaklanmasının gerisinde yatan nedenlerden birisidir. Gıda ürünleri ile
birlikte tüketicilerin tükettiği diğer ürünlerin fiyatlarındaki gelişmeyi de içeren tüketici fiyat
enflasyonu, tüketicilerin yaşam maliyetlerinin temel ölçüsüdür. Büyüme oranları ise ortalama
%2-2,5 gibi düşük değerlerde seyretmiştir.
İşsizlik, yolsuzluk, bölgesel eşitsizlik gibi sorunlar yaşayan ve Arap Baharının başlangıç
noktası olan Tunus'ta, ekonomistler gelecekten umutlu. Bunun nedeni olarak, Tunus'ta orta
sınıfın sosyal haklar ve yönetim şeklinin değişimi için isyanlar başlatmış olması ve bunun
sonunda devrik devlet başkanının ülkeyi terk etmek zorunda kalması ile yolsuzluk ve klan
ekonomisinin sona erecek olması gösterilebilir.
B. Libya
Libya'da 15 Şubat 2011 tarihinde Arap dünyasını saran protestoların bir ayağı olan
2011 Mısır Devrimi'nden esinlenmesi sonucu başlayan halk haraketleri, devlet başkanı
Muammer Kaddafi karşıtı gösteriler daha sonrasında gerçek anlamıyla bir iç savaşa dönüşmüş
ve Muammer Kaddafi'nin öldürülmesiyle 20 Ekim 2011 tarihinde sona ermiştir.
Libya’nın özellikle Avrupa’ya yakın olması, Avrupa ile Afrika arasında bir geçiş
noktasında bulunması stratejik önemini artırmaktadır. Libya’nın konumunun Batı için
ekonomik, sosyal, politik ve güvenlik boyutu bulunmaktadır. Libya’nın coğrafi konumu, bir
taraftan özellikle İtalya üzerinden Avrupa’ya diğer taraftan Afrika’ya insan ve mal geçişini
kolaylaştırmaktadır. Bütün bu özellikler Libya’yı adeta hedef haline getirmiştir. Bu unsurlar
Libya için bir taraftan fırsatlar diğer taraftan tehditler kaynağıdır.
Tablo-2: Arap Baharı Sonrası Makroekonomik Değişkenler (Libya, 2010-2014)
Yıllar

2010

2011

2012

2013

2014

Büyüme Oranı

5,0

62,1

104.5

-13,6

-24,0

Enflasyon Oranı

14,2

18,3

19,0

-6,8

-17,3

İşsizlik Oranı

18,5

17.7

19.2

19.2

19.2

Kaynak: The World Bank (http://databank.worldbank.org/) sayfasından derlenmiştir.
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Küreselleşen dünyanın en büyük sorunlarından biri, enerji ihtiyacıdır. Libya, Kuzey Afrika’nın
en kıymetli petrol bölgelerinden birine sahiptir. Libya petrolleri, Batılı güçler için de stratejik
önem atfedilen bir ekonomik kaynaktır. Yüksek kalitede petrolün ucuz bir şekilde elde edilmesi
Libya’yı önemli kılmaktadır. Bölge petrolünün Batıya sorunsuz aktarımı Batı için “yaşamsal”
önem taşımaktadır. Bu bakımdan Batı, Libya’daki gelişmelere karşı büyük bir hassasiyete
sahiptir. Nitekim Kaddafi dönemi ve Arap Baharı sürecinde yaşananlar bunu doğrular
niteliktedir (Akbaş ve Aslan Düzgün 2012, s.67).
Libya ekonomisi enerji sektörü temeline dayanmakta, bu sektör ihracat gelirlerinin
tamamına yakınını, gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYH) yaklaşık üçte ikisini ve hükümet
gelirlerinin yaklaşık beşte dördünü oluşturmaktadır. Düşük nüfus ve yüksek enerji sektörü
geliri sayesinde Libya, kişi başına gelir temelli Dünya Bankası sınıflandırmasında yüksek orta
gelirli ülkeler gurubunda yer almaktadır. Ekonominin çeşitlendirilmesi, enerji sektörü dışında
kalan sektörlerin yenilenmesini ve/veya yeniden yaratılmasını gerektirmektedir. Bu süreç
yüksek oranlı ulusal ve yabancı yatırımları ve bu yatırımların finansmanı için yüksek yurtiçi
ve yabancı tasarruflara ihtiyaç doğuracaktır (Öztürkler 2012c, s.84).
Arap Baharı sürecinde Libya ekonomisindeki büyüme oranı, enflasyon oranı ve işsizlik
oranı gibi makro ekonomik değişkenlere baktığımızda, ekonomik verilerin pek de iyi olmadığı
görülmektedir. Özellikle 2013 ve sonrasında ekonomide negatif büyüme oranları söz
konusudur. 2010-2014 yılları arasında işsizlik oranları 2012’ye kadar %20’ler civarında
seyretmiş, bu yıldan sonra ise hızla düşerek negatif rakamlara ulaşmıştır. Tablo-2’den de
görüleceği üzere Libya ekonominsin en önemli sorunlarından birisi genç nüfusuna istihdam
yaratmaktır. Ekonomik yapıdaki dönüşüm, istihdam yaratacak bir ekonomik yapının
oluşturulması yönünde olmalıdır. Tüm bu dönüşüm ise, istikrarlı bir politik sistemin ve yasal
ve kurumsal yapının hızla oluşturulmasını zorunlu kılmaktadır. Sonuç olarak Libya’da Arap
Baharı sonrası 40 yıllık diktatörlüğün devrilmesi, çeşitlendirilmiş, genç nüfusuna istihdam
yaratabilen ve etkin işleyen yeni bir ekonomik yapının oluşturulabilmesi ümidini artırmıştır.
C.Fas
30 Ocak 2011 tarihinde başlayan halk hareketinin Fas için önemli sonuçlar doğurduğu
pek söylenemez. Zira iktidarlara karşı başlatılan halk hareketlerinin “Arap Baharı” olarak
adlandırıldığı süreçte, Tunus, Mısır ve Libya’da iktidarlar değişmiş, Suriye ise iç çatışmalarla
krize sürüklenmiştir. 2011 yılının ilk aylarında başlayan sokak gösterilerinin yapıldığı Fas’ta
ise bu gösteriler büyük kitlesel boyutlara ulaşmamış, dolayısıyla Fas bölgedeki siyasi
çalkantıların uzağında kalabilmiştir (Yiğit, 2012).
Tablo-3: Arap Baharı Sonrası Makroekonomik Değişkenler (Fas, 2010-2014)
Yıllar

2010

2011

2012

2013

2014

Büyüme Oranı

3,8

5,2

3,0

4,7

2,4

Enflasyon Oranı

1,0

-0,7

0,4

1,5

0,2

İşsizlik Oranı

9,1

8.9

9.0

9.2

10.2

Kaynak: The World Bank (http://databank.worldbank.org/) sayfasından derlenmiştir.
Fas’ın ekonomisi temelde tarım, fosfat üretimi ve turizme dayalıdır. Madencilik, balık
ve balıkçılık ürünleri de önemlidir. Diğer yandan Fas için kritik sektörlerden birisi olan turizm
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ülkelerinde yaşanan ekonomik yavaşlama kaynaklı gelir azalması nedeniyle beklenen
seviyelere ulaşamamıştır. Kriz döneminde Fas ekonomisindeki büyüme oranı, enflasyon oranı
ve işsizlik oranı gibi makro ekonomik değişkenlere baktığımızda, ekonomik veriler pek de iyi
olmamakla birlikte, bölge ülkeleriyle karşılaştırıldığında ekonomide iyimser bir havanın hakim
olduğu söylenebilir. Küresel krizin etkisiyle 2010 yılında büyüme hızında gerileme olsa da,
ekonomi 2011 yılında özellikle hane halkı tüketimi ile yatırımlardaki artışa bağlı olarak %5,2
oranında büyümüş, fakat yakalanan bu büyüme hızı uzun soluklu olmamıştır. Fas’taki işsizlik
oranı, küresel düzeyde yaşanan ekonomik büyümeye rağmen %6’dan aşağıya çekilemeyen
küresel işsizlik oranının üstünde olmakla birlikte, bölgedeki diğer ülkelerin işsizlik
oranlarından çok fazla farklılaşmamaktadır. Fas’ta işsizlik oranı, 2010’da krizin de etkisiyle
%9,1’e yükselmiş, takip eden yıllarda bu yükseliş devam etmiştir. Bu yıllarda enflasyon
oranlarında ise istenen düşüşler bir nebzede olsa gerçekleşmiştir (Tablo-3).
Yukarda ki bilgiler ışığında Arap Baharı’nın nedenleri arasında ekonomik faktörlerin
yer aldığı aşikar olsa da, Fas örneği ile Kuzey Afrika’daki ekonomik koşulların ve ekonomik
nitelikli sorunların Arap Baharının temel nedeni olmadığı, asıl nedenin halkın yönetimlerinin
meşru olduğuna yönelik inançlarını kaybetmesi olduğu söylenebilir.
D.Cezayir
Daha önceki yıllarda yerel gösteriler sıkça yapılmış olsa da, tüm ülke çapında
eşzamanlı gösteriler ilk kez 2011 yılının Ocak ayında ortaya çıkmıştır. Cezayir'de başlayan
protesto gösterilerinin nedenleri; toplumun tüm katmanlarını etkisi altına almış yüksek
seyreden işsizlik oranı, temel gıda fiyatlarının çok yüksek olması ve bunun enflasyonu
tetiklemesi, halkın temel barınma sorunları ve bunun bir sonucu olan evsizlik, kamu sisteminde
yer alan her türlü usulsüzlükler ve rüşvet, ifade özgürlüğünün yeteri kadar korunamaması ve
kötü yaşam koşulları şekilde sıralanabilir.
Bu protestolar ilk zamanlarda hükümetin gıda fiyatlarını düşürmesiyle bir nebze
yavaşlamış ve ivme kaybetmiş olsa da; daha sonra çoğunlukla hükümet binalarının önünde
gerçekleşen kendini yakma eylemleri başlamış, muhalefet partileri de bu gösterilere ve
protestoculara açık destek vermişlerdir (Paksoy vd. 2012, s.50).
Tablo-4: Arap Baharı Sonrası Makroekonomik Değişkenler (Cezayir, 2010-2014)
Yıllar

2010

2011

2012

2013

2014

Büyüme Oranı

3,6

2,8

3,3

2,8

3,8

Enflasyon Oranı

16,1

18,3

7,6

-0,1

-0,4

İşsizlik Oranı

10,0

10.0

11.0

9.8

9.5

Kaynak: The World Bank (http://databank.worldbank.org/) sayfasından derlenmiştir.
Cezayir Afrika’nın en zengin ülkeleri arasında yer almaktadır. Ülkenin başlıca geçim
kaynakları arasında petrol ve doğal gaz bulunmaktadır. Ancak, büyük doğal gaz ve petrol
kaynaklarına karşın, kişi başına düşen gelir açısından alt orta gelir grubunda yer alan bir ülke
statüsündedir. Ülke ekonomisi enerji sektörüne bağımlı olup hidrokarbon ürünleri, ülkenin
ihracat gelirlerinin %97’sini ve GSMH’ sının %45’ini ve bütçe gelirlerinin 2/3’ünü
sağlamaktadır. Bu bağımlılık, zaman zaman petrol fiyatlarındaki değişimlerden büyük ölçüde
etkilenen bir ekonomik yapılanmaya sebep olabilmektedir.
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Tablo-4’e göre o dönem Cezayir ekonomisindeki büyüme oranı, enflasyon oranı ve
işsizlik oranı gibi makro ekonomik değişkenlere baktığımızda, ekonomik veriler istenilen
seviyelerde değildir. Arap Baharı sürecinde ortaya çıkan olaylar diğer ülke ekonomilerinde
olduğu gibi Cezayir ekonomisini de olumsuz yönde etkilemiştir. Burada da yüksek enflasyon
oranının ve işsizlik oranının sebebi yıllar itibariyle gerçekleşen düşük büyüme oranlarıdır.
Yalnız Cezayir de petrol gelirlerindeki artışla birlikte 2014’den itibaren ekonomide olumlu
yönde bir hareketlenme görülmektedir. Bu yıldan itibaren büyümedeki pozitif yönlü artışla
birlikte enflasyon oranlarında düşüşler başlamış, bu ise işsizlik oranlarının bir miktarda olsa
düşmesine neden olmuştur. Öyle ki 2013 ve 2014 yıllarında enflasyon oranları %10 seviyesinin
altına inerek tek haneli rakamlara gerilemiştir. Yine bu yıllarda enflasyonda da negatif
değerlere ulaşılmıştır.
E.Mısır
2010-2011 Tunus’da Yasemin Devrimi'nin öncülüğünde başlayan akabinde 25 Ocak
2011'de Mısır'a sıçrayan ve halkı mevcut yönetime karşı seferber olmaya çağıran sokak
gösterileri, protestolar ve sivil itaatsizlikler 11 Şubat 2011 tarihinde Mısır cumhurbaşkanı
Hüsnü Mübarek’in istifasıyla son bulmuştur. Gösteriler ve isyanların polis şiddeti, olağanüstü
hâl, işsizlik, asgari ücretleri azaltma isteği, barınma eksikliği, yiyecek sıkıntısı, yolsuzluklar,
ifade özgürlüğünün kısıtlanması ve kötü hayat koşulları üzerine başladığı görülmektedir
(Paksoy vd. 2012, s.49). Kısaca protestoların temel tetikleyicisi, tıpkı Tunus’ta olduğu gibi,
geniş halk kitlelerinin yaşadıkları ekonomik zorluklardı.
Mısır ve etrafında yaşanan olayları anlamak için yirminci yüzyıl Mısır siyasi tarihini
iyi incelemek gerekir. Mısır bir yüzyılı aşkın süredir orta doğuyla ilgili her tartışmada kendini
ciddi bir biçimde hissettirmiştir. Bunun en önemli sebebi, Mısır’ın küresel güç olma idealinde
olan her devlet için ekonomik ve stratejik açıdan çok büyük önem taşıyan Süveyş Kanalı’nı
sınırları içinde bulundurmasıdır. Yüzyıllar boyunca Mısır, yabancı güçlerce elde tutulması
gereken bir nesne, Arap dünyasını etkilemenin bir yolu, Asya ve Akdeniz’e bir atlama taşı
olarak görülmüş ama asla salt Mısır ülkesi olarak değerlendirilmemiştir. Öyle ki yüzyıllarca
ülke, istilacılar ve kâşifler tarafından sömürülmüştür. (Goldschmidt ve Davidson 2011, s.331).
Tablo-5: Arap Baharı Sonrası Makroekonomik Değişkenler (Mısır, 2010-2014)
Yıllar

2010

2011

2012

2013

2014

Büyüme Oranı

5,1

1,8

2,2

2,1

2,2

Enflasyon Oranı

10,1

11,6

12,4

9,0

11,5

İşsizlik Oranı

9,0

12.0

12.7

13.2

13.2

Kaynak: The World Bank (http://databank.worldbank.org/) sayfasından derlenmiştir.
Mısır ekonomisi Suudi Arabistan’dan sonra Arap dünyasının ikinci büyük
ekonomisidir. Mısır ekonomisinin yapısına ilişkin en önemli özelliklerinden birisi enerji
sektörüdür. Mısır enerji sektörünün en önemli özelliği, hızla artan doğal gaz üretimidir. Doğal
gaz ayrıca Mısır için en önemli ihraç gelirlerinden birisini teşkil etmektedir Ayrıca, Mısır
önemli bir petrol üreticisidir.
Mısır’ın en öncelikli ekonomik sorunlarından birisi, en temel üretim kaynağı olan genç
nüfusuna istihdam yaratmak ve yaşadığı sosyolojik, politik ve ekonomik sorunlarının gerisinde
yatan temel nedenlerinden biri olan işsizlik sorununu çözmektir (Öztürkler 2012b, s.53).
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Arap Baharı ve sonrasında Mısır ekonomisindeki büyüme oranı, enflasyon oranı ve
işsizlik oranı gibi makro ekonomik değişkenlere baktığımızda, ekonomik verilerin pek de iyi
olmadığı görülmektedir. Özellikle Arap Baharı sürecinde ekonomide düşük büyüme oranlarını
takip eden yüksek enflasyon ve işsizlik oranları mevcuttur. 2010-2014 yılları arasında işsizlik
oranları %12 ve üzeri seyrederken, enflasyon oranları ise bu yıllar arasında yüksek seyrederek,
ortalama olarak %12’leri geçmiştir. Paranın sürekli olarak değer kaybetmesiyle zaten gelir
düzeyi düşük olan yoksul halkın satın alma gücü de azalmaktadır. Ülkede gerçekleşen bu
yüksek enflasyon düzeyi de tüketimi özendirirken, tasarruf yapılmasını caydırmaktadır.
Tasarrufların özendirilebilmesi için enflasyon oranının %2-3’ler düzeyine çekilmesi
gerekmektedir. Büyüme oranları ise ortalama %2 gibi düşük değerlerde seyretmiştir (Tablo-5).
Mısır ekonomisinde gerçekleşen bu kadar düşük seviyeli büyüme oranları sonrasında
ekonomik istikrar bir türlü yakalanamamıştır. Akabinde enflasyon hızla artmış, yeni iş
imkanları da yaratılamayınca işsizlik oranları da hızla yükselmeye başlamış böylece Mısır,
yoğun ve gittikçe kronikleşen bir işsizlik sorunu ile karşı karşıya olan bir ülke konumuna
gelmiştir. Yüksek işsizlik oranı, ekonominin sağlıklı büyümesine engel olurken sosyal
sorunların da yaşanmasına sebep olmaktadır.
II.GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Kuzey Afrika coğrafyası son yıllarda çok önemli siyasal ve toplumsal hareketlilik
yaşamaktadır. Tunus’tan başlayıp Mısır, Libya, Cezayir ve Fas’ta devam eden halk
ayaklanmalarının bölgede en istikrarlı gözüken ülkeleri bile etkilediği görülmektedir.
Arap Baharı’nın henüz demokratik rejimlerle tanışamamış Arap halklarının çağdaş
dünyaya eklemlenmesi, diktatörlük rejimlerinin yıkılması gibi olumlu etkileri yanında, rejim
değişikliği yaşayan ülkelerdeki yer altı kaynaklarına Batılı büyük güçlerin göz dikmesi gibi
olumsuz sonuçları olmuştur (Elman, 2012, 98-105). Bu anlamda yukarda adı geçen ülkelerde
yüksek petrol gelirinin mevcudiyeti sosyal hareketlerin büyümesi ve devrimsel duruma
dönüşmesi için kısıtlayıcı bir unsur olarak görülebilir. Tunus, Mısır gibi petrol geliri olmayan
ülkelerde devrimsel durum mevcut siyasi düzenin kısa sürede sonunu getirebilirken, benzer
problemlere sahip Kuveyt, Cezayir, Suudi Arabistan gibi ülkelerde hem protestoların daha cılız
başlaması hem de siyasi iktidarın vergileri azaltması veya halka bazı mali yardımlar
sağlamasıyla devrimsel duruma dönüşememiştir.
Arap Baharı’nın ekonomi politiğinin önemli bir diğer boyutu da büyük güçlerin
mücadelesinde bir değişime neden olabilecek olmasıdır (Akbaş ve arslan Düzgün 2012, s.142).
Ortadoğu enerji kaynaklarının ve ticaret olanaklarının üzerindeki ABD ve AB yönlü Batı
ipoteği ile Çin ve Rusya yönlü Doğu ipoteği sürekli hale gelen pozisyonlarını kaybetmemek
üzere yeni bir rekabetin alanı haline dönüşebilir. Ayrıca büyük güçlerin bölgesel pozisyonunu
sürdürmek için kullandıkları araçlarda da bir değişim söz konusu olabilir. Bu araçların daha
‘‘yerli unsurlardan’’ oluşması daha olasıdır. Bütün bunlarla beraber, iktidar ve ekonomi
alanının sosyal kesimler tarafından paylaşımın güçlenişi dışında, büyük güçlerin Ortadoğu
kaynakları üzerindeki ekonomi politik rekabetin de kızıştığı bununda bölgede istikrarsızlığa ve
güvenlik sorunlarına, çıkar çatışmalarına neden olacağı değerlendirilebilir.
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Arap Baharı’nın Türkiye-Suriye Üzerine
Sosyo-Ekonomik Yansımaları
Neslihan YALÇINKAYA*

Mustafa Hakan YALÇINKAYA**

Özet
Değişen ve küreselleşen dünyanın bir yansıması olan Arap Baharı 2010 yılında
Tunus’da başlamış ve orta doğu ülkelerinde rejim değişikliği ile sonuçlanmıştır. Arap
Baharının Türkiye açısından en önemli etkisi sınır komsumuz olan Suriye’de
gerçekleşmektedir. Türkiye ile Suriye arasında son 10 yılda dış ticaret açısından önemli kabul
edilebilecek ve özellikle de bölge halkı için önemli sayılabilecek bu gelişme Türkiye-Suriye
dış ticaretine sekte vurmuştur. Sınırımızda yaşanan bu olumsuz gelişmeler beraberinde Avrupa
ülkelerine ve özellikle de Türkiye ye doğru yaklaşık 3 milyon mülteci akınını başlatmıştır.
Bu çalışma özellikle Arap Baharının Türkiye-Suriye gibi birbirine hem tarihsel hem de
ekonomik bağlar taşıyan iki ülke arasındaki ekonomik – sosyal önemine değinilecek ve
özellikle mülteci sorununa çözüm yolları aranacaktır
Abstract
The Arab Spring which is a reflection of the changing and globalizing world started in
Tunisia in 2010 and resulted in regime change in the Middle Eastern countries. The most
significant effect of the Arab Spring for Turkey is taking place in our neighbor Syria. This
development which can be considered important in terms of Foreign trade between Turkey and
Syria in the last 10 years and especially can be considered important for the local people has
hampered the Turkey-Syria trade. These negative developments along our border inifated the
influx of nearly 3 million refugees to European countries and especially the right to Turkey,
In this study, the economic and social importance of the Arab Spring to Turkey and
Syria which connected with both the historical and economic ties will be discussed and search
for solutions to the refugee problem.
Anahtar Kelimeler:Arap Baharı, Türkiye, Ekonomik Etki
JEL Kodları:H87, F50
GİRİŞ
2010 yılında Tunus’ta başlayan ve domino etkisiyle hemen tüm Ortadoğu ve bazı
Afrika ülkelerine yayılan ve Arap Baharı olarak adlandırılan süreç günümüzde beklentilerin
ötesinde sonuçlar doğurmuştur. Özünde daha demokratik, eşitlikçi ve hakça yaşam
prensiplerinden yola çıkılan ve dalga dalga yayılan Arap Baharı beş yılın sonunda karşı
devrimlerle birlikte “bahar” olarak nitelendirilmekten oldukça uzaklaşmış gözükmektedir.
Sürecin baş aktörlerinden biri olarak kabul edilen ABD, özellikle Suriye’de öngörülenden uzun
süren iç savaş gibi çeşitli dinamikler nedeniyle egemen gücünü AB ülkeleri ile paylaşmaya razı
olmuş, Rusya’nın karşı blokta Suriye, İran ve Çin desteğiyle oyuna girmesi hesapların yeniden
yapılmasına neden olmuştur.
Türkiye ise hem etkileyen hem de etkilenen bir aktör olarak karşımıza çıkmaktadır.
Siyasi ve sosyal etkilerin yanında ekonomik alanda da önemli sonuçlarla karşı karşıya kalan
Türkiye, bir yandan kendi coğrafi sınırlarını korumak bir yandan da yaşanan siyasi hadiselerin
ekonomik etkilerini en aza indirmek için çabalamaktadır. Özellikle son 10 yılda Ortadoğu
*
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ülkeleri ile olan dış ticaretin artması ve bu yolla şekillenen politikalar bu ülkelerde yaşanan
kaotik ortam ve büyüme oranlarının düşmesiyle Türkiye’yi de olumsuz yönde etkilemiştir.
Sınırlarda yaşanan çatışmalar ve sürekli dillendirilen savaş senaryoları dış ticaretin yanında
turizm sektörüne de darbe vurmuştur. Bununla birlikte petrol fiyatlarındaki yükselme sadece
Türkiye’nin değil tüm dünya ülkelerinin ekonomisini de etkilemiştir.
1.Arap Baharı ve Yayıldığı Ülkeler
17 Aralık 2010 Tunus’ta Muhammed Buazizi adlı gencin bir zabıta görevlisince
tokatlanması ve tezgâhı ile mallarına el konulmasının ardından kendisini yakması ile başlayan
hareketlilik beraberinde tüm Tunus halkının giriştiği eylemle beraber Orta Doğu ve Kuzey
Afrika’daki bir çok Arap ülkesine yayılmıştır. “Arap Baharı”, Ortadoğu ülkelerinin halkları
tarafından Aralık 2010’dan günümüze değin, Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerinde rejim,
yönetim, yönetici değişimleri başta olmak üzere değişikliklere, revizyonlara ve yenilenmelere
yol açan, protesto, ayaklanma, kalkışma, devrim, başkaldırı ve daha birçok adlandırmayla söz
edilen Arap halk hareketlerinin ortak adıdır.
Tunus’ta başlayan protesto ve ayaklanmalar domino etkisiyle Suriye, Cezayir, Fas,
Irak, İran, Libya, Lübnan, Mısır, Bahreyn, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Ürdün ve Yemen
gibi diğer Arap ülkelerine yayılmış özellikle, Mısır, Libya, Tunus ve Suriye gibi ülkelerde
rejim değişikliği veya iç savaş gibi kuvvetli sonuçlar üretirken, diğer ülkelerde farklı
şekillerdeki isyan ve protesto hareketleriyle devam etmiştir.
Bu ülkelerden Tunus, Mısır, Libya, Kuveyt, Yemen ve Ürdün’de ülke yönetimi el
değiştirirken; Umman, Suudi Arabistan, Fas ve Bahreyn’de halka bir kısım ekonomik ve sosyal
haklar verilmiştir (Emre, 2012). Bölge ülkelerinin farklı sosyo-ekonomik ve siyasi yapıya sahip
olması, yaşanan olayların nedenlerini, gelişme biçimlerini ve sonuçlarını da farklı hale
getirmiştir (Göçer, Çınar,2014:55). Suriye de ise iç savaş başlamış, Ağustos 2015’e kadar
hayatını kaybedenlerin sayısı iki yüz kırk bini aşmıştır (Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, 2015)
ve iç savaş hala devam etmektedir. Türkiye ile sınır komşusu olan Suriye’de yaşanan bu iç
savaşın askeri, sosyal, siyasi ve ekonomik açıdan önemli sonuçlar doğurması söz konusudur.
2.Arap Baharının Nedenleri
Arap Baharının ortaya çıkmasına zemin hazırlayan kötü yaşam koşulları, ekonomik
sıkıntılar siyasi yozlaşma, özgürlüklerin kısıtlanması (Dede, 2011: 23-24), yönetimin babadan
oğula geçmesi ve halkın ülke yönetiminde söz sahibi olamaması (Arı, 2004: 365-366) gibi bir
çok sorun domino etkisi yaratarak eylemlerin tüm ülkelere yayılmasını tetiklemiştir. Aslında
Arap baharının gerçekleşmesi sömürgecilik sonrası bağımsızlıklarını kazanan devletlerin
ulusallaşma bilinçlerinin oluştuğunun göstergesi (Buzkıran, Kutbay, 2013:150) olarak kabul
edilmektedir.
Arap Baharının ortaya çıkmasına neden olan unsurlar sosyo-ekonomik nedenler, siyasi
nedenler ve teknolojik gelişmeler olarak üç başlıkta toplanabilir:
2.1 Sosyo-Ekonomik Nedenler
Arap Baharı’nın başlamasında, bu ülkelerde yaşanan enflasyon, işsizlik, zor yaşam
koşulları, gıda sıkıntısı ile petrol fiyatlarındaki artış ve azalışlar belirleyici olmuştur (Buzkıran
ve Kutbay, 2013: 150). 1979 yılında başlayan petrol krizinin ardından farklı politik olaylar,
ekonomik başarısızlıklar, yüksek fiyatlar, işsizlik, yolsuzluk ve konut sorunu da bölgeyi her
geçen gün patlamaya hazır bir bomba haline dönüştürmüştür. Çünkü 2003 Irak savaşında
Saddam rejimi yıkılırken, 27 dolar olan petrol bir yıl sonra 37 dolar olmuş ve bu fiyat artışları
ise elbette ki, ihracatının büyük bir bölümü petrole bağlı olan ülkelere yaramıştır. Son 30 yılda,
bölgede yaşayan en düşük gelire sahip olan yüzde 20’lik kesim milli gelirden ortalama yüzde
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5 pay alırken, en zengin yüzde 20 ise milli gelirin yaklaşık yüzde 75'ini almıştır (Paksoy ve
diğerleri, 2012: 50). Bu adaletsizlik ise diğer nedenler gibi Arap baharını tetiklemiştir
(Buzkıran ve Kutbay, 2013: 151).
Son on yılda artan petrol fiyatlarına karşın refah artışının sağlanamaması ve özellikle
de gelir dağılımında adaletsizliğin kötüye gitmesi halklar arasındaki huzursuzlukları
körüklemiştir (Allanson, Baumann, Taub, Themner ve Wallensteen, 2012: 150). Halk, giderek
fakirleşirken, özel sektörün zayıf ve devlet patronajına dayalı olması, özellikle gençler arasında
işsizliğin artmasına neden olmuştur. Söz konusu ülkelerin demografik yapısı da genç işsizliğin
artmasına olanak vermektedir (Malik ve Awadallah, 2013: 296). Bu tür ekonomik problemler,
yolsuzluk ve konut sorunu ile birleşince, bölgede fitili yakılan ateşin yayılması zor olmamıştır
(Şahin, Şahin,2014:173).
2.2 Siyasi Nedenler
Arap Baharının siyasi nedenleri ise, hükümetlerin refah devleti politikalarının giderek
zayıflaması ve buna paralel olarak yaşam standartlarındaki kötüleşmedir. Hükümetlerin refah
devleti uygulamalarındaki zayıflama geniş halk kitlelerinin satın alma güçlerinde doğrudan
azalmaya neden olarak onların yaşam standartlarının kötüleşmesini beraberinde getirmiştir.
Bütün bu nedenlerin temelini de oluşturan diğer neden ise Orta doğu ve Afrika ülkeleri
ekonomilerinin dengeli ve dışlayıcı olmayan bir kalkınma kapasitesi yaratmasını engelleyen
otoriter yönetimlerdir. Sprinborg da otoriter hükümet yapısının sanayileşmeyi engellediğini,
bunun ise ekonominin işleyişinde fasit bir daire yarattığını ifade etmektedir(Sprinborg, 2011:
427-433). Hükümet başarısızlığı, yapılan her analizde Baharın ekonomik nedenlerinin temeli
olarak ortaya konmaktadır. Bu bağlamda modern ve işleyen bir devletten beklenen kamusal
malları sunamaması olarak tanımlanan hükümet başarısızlığı Arap Baharının temel sebebi
olarak sayılmaktdır. Modern bir devlet her şeyden önemlisi güvenliği ve hukuk sitemini
teşekkül eden, piyasaları oluşturan, ulaşım altyapısını kuran ve eğitim ve sağlık hizmetlerini
sunan bir devlettir (Öztürkler,2014:12). Ayrıca Demokratik olmayan diktatörlük
yönetimlerinin varlığı, bireysel özgürlüklerin kısıtlı olması, kötü, baskıcı, usulsüz ve yozlaşmış
yönetimlere karşı halk nezdinde gelişen tepki Arap Baharının doğmasına yol açmıştır (Paksoy,
Alancıoğlu,2013:178).
2.3 Küreselleşme ve Teknolojik Gelişmeler
Son yıllarda elektronik iletişimde internet, mobil telefon ve buna bağlı olarak sosyal
medya araçlarının Arap dünyasında hızla yayılması, toplumsal iletişim yapılarını radikal bir
şekilde değiştirmiştir. Uydu televizyonu ve radyo gibi geleneksel medya araçlarıyla birlikte
yeni iletişim imkanları enformasyon kanallarını çoğalttığı gibi, enformasyonların aktarımını da
aşırı derecede hızlandırmıştır. Böylece iletişime katılanlar arasında geniş bir ağ oluşurken,
kamusal tartışmaların çok sesliliği de artmıştır. Ancak bu gelişmeler, aynı zamanda kitlesel
eylemlerin önceden tahmin edilemezliğini de beraberinde getirmiştir. Arap Baharı, sadece
toplumsal hoşnutsuzluğun dışa vurumu değil, aynı zamanda dijital iletişim çağında siyaset ve
toplum ilişkilerinde şeffaflığın beraberinde getirdiği yeni bir semptomdur (Özalp,2012:252).
Bu bağlamda, Arap Baharı’nın ateşini körükleyen nedenlerden birinin de küreselleşme
ve bilgi/iletişim teknolojilerinde yaşanan değişim olduğu ifade edilebilir. Bilgi ve iletişim
teknolojilerinde en önemli rolü sosyal medya oynamıştır. Sosyal medya, yönetim karşıtı
hareketlere destek bulmuş, bireyleri mobilize ederek kitle hareketlerine neden olmuş,
ayaklanmanın küçük bir grupla sınırlı kalmamasını sağlamış ve otokratik rejimlerin baş belası
haline gelmiştir (Szajkowski, 2011). Sosyal medya içerisinde de özellikle sosyal paylaşım
siteleri Facebook ve Twitter, kitlelerin kısa süre içinde örgütlenmesini ve protestoların kitlesel
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niteliğe dönüşmesini sağlamıştır(Şahin, Şahin,2014:174). Bu yüzden liderler, çeşitli

yasaklama ve kontrollere başvurmuşlardır.
3. Arap Baharının Türkiye-Suriye Üzerine Ekonomik ve Sosyal Etkileri
Arap Baharının yaşandığı ülkelerle hem ekonomik hem de siyasi açıdan çok yakın
ilişkiler içinde bulunan ve bölgenin ekonomik – teknolojik olarak en gelişmiş ülkesi olan
Türkiye’nin bu gelişmelerden etkilenmemesi mümkün değildir. Çünkü Türkiye jeopolotik
konumuyla coğrafi açıdan bölgeye en yakın lider ülkelerden birisidir. Ayrıca Arap Baharının
yaşandığı ülkeler geçmişte Osmanlı Devletinin egemenliği altında yaşayan tarih, kültür,
medeniyet ve ekonomik bağlarıyla birbirlerine yakın ülkelerdir. Bu ülkeler arasında
Türkiye’nin çok uzun bir sınır komşusu olan Suriye’de ortaya çıkan ayaklanma, karışıklık ve
siyasi – ekonomik her türlü istikrarsızlık Türkiye’yi çok yakından ilgilendirmekte ve
etkilemektedir. Meydana gelen olumsuzluklar yalnız ekonomik olarak karşımıza çıkmamakta
Suriye’den Türkiye ye doğru yönelen büyük kitlesel göçleri de beraberinde getirmektedir.
Dolayısıyla Ortadoğu ve özellikle Suriye’de yaşanan bu durumun Türkiye üzerine hem
ekonomik hem de sosyal bir maliyet yüklemesi kaçınılmazdır.
3.1 Suriye
Fransa’nın çekilmesiyle 1946 yılında bağımsızlığını kazanan Suriye, 1950’li ve
1960’lı yıllarda arka arkaya askeri darbelere maruz kalarak istikrarsızlık içinde yaşamıştır.
1963’te yapılan askeri darbe sonrasında Arap milliyetçiliğini savunan Baas Partisi iktidara
gelmiştir. Parti içeresindeki muhalifleri tasfiye eden Hafız Esed, üst düzey askerler ve
burjuvazinin desteğini alarak 1971’de devlet başkanı seçilmiştir. Esed demokratik görünümlü
otoriter bir rejim yaratarak ülkede düzen ve istikrar sağlamıştır. 1973 Anayasasıyla ülkedeki
bütün kurumlar üzerinde mutlak bir hâkimiyet sağlayan Esed, aynı anda devlet başkanı,
başkomutan ve Parti genel sekreteri olmuştur. Devlet başkanının meşruiyetini arttırmak ve
yönetimine demokratik bir görünüm vermek için yedi yılda bir devlet başkanlığı seçimi
yapılmıştır (Şen, 201:58). Müslüman Kardeşler gibi rejim muhalifi gruplarla 1970 ve 1980’li
yıllarda girişilen kanlı mücadele rejimi sağlamlaştırma sürecinin bir parçası olarak
değerlendirilmiştir (Süer 2012, 2).
Türkiye ile köklü tarihi, kültürel ve insani bağları paylaşan ve 911 km ortak kara
sınırına sahip olan Suriye’de, 2011 yılı Mart ayından bu yana devam eden iç savaş, gerek
Suriye’nin, gerek ikili ilişkilerin, gerekse bölgenin gündemini yeniden belirlemiştir
(http://www.mfa.gov.tr/turkiye-suriye-siyasi-iliskileri-.tr.mfa)
Suriye krizinin ortaya çıkardığı sonuçlar şu şekilde özetlenebilir:
İç politika: Yaşanan iç savaş ve karışıklık nedeniyle Türkiye’nin Suriye politikasında
önemli değişmeler yaşanmış ve bu durum uluslararası politikasını da etkilemiştir.
Ekonomi: Arap Baharı ve Suriye krizi nedeniyle oluşan ekonomik dalgalanmalar
Türkiye’nin ithalat ve ihracat dengesini etkilemiş, özellikle bu bölgelerde ticaret yapan Türk
firmalarının ülkeye geri dönmesi söz konusu olmuştur. Ayrıca Suriye’den Türkiye’ye akan göç
dalgası bütçeye ek maliyet yüklemiştir.
Güvenlik: Düzensiz göç nedeniyle gerek göç edenlerin gerekse bölge halkının
güvenliği ciddi bir sorun oluşturmuştur. Terör, kaçakçılık ve asayiş suçlarının artmasının
yanında sınır güvenliği de risk altında olan unsurlar olarak belirlenmiştir.
Sosyal: Suriye’den gelen mültecilerin yaşamlarını sürdürebilmeleri ve beraberlerinde
gelen hastalıklara ilişkin olarak barınma ve iskan politikası, sağlık politikası, eğitim politikası
ve çalışma hayatına ilişkin politikalarda düzenlemeler yapılmak durumunda kalınmıştır
(Akgül, Kaptı, vd, 2015:6).
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3.1.1 Suriye Krizinin Türkiye- Suriye Dış Ticaretine Yansıması
1998 sonrası iyileşmeye başlayan Türkiye-Suriye ilişkilerine paralel olarak, ekonomik
ilişkiler de özellikle AK Parti sonrası gelişmeye başlamıştır. 2004’te serbest ticaret
anlaşmasının imzalanması ve bu anlaşmanın 2007 yılında yürürlüğe girmesiyle önemli bir
dönem başlamıştır. 2007’ye kadar 800.000.000 dolar civarında olan ticaret hacmi, o yıl bir
milyar dolar sınırını aşmıştır (Yeşilyurt, 2013:421). Bu dönemde, Türkiye-Suriye ilişkileri
siyasi açıdan büyük ilerleme gösterirken, buna paralel olarak iki ülke arasındaki ticarette de
önemli gelişmeler yaşanmıştır. 2009 yılında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin
tesisiyle beraber iki ülke ekonomik ve ticari alanlarda işbirliğine gitmiş, ticaret hacmi hızlıca
büyümeye başlamıştır. 2010’da Türkiye’nin Suriye ile ticaret hacmi 2009’a oranla %30 artmış
ve 2,5 milyar dolar düzeylerine ulaşmıştır. Suriye’deki krizle birlikte Türkiye’nin bölgede
başlattığı ekonomik bütünleşme süreci sekteye uğramış, iki ülke arasındaki ticari bağlar ciddi
ölçüde zarar görmüştür (Sandıklı ve Semin, 2012:47). Suriye’de yaşanan iç savaşın iki ülke
arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri adeta durma noktasına getirdiği görülmektedir. SuriyeTürkiye sınırındaki sınır kapıları Suriye’nin Avrupa’ya, Türkiye’nin Arap dünyasına
açılmasına imkân tanıyan kapılardır. Bu kapıları kullanan birçok lojistik firması, krizin
etkisiyle sınırların kapatılmasından olumsuz etkilenmektedir. Ayrıca yabancı lojistik
firmalarının özellikle Avrupa’dan Suriye’ye mal taşıyan tırlarının Türkiye’yi transit geçitte
kullanmaları, Türkiye ekonomisine gelir sağlamaktadır. Kriz sonrası bu gelirlerde de önemli
azalmalar gerçekleşmiştir (Altundeğer,Yılmaz:2016:296).
Arap Baharının başladığı 2010 yılı itibariyle Türkiye – Suriye ilişkilerinin dış ticaret
üzerindeki yansımalarını net bir şekilde görmek maksadıyla iki ülke arasındaki dış ticaret
hacminin genel dış ticaret hacmi içerisindeki oranlarına bakmak gerekmektedir. Bu amaçla
oluşturulan Tablo 1 incelendiğinde iki ülke arasında gerçekleşen dış ticaret oranının hem
coğrafi perspektif hem de tarihsel, kültürel ve siyasi perspektif dikkate alındığında
potansiyelinin altında kaldığı görülmektedir.
Tablo1:Türkiye-Suriye Dış Ticaret Rakamları ( milyon ABD $)

İhracat

2010
1845

2011
1.610

2012
498

2013
1024

2014
1802

2015
1524

İthalat

663

524

67

85

116

51

Hacim

2507

2134

565

1109

1918

1575

Denge

1181

1086

431

940

1687

1473

Kaynak: TÜİK Başlıca ihraç ürünlerimiz: Bitkisel ve hayvansal sıvı ve katı yağları imalatı;
kişisel eşyalar, deniz ve hava taşıtlarına verilen kumanya ve malzeme (yakıtlar hariç);
öğütülmüş hububat ve sebze ürünleri imalatı; ana demir ve çelik imalatı; çimento, kireç ve alçı
imalatı Başlıca ithal ürünlerimiz:Kişisel eşyalar, deniz ve hava taşıtlarına verilen kumanya
ve malzeme (yakıtlar hariç); pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat; kahve, çay ve baharat;
gübreler(http://www.mfa.gov.tr/suriye-ekonomisi.tr.mfa)
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Tablo 2: Suriye’nin Türkiye Dış Ticareti İçerisindeki Payı (%)
Yıllar

İhracat

İthalat

Dış Ticaret Hacmi

2010

0,0162

0,0024

0,0077

2011

0,0119

0,0014

0,0052

2012

0,0033

0,0003

0,0015

2013

0,0067

0,0003

0,0027

2014

0,0114

0,0005

0,0048

2015

0,0105

0,0002

0,0045

Kaynak: TÜİK verilerinden düzenlenmiştir.
Suriye ile gerçekleştirilen dış ticaretin Türkiye dış ticareti içerisindeki payı 2010
yılından itibaren azalmaya başlamıştır. 2006 yılında % 0,35 olan bu oranın 2010 yılında
%0,77’lik payı ile iki kattan fazla artış gösterdiği gözlenmektedir. Ancak daha sonra bu oran
2012 yılında % 0,15’lere kadar gerilemiştir. Sonraları tekrar toparlanma sürecine girmişse de
bu oran 2014 yılında ancak % 0,48’lere kadar yükselebilmiştir. Nitekim, Suriye’ye
gerçekleştirilen ihracatın Türkiye ihracatı içerisindeki payı 2006 yılında % 0,71 iken bu oran
2010 yılında % 1,62’ye yükselmiş ve 2012 yılında % 0,33’lere kadar gerilemiştir. Daha sonra
toparlanma sürecine giren ihracat 2014 yılında oransal olarak % 1,14’lere kadar yükselmiştir.
İthalata göz atıldığında ise, 2010 yılında % 0,24’e olan ithalat hacmi tıpkı ihracat oranı gibi
ithalat oranının da 2011’den sonra tekrar düşme eğilimine girerek 2014 yılında % 0,05’lere
kadar düşüş gösterdiği görülmektedir (Öncel, Akar,2016:87-88).
3.1.2 Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler Sorunu
Göç konusu sadece göç alan devletlerde değil, küreselleşmenin hissedildiği veya
yoğun olarak yaşandığı tüm coğrafyalarda gündemin ilk sıralarında yer almakta, herkesi ve her
yapıyı ilgilendirmektedir. Dünya genelinde hemen hemen her ülke göçten etkilenmiştir.
Özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısı toplu nüfus hareketlerine şahitlik edilmiş, göçmen nüfusu
son yarım yüzyılda hızlı bir artış göstermiştir. Türkiye, coğrafi konumu itibariyle mültecilere
kapılarını açan, ihtiyaç duyanları koruma altına alan ve dünya kamuoyu tarafından da saygı
duyulan bin yıllık köklü bir göç geleneğine sahiplik etmiştir(Göç İdaresi Genel Md.,2016:27).
Bu kapsamda 2011 yılında bölgede Arap Baharı ile ortaya çıkan süreç Suriye’yi de baskı altına
almış, iç çatışmalar ve bir çeşit savaş ortamı başta Türkiye olmak üzere Suriye’ye komşu olan
ülkeleri ekonomik politik siyasi ve iç-dış güvenlik açısından etkilemeye başlamıştır. Suriye’de
krizin ortaya çıktığı andan itibaren Bölgeden kaçarak Türkiye ye sığınmacı olarak gelen
Suriyeli sayısı 2.733.784 kişi olup bunlardan 282.815 mülteci Türkiye’nin çeşitli yerlerinde
kurulu olan barınma kamplarında kalmaktadır.
Türkiye, mülteciler için ‘Açık Kapı Politikası’ çerçevesinde kapısına gelen hiçbir
Suriyeliyi geri çevirmemiş ve 2011 yılından itibaren Türkiye’nin mültecilere ayırdığı bütçe
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na göre yaklaşık 10 milyar dolardır. Bu rakamla Türkiye
dünyada birinci sırada yer almıştır. Suriyeli mültecilerin en fazla ihtiyaç duydukları barınma,
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gıda ve sağlık ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Türkiye’nin çeşitli illerinde geçici barınma ve
sağlık merkezleri oluşturulmuştur.
Tablo 3: Türkiye’deki Geçici Barınma Merkezleri ve Mülteciler
İller

Yüzde (%)

Ş Urfa

33

Kilis

17

G Antep

15

K Maraş

7

Hatay

7

Adana

5

Adıyaman

4

Osmaniye

4

Mardin

4

Malatya

3

Kaynak:
https://www.afad.gov.tr/Dokuman/TR/98-2014061912629-suriyeli-misafirlerimiz.pdf

Suriye’den gelen mülteciler için Türkiye tarafından geçici barınma yerleri oluşturulsa
da iç savaşın uzaması ile kamp sayısı yetersiz kalmaya başlamış, kamplardan bağımsız olarak
bir kısım Suriyeli mülteci kamplar yerine, sınır illerinde veya ilçelerinde akrabalarının yanında
ya da kiraladıkları evlerde ikamet etmeyi tercih etmeye başlamışlardır (Güçtürk, 2014). Bu
durum, süreç içerisinde sayılarındaki büyük orandaki artışla birlikte ülkenin neredeyse
tamamına dağılmalarına neden olmuştur (Tunç, 2015:36). Mültecilerin yaklaşık %10’u geçici
barınma yerlerinde yüzde 90’ı ise başta Suriye sınırındaki kentler ve İstanbul olmak üzere
Türkiye'nin tüm il-ilçe merkezlerine dağılmış bir durumdadır. Kamplar dışında en yüksek
sayıda Suriyelinin yaşadığı şehir 330 bin kişi ile İstanbul’dur. İstanbul’u 253 bin kişi ile
Gaziantep, 240 bin kişi ile Şanlıurfa, 204 bin kişi ile Hatay 86 bin kişi ile Kilis, 78 bin kişi ile
Mardin, 61 bin kişi ile Adana ve 60 bin kişi ile Kahramanmaraş izlemektedir
(Erdoğan,2014:13). Bu sayıların daha da artması beklenmektedir. Ayrıca Suriyeli mültecilerin
Türkiye’de doğan bebek sayısı ise yaklaşık 152 bin civarında olup sayı her geçen gün
artmaktadır. Suriyeli mültecilerin yaklaşık yarısı 18 yaşın altında olan genç ve çoğunluklada
eğitimsiz kişilerden oluşmaktadır. Okuma yazma oranı yaklaşık yüzde 10 olup kadınlarda oran
bu oran çok daha düşüktür.

573

Bu açıdan Suriyeli mültecilere bakıldığında beraberinde çözülmesi gereken bir takım sorun ve
endişeleri de beraberinde getirmektedir. Aşağıda Tablo 4’de Suriye’den gelen göç dalgasının
yarattığı sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri verilmiştir.
Tablo 4: Göç Dalgasının Yarattığı Başlıca Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Sorunlar
Çözüm Önerileri
-Mülteci kamplarının mültecilerin rahat yaşabilecekleri
nicel ve nitel imkanlara kavuşturulması.
Barınma imkanlarının
-Mülteci kamplarındaki yaşamın dışarıya göre daha
yetersizliği
çekici hale getirilmesi
–Uzun dönemde konuk evlerinin sayılarının artırılması
Eğitim seviyesi düşüklüğü

Başta okur yazarlık olmak üzere temel eğitimin
hızlandırılması

Sağlık sorunları

Tüm mültecilerin genel sağlık taraması ile kayıt altına
alınması

Ülkeye olan ekonomik yükün
artması endişesi

Mültecilere mesleki eğitim ile bir meslek kazandırıp
ülke yararına rant yaratmalarının sağlanması

Kültür farklılıkları

Ülkeler arasındaki kültürel dokuları kaynaştırıcı sosyal
projelerin arttırılması

Dil farklılığı

Türkçe dil eğitiminin ücretsiz verilmesi

Yaşam tarzı farklılığı

Ülkenin yasa ve genel kabul görmüş kurallarının
öğretilmesi

Ülke halkının iş ve gelir
kaybetme korkusu

Mültecilerin ucuz ve kayıt dışı çalıştırılmasının
engellenmesi

Fiyatlarda aşırı yükselme
korkusu

Aşırı talebe
denetlenmesi

bağlı

ve

yapay

fiyat

artışlarının

Salgın hastalıkların artması
endişesi

Mültecilerin tüm dünyada kabul gören temel salgın
hastalık riski taşıyan aşılarının yapılması

Suç oranındaki artışlar

Eğitim ve iş olanaklarının sağlanması ile suç ve suça
yönelmenin önüne geçilmesi

Demografik sorunlar

Ülkenin genel nüfus politikası doğrultusunda planlama
yapılması
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Sonuç
2010 yılında başlayan ve tüm Orta Doğu ülkelerini etkileyen Arap Baharının yarattığı
sonuçları bugün net olarak analiz etmek mümkün değildir. Zira süreç Suriye gibi kimi ülkelerde
devam etmekte Mısır örneğinde olduğu gibi kimi ülkelerde ise karşı devrimle direnç
göstermektedir. Özellikle Suriye’de yaşanan ve tahminlerin de ötesinde uzun süren iç savaşın
ABD, Rusya ve Avrupa gibi uluslararası aktörlerin tüm çabalarına rağmen ülkede süreç
içerisinde gelişen silahlı siyasi ve terörist grupların güçlenmesi nedeniyle bir süre daha devam
etmesi beklenmektedir.
Türkiye sınırında yaşanan ve birçok farklı dinamiklerin etkisiyle gelişen iç savaşın
Türkiye’nin ekonomik ve sosyal yapısını önemli ölçüde etkilemesi kaçınılmazdır. Sadece ticari
ilişkiler açısından değerlendirildiğinde uzun yıllardan beri Suriye’nin Türk dış ticaretinde ciddi
bir pay almadığı görülmektedir. Ancak bölgede yaşanan kaotik ortam ve eş zamanlı olarak
gelişen terör eylemleri turizm sektörünü olumsuz yönde etkilemektedir. Tüm bunların ötesinde
ekonomik açıdan en önemli sıkıntı Suriye’den gelen mülteciler için ayrılan kaynakların ülke
ekonomisinde yol açacağı etkiler olacaktır. Bu konuda Avrupa Birliği ile yapılan anlaşmaların
neticesinin ne derece etkili sonuçlar doğuracağı önümüzdeki günlerde ortaya çıkacaktır.
Mültecilerin yarattıkları/yaratacakları sosyal, kültürel ve sağlık sorunları için ise bir dizi
düzenlemeye ihtiyaç duyulduğu açıktır. Bu açıdan bakıldığında hem mültecilerin insanca kabul
edilen standartlarda bir yaşama sahip olmaları hem de Türkiye’de yaşayan halkın mültecilerden
ve yaratacakları sorunlardan en az etkilenmelerini sağlayacak yasal perspektifin en kısa sürede
ele alınması gerekmektedir.
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Balkan Ülkelerinde Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçe Uygulamaları
Ramazan GÖKBUNAR

Harun CANSIZ

Alper DOĞAN

Özet
Toplumların, kadınların fiziksel olarak güçsüz ve narin olduğu yönünde gelişen
önyargıları kadınları gelenekselleşen bir eşitsizliğe maruz bırakmıştır. Devletlerin de
politikalarını belirlerken toplumsal cinsiyet farklılıklarına ve bu eşitsizliğe duyarsız kalmaları
kadın-erkek eşitsizliğini daha da derinleştirmede rol oynamıştır. Fakat son dönemlerde yapılan
çalışmalar, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin azaltılmasına paralel olarak kadının sosyal, kültürel
yaşama katılımının arttığını, ekonomide etkin rol alabildiğini, bunların da dolaysız olarak
ülkelerin refah seviyesinde yükseliş eğilimi doğurduğunu ispat etmiştir. Bundan ötürü, politik
kararların en önemli yansıması olan devlet bütçelerinin toplumsal cinsiyete duyarlı duruma
dönüşebilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin izlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğini
gidermede en önemli araç konumundadır. Çalışmanın amacı ise bu bağlamda bazı Balkan
Ülkeleri’nde Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme uygulamalarının incelenmesidir.
Anahtar Sözcükler: Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği, Toplumsal Cinsiyete Duyarlı
Bütçe, Devlet Bütçesi.

Gender Budget Applıcatıons In Balkan Countrıes
Abstract
Prejudgments of societies which developed towards the idea that women are weak
exposed women to a conventional unequality. The insensivity of governments to this sexual
differences and inequality while shaping their policies also played an important role in
deepening this women-men inequality. However, recent studies proved the fact that, in parallel
with the decrement of gender gap, women’s participation in social and cultural life has
increased, that she can play an active role in economics, and that these factors directly lead to
an liability of increase on the prosperity levels of countries. That’s why the becoming gender
gap sensitiveness of government budgets which are the most important reflection of political
decisions is the most important vehicle in their protection of gender equality so as to destroy
gender gap. In this context the aim of this study is the examination of Gender Budget
applications in some Balkan Countries.
Key Words: Gender Inequality, Gender Budget, Govenment Budget.
JEL Classification Codes: H61, K10, J16
I. GİRİŞ
Doğası gereği insanoğlu, diğer birçok canlı gibi erkek ve dişi olmak üzere iki ayrı cins
olarak yaratılmıştır. Bu biyolojik farklılık sosyal bir varlık olan insanların yaşantısına doğal
yaşamdan farklı olarak toplumsal bir takım kurallar ile yansımış ve biyolojik cinsiyetten farklı
olarak toplumsal cinsiyet kavramını ortaya çıkartmıştır. Fiziksel olarak erkeklerin kadınlardan
daha güçlü olması kadınları sosyal alanda gelenekselleşen bir adaletsizliğe maruz bırakmıştır.
1980’li yılların ilk çeyreğine kadar geçen süre zarfında toplumlar ve toplumların üst


Prof. Dr. , M.C.B.Ü. İ.İ.B.F.- ramazan.gokbunar@cbu.edu.tr
Doç. Dr. , A.K.Ü. İ.İ.B.F.- cansız54@yahoo.com

Yrd. Doç. Dr. , İ.K.Ç.Ü. İ.İ.B.F.- alper.dogan@ikc.edu.tr


577

örgütlenmesi olan devletler sosyo-ekonomi politikalarını şekillendirirken politikaların
sonuçlarının iki ayrı toplumsal cinsiyet üzerindeki etkilerini tahmin etmedikleri gibi
ölçmemişlerdir de. Bu öngörü eksikliği bahsi geçen zaman zarfına kadar kadın-erkek
arasındaki adaletsizliği ve kadınların toplum içindeki dezavantajlı konumlarını
derinleştirmiştir. Sonraki zamanlarda yapılan çalışmalarda toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin
azaltıldığı ölçüde kadının sosyal, kültürel yaşama katılımının arttığı, ekonomiye katıldığı,
bunun da direkt olarak ülkelerin refah seviyesinde yükselme eğilimi doğurduğu
gözlemlenmiştir. Bu gözlemler Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçelerin temelini
oluşturmaktadır.
Toplumsal cinsiyet eşitliği sadece bir çeşitlilik ve adalet sorunu değildir; aynı zamanda
sürdürülebilir büyüme, istihdam, rekabet edilebilirlik hedefleri için bir ön şarttır. Toplumsal
cinsiyet eşitliği politikalarına yapılan yatırımlar daha yüksek kadın istihdamına, kadınların
GSYİH’ye daha fazla katkı sağlamasına, vergi gelirlerine ve sürdürülebilir verimlilik
oranlarına katılım olarak geri dönmektedir. Bu nedenle cinsiyet eşitliği, devlet stratejilerinin
temel konularından biridir ve uzun vadeli politik yatırım amacıdır (AB Komisyonu, 2010).
Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) 2015 Yılı Küresel Toplumsal Cinsiyet
Eşitsizliği Endeksi Raporu’nda, dünya üzerinde toplumsal cinsiyet eşitsizliğini tamamen
ortadan kaldırabilmiş bir ülke olmadığı, İskandinav ülkelerinde eşitsizlik en düşük
seviyedeyken bazı Afrika ülkelerinde oldukça yüksek düzeyde olduğu; ekonomik gelişim
performansı ile toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin azaltılması arasında çok kuvvetli bir bağın
olduğu; toplumun yarısını oluşturan kadınların, eğitim seviyelerinin, eşit haklara erişimlerinin
kolaylaştırılmasının, fırsatlara erişim kapasitelerinin geliştirilmesinin ülkenin uzun dönemde
rekabet gücü potansiyelinin artması demek olduğu (WEF, 2015: 44-45) IMF’nin bir raporunda
da kadının ekonomiye katılımı veya ekonomiye katılımdaki kadın-erkek arasındaki farkın
azaltılmasının
milli gelir artışına ve ekonomik büyümeye büyük katkı sağladığı
(Lagarde, [https://blog-imfdirect.imf.org/2015/02/23]) vurgulanmaktadır
Son yıllarda eğitim gibi birçok alanda kadınlar ve erkekler arasındaki eşitsizlikler
azalsa da, kadınların, ekonomik, sosyal ve politik konulardaki, erkeklere göre dezavantajlı
durumları devam etmektedir (Stotsky, 2006:3). Örneğin, Dünya Ekonomik Forumu, Cinsiyet
Uçurumu Raporu’na (The Global Gender Gap Report 2015) göre, kadın-erkeğin almış olduğu
maaşlar ancak 118 yıl sonra 2133 yılında sağlanabilecektir (WEF, The Global Gender Gap
Report 2015, [http://www3.weforum.org/docs/GGGR2015/cover.pdf]).
2.BALKAN ÜLKELERİ’NDE KADININ SOSYAL VE EKONOMİK STATÜSÜ
Balkan ülkelerinde 1990’larda yaşanan etnik sorunlara ilişkin yaşanan savaşlar
(Yugoslavya’nın dağılması) halen bu ülkelerin gelişim ve değişimini etkilemektedir. Sosyoekonomik dönüşüm süreci ve savaş sonrası yapılanma; politik manipülasyon, yolsuzluk, zayıf
yönetim ve sivil toplum, yüksek suç ve işsizlik oranları, yoksulluk, karamsarlık,
demokratikleşme sürecinden uzaklaşma gibi sorunlara neden olmuştur. Birçok araştırmacı
yoksulluk ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği arasında doğru orantı olduğunu kabul etmektedir.
Yaşanılan savaş sonrası dönemde toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bu ülkelerde yükseldiği
gözlemlenmiştir. Yeniden yapılanma döneminde eşit ücret, eşit eğitim ve eşit istihdam
olanaklarında ise açık gözlemlenmiştir. Ayrıca bu coğrafyada yapılanan ülkelerin
parlamentolarında kadınların demokratik olarak yeterince temsil edilmedikleri
gözlemlenmiştir. Bu durum eşitsizliğin olumsuz yönde pekişmesine neden olmaktadır.
Hükümetlerin yeni nesil gençlerin sorunlarına ilişkin alakasız ya da yeterince alakalı olmayan
tutum ve uygulamaları da genç nesil arasındaki toplumsal eşitsizliği arttırmaktadır. Kadına
yönelik artan şiddet davranışları buna işaret etmektedir (Care International, 2016: 1-2).
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3.BALKAN ÜLKELERİNDE TOPLUMSAL CİNSİYETE DUYARLI BÜTÇE
UYGULAMALARI
AB’ye üye olabilmek için Batı Balkan ülkelerinde uygulanan ekonomi politikaları çok
büyük ölçüde AB’den etkilenmektedir. Eski sovyet ülkelerinin serbest piyasa ekonomisine iten
bu süreç 1990’lı yıllarda başlamıştır. Bölgedeki tüm ülkelerin özelleştirmeye hız vermesi,
yabancı sermayeyi ülkeye çekecek uygulamalara girişmesi, işgücü pazarını verimli hale
getirme çabası, kamu sektörünün küçültülmesi, liberal politikaların arttırılması vb uygulamalar
AB’ye uyum sürecinin birer parçasıdır. AB’ye uyum çabası içerisinde yapılan politik
uygulamalar ekonomik gelişme ve fiyat istikrarı konularına odaklanıp, ayrımcılığı engelleme
ve toplumsal cinsiyet eşitliği sağlama konularını ihmal etmiştir. Kadınların ekonomik ve sosyal
statüsü şu nedenlerden ötürü kötüleşmiştir (European Parlament, 2008: 1-3, 8):
 Dinsel etkinin artmasının kadının toplum ve aile içindeki toplumsal cinsiyet
rollerinin geleneksel rollere dönüşmesine neden olmasının kadınları piyasa
ekonomisinden uzaklaştırması, aile ve çocuk bakımı üzerine yoğunlaştırmaya mecbur
bırakması,
 Kadının politik arenada yeterince temsil edilememesinden ötürü toplumsal cinsiyet
eşitsizliğine ilişkin sorunların çözümünü güçleştirmesi,
 Kadının toplumda, işgücü pazarında, kadına şiddete karşı çalışmalarda, ekonomide,
sosyal yaşamda vb alanlarda kullanılacak veri edinilmesindeki yetersizlik,
 Kadının statüsünün iyileştirilmesinde kapsamlı politika hedeflenmemesi,
 Yapısal uyum, özelleştirme, işsizlik, yoksulluk, dış borç gibi konularda toplumsal
cinsiyete ilişkin bir tanımlama yapılmaması.
Kısaca, Batı Balkan ülkelerinde gerçekleştirilen reformların kadının toplum içerisindeki
statüsünü düşürdüğü; Hükümetlerin uluslararası standartlarda kadın haklarını ve toplumsal
cinsiyet eşitliğini gerçekleştirmede uygulamada kayda değer bir çalışma ortaya koymadıkları
gözlemlenmemektedir.
3.1.Bosna Hersek’de Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçe Uygulamaları
Bosna Hersek oldukça karmaşık ve fırtınalı geçmişe sahip bir ülkedir. Özgürlük Savaşı
sonrasında inşaa edilmeye çalışılan istikrar, toplumsal cinsiyet eşitliği üzerinde olumlu yönde
etkili olmaktadır. Ancak mali sorunlar, özelleştirme sorunu, dış ticaret açığı, yüksek oranlı
enflasyon, yetersiz sermaye ve yabancı yatırım vb sorunlar toplumsal cinsiyet eşitliğini
olumsuz yönde etkilemektedir (Avdagic ve Hujic, 2012: 203).
Bosna Hersek’de Birleşmiş Milletler Kadın Kalkınma Fonu (UNIFEM-United Nations
Development Fund For Women) tarafından toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeye ve Eylül 2006
tarihinde yapılan kamu maliyesi reformuna ilişkin değerlendirmeler sürdürülmüştür.
Hükümetin sivil toplum gibi ortakları ile çalışmalar yapması, gerekli müdahalelere ilişkin
önemli noktaların belirlenmesine yardımcı olmuştur. Değerlendirmeler sonucunda reformların
sürdürüldüğü ülkede, bütçelerin toplumsal cinsiyet perspektifi ile gözlemlenmesine
başlanmıştır. Daha uyumlu ve mantıklı bir toplumsal cinsiyete duyarlı devlet bütçesi
oluşturabilme çabaları birkaç bakanlık düzeyinde Çerçeve Belgesi (2006-2008 yılları için Orta
Vadeli Harcama Çerçevesi) güçlendirilmiştir. En önemli alanlardaki bu bütçe uygulamalarına
rağmen temel planlama, göstergelerin görüntülenmesi, politika ve bütçe tahsisi arasındaki
bağlantının güçlendirilmesi gibi geliştirilmesi gereken alanlar da vardır. Toplumsal cinsiyet
eşitliği eylem planı Eylül 2006 tarihinde kamu kurumlarında uygulanacak toplumsal cinsiyet
uygulamalarına ilişkin spesifik tavsiyelerin bulunduğu bir kısmı içerecek şekilde yürürlüğe
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konulmuştur. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Yasası, toplumsal cinsiyet ayrımcılığına karşı bilgi
toplama, kayıt altına alma, işleme üzerine 1979 yılında kabul edilen BM Kadınlara Karşı Her
Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi’ne (Convention to Eliminate All Forms
of Discrimination Against Women-CEDAW) uyumlu hükümler içermektedir. Bununla beraber
2007 yılında UNIFEM tarafından yapılan çalışmalar ile bütçe tahsisinde kadının kamu
hizmetlerine erişimi konusunda bütçeyi bir araç olarak kullanılabilmesi yönünde farkındalık
yaratılmaya çalışılmıştır. Yapılan pilot projeler ile yerel yönetim seviyesine odaklanılarak
uygulamalarda bulunulmuştur. Bununla beraber kadınların hem yerel hem de ulusal düzeyde
haklarının korunmasına yönelik olarak sivil toplum örgütleri ve toplumsal cinsiyet
savunucuları için araştırma olanağı sağlanmıştır. Ayrıca bütçe tahsisinin etkilerinin
gözlemlenebilmesi için bütçe uzmanlarının ve toplumsal cinsiyet komisyonlarının
desteklenmesi konusunda çalışmalar yapılmıştır. Yerel düzeyde ise; politika ve bütçe yapanlar
ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini arttırmaya ve bütçelerdeki toplumsal cinsiyet
analizi uygulamalarındaki veri açığı kapatılmaya çalışılmıştır. Tüm bu çalışmalar yerel
düzeyde tertiplenen pilot uygulamalar ile desteklenmiştir. Yerel düzeydeki sosyal çalışma
örgütleri (Banja Luka, Modrica ve Bijeljina), Sırbistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı
pilot uygulamalardaki bütçe tahsisi konularını izlemiştir. Tuzla, Travnik, Banovici, Bijeljina,
Srebrenica belediyelerinde ise bütçe çalışanları ve toplumsal cinsiyet eşitliği komisyonları
toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe hazırlama konusuna ilişkin olarak sivil toplum kuruluşları ile
ortak çalışmalarda bulunmuştur (UNIFEM, 2007a: 1-2) .
2001 yılında kurulan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Merkezleri ülkede toplumsal cinsiyet
eşitliğini iyileştirmeye yönelik atılan en önemli adım olarak görülmektedir. Bu önemli
gelişmeyi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Yasası’nın 2003 yılında yürürlüğe girmesi izlemiştir.
Bununla beraber Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Ajansı’nın kurulmasıyla ülke çapında sürdürülen
çalışmalar kurumsal bir çatı altında toplanmıştır. Yasa ve kurumsallaşma sonrasında toplumsal
cinsiyet eşitliğinin devlet bütçesine yansıtılması konusunda bir takım teknik çalışmalar
yapılmıştır. Maliye Bakanlığı tarafından bütçe analizlerinin cinsiyete duyarlı hale getirilmesine
çalışılmıştır. Bu çalışmalar sırasında toplumsal cinsiyet ajans ve merkezlerinin toplumsal
cinsiyetler için ayrı ayrı gereksinim ve önceliklerin yıllık olarak belirlenmesi, istatistik kurumu
tarafından toplumsal cinsiyetle ilişkili verilerin toplanıp geliştirilmesi konusunda destek
alınmıştır (Avdagic ve Hujic, 2012: 206-208).
Bosna Hersek’de toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe konusunda yapılan çalışmalar
sırasında tam anlamıyla bir başarı sağlanabilmesi için Maliye Bakanlığı’nın büyük ölçüde
bütçe döngüsü içerisine toplumsal cinsiyet eşitliğini entegre etme konusuna odaklanması
gerektiği gözlemlenmiştir. Hükümet yapısının karmaşık yapısı nedeni ile farklı düzeydeki
kamu kuruluşlarının uyumlu çalışabilmesi için toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda eğitilmesi
gerektiği gözlemlenmiştir (Avdagic ve Hujic, 2012: 209).
3.2. Makedonya’da Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçe Uygulamaları
Makedonya’da kadınların yasa yapım aşamasına katılım konusunda yetersiz düzeyde
kalmaları onların işsizlik, eğitime erişimde güçlük, mesleki eğitim yetersizliği gibi sorunları
dile getirip çözüm üretebilmelerini güçleştirmiştir. Esasen bu sorunların kökleri, eşitsizliği
derinleştiren bazı sosyal ve kültürel bazı faktörlere dayanmaktadır (Avdagic ve Hujic, 2012:
211).
Makedonya’da UNIFEM, 2006 yılında yapılan kamu maliyesi reformu sırasında
toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelere ilişkin bir çalışma yapmıştır. Ayrıca toplumsal cinsiyete
duyarlı bütçe girişimine ilişkin olarak da sivil toplum kuruluşları ve hükümet ile ortaklaşa
çalışmalar sürdürüp bahsi geçen kurumlara danışmanlık hizmeti sunmuştur. Danışmanlık
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hizmeti verdiği kuruluşlar, Bakanlık Temsilcilikleri (Maliye, Sağlık, İş ve Sosyal Güvenlik,
Sağlık ve Eğitim Bakanlıklarının Temsilcilikleri), Hükümet Genel Sekretaryası, sivil toplum,
Parlamento Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu, Otonom Yönetim Üniteleri Birliği ve bazı
belediyelerdir. Bununla beraber toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe uygulamaları Makedonya’da
yeni gündeme gelmiştir ve uygulamaların en önem arzeden noktası olan politika formülasyonu
ile bütçe arasındaki bağın çok sağlam olmadığı gözlemlenmiştir. 2005 yılında Makedon
Hükümeti’nin çok yıllıklı bütçeleme uygulamasına geçmesi ile beraber toplumsal cinsiyete
ilişkin öncelikler bakanlık düzeyinde 3 yıllık stratejik planlar ile kurulmaya çalışılmaktadır.
Bahsi geçen çalışmalara rağmen kamu yönetimi toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe ve ona ilişkin
konuları idrak etmede oldukça kısıtlıdır. Böyle olunca da bütçelerin toplumsal cinsiyet
perspektifi ile analiz edilmesi, bütçe tahsislerinin ve politika değişikliklerinin doğurduğu
etkilerin izlenmesi için gerekli veri sağlanamadığından güçleşmektedir. Yerel düzeyde
katılımcı bütçe uygulamalarını sağlayan birkaç belediye bu konuda çalışmalar yaparak
vatandaşlarını aydınlatmıştır. Bu gibi çabalar kadınların ihtiyaç ve önceliklerinin belirlenmesi,
belirlenen önceliklerin bütçe tartışma ve karar aşamasına taşınmasına olanak tanımaktadır. Bu
nedenle, yerel düzeyde çalışmak toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelerin hazırlanmasında
stratejik bir adım olarak değerlendirilebilir (UNIFEM, 2007b: 1-2) .
Makedonya’da uygulanmaya çalışılan toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe uygulaması
uyarınca Maliye Bakanlığı’nın uygulayıcı kurum olarak aktif olarak toplumsal cinsiyet
duyarlılığı kazanmak için teknik birtakım araçları kullanımı, kamu harcamalarının etkinliğini
ve toplumsal cinsiyette eşitlik artışını beraberinde getirmiştir. Toplumsal cinsiyete duyarlı
bütçe uygulaması bütçe yapıcı kamu yöneticileri için kaynak planlama ve dağıtma konusunda
anahtar niteliğinde bir analiz niteliği taşımaya başlamıştır (Avdagic ve Hujic, 2012: 212-213).
Makedonya’nın 2015 yılı cinsiyet eşitsizlik durumu Tablo 3’de görülmektedir.
Kadınların politik yaşama katılmaları 145 ülke içerisinde 65. sıra, ekonomiye katılım ve fırsat
eşitliği 70. sıra, eğitimsel kazanımlar 80. sıra ve sağlık alanında 120. sırada yer almaktadır.
Makedonya’nın eşitsizlik sıralamasındaki görünümü Tablo 4’de görülmektedir.

Tablo 5: Makedonya’nın 2015 Yılı Cinsiyet Eşitsizlik Durumu
2015 Yılı Eşitsizlik Puan (0.00=Eşitsizlik →
1.00=Eşitlik

Sıra

Puan

Örnek
Ortalama

EKONOMİK KATILIM VE FIRSAT

70

0.671

0.592

Işgücüne katılım

103

0.66

0.67

Benzer çalışmalar için ücret eşitliği

34

0.72

0.60

Tahmini kazanılan gelir

76

0.61

0.54

Kanun yapıcılar, üst düzey bürokratlar ve yöneticiler

74

0.41

0.27

Mesleki ve teknik çalışanlar

1

1.00

0.64

EĞİTİMSEL KAZANIMLAR

80

0.990

0.046

Okuma yazma oranı

82

0.98

0.89

İlköğretimde okullaşma

66

1.00

0.93

Ortaöğretimde okullaşma

95

0.97

0.64

Yüksek öğretimde okullaşma

1

1.00

0.92
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SAĞLIK VE YAŞAM

120

0.967

0.957

Doğumda cinsiyet oranı (kadın / erkek)

138

0.93

0.92

Sağlıklı yaşam beklentisi

1

1.06

1.04

SİYASİ GÜÇLENDİRME

65

0.178

0.230

Parlamentoda kadınlar

28

0.50

0.27

Bakanlık pozisyonlarda kadınlar

121

0.09

0.24

Son 50 yıldaki, devletin kadın başkanı

58

0.00

0.20

Kaynak: World Economıc Forum, The Global Gender Gap Report 2015, s. 240.

Tablo 6: Makedonya’nın 2006-2015 Yılı Sıralaması
Yıllar

Katılan
Ülke
Sayısı

Genel
Ortalama

Ekonomi-2

Eğitim-3

Sağlık -4

Siyaset-1

Sıra

Puan

Sıra

Puan

Sıra

Puan

Sıra

Puan

Sıra

Puan

2015

145

69

0.701

70

0.671

80

0.990

120

0.967

65

0.178

2014

142

70

0.694

80

0.651

77

0.989

131

0.963

63

0.174

2013

136

57

0.701

71

0.661

75

0.990

128

0.953

40

0.201

2012

135

61

0.697

65

0.665

75

0.990

126

0.953

45

0.179

2011

135

53

0.697

53

0.676

71

0.989

125

0.955

49

0.166

2010

134

49

0.700

53

0.677

72

0.989

124

0.955

43

0.177

2009

134

53

0.695

59

0.666

79

0.988

115

0.963

44

0.163

2008

130

53

0.691

63

0.647

79

0.987

111

0.963

42

0.168

2007

128

35

0.697

51

0.665

72

0.985

109

0.963

30

0.173

115

28

0.698

31

0.671

64

0.985

101

0.964

28

0.173

2006

Kaynak: World Economic Forum, The Global Gender Gap Report 2015, s. 241.

3.3.Sırbistan’da Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçe Uygulamaları
Sırbistan’da toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme az sayıda savunucu gurubu ve
uzman tarafından bilinen kısıtlı ve çok yeni bir tasarımdır. 2007 yılında, UNIFEM desteği ile
basılan toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelere odaklanmış “Kadın Çalışma ve Araştırmaları”
adlı kitap, Sırpça’ya çevrilmiştir. Bununla beraber, UNIFEM, Sırp Hükümeti tarafından 2008
de uygulanmaya konulan, Kadının Statüsünü Geliştirme ve Yükseltme Ulusal Eylem Planı
(2007-2010) hazırlık ve geliştirme aşamalarını desteklemiştir. Ulusal Eylem Plan taslağı
toplumsal cinsiyete duyarlı uygulamaların görüntülenmesi ve uygulanması konusunda ve
fırsatlara eşit katılım konusunda önemli bir referans özelliği taşımaktadır. Toplumsal cinsiyet
hassasiyeti bütçeye, yerel düzeyde Backi Petrovac kentinde uygulanan pilot çalışması ile
kazandırılmaya çalışılmıştır. Bu pilot çalışmanın amacı, kadın ve kız çocuklarının hangi kamu
hizmetine ihtiyaç duyduğunun belirlenerek bütçenin o yönde geliştirilmesidir. Backi Petrovac
Belediyesi bu bakımdan öncü bir uygulama niteliğindedir. Vojdina ve Kikinda bölgeleri ile de
konuya ilişkin ortak çalışmalar Backi Petrovac Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilmiştir
(UNIFEM, 2007c: 1-2). Sırbistan’a ilişkin 2015 yılı Cinsiyet Eşitsizlik durumu Tablo 5 ve
Tablo 6’de görülmektedir. Buna göre, kadınların siyasi alana katılımları 43. sıra, eğitimsel
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kazanımlar 52. sıra, ekonomiye katılım ve fırsat eşitliği 74. sıra ve sağılık alanındaki sıralama
79. durumdadır. Sırbistan’ın yıllar itibariyle sıralaması ise Tablo 6’da görülmektedir.

Tablo 7: Sırbistan’ın 2015 Yılı Cinsiyet Eşitsizlik Durumu
2015 Yılı Eşitsizlik Puan (0.00=Eşitsizlik →
1.00=Eşitlik)

Sıra

Puan

Örnek
Ortalama

EKONOMİK KATILIM VE FIRSAT

74

0.669

0.592

Işgücüne katılım

80

0.77

0.67

Benzer çalışmalar için ücret eşitliği

103

0.58

0.60

Tahmini kazanılan gelir

55

0.66

0.54

Kanun yapıcılar, üst düzey bürokratlar ve yöneticiler

63

0.46

0.27

Mesleki ve teknik çalışanlar

1

1.00

0.64

EĞİTİMSEL KAZANIMLAR

52

0.996

0.946

Okuma yazma oranı

80

0.98

0.89

İlköğretimde okullaşma

1

1.00

0.93

Ortaöğretimde okullaşma

1

1.00

0.64

Yüksek öğretimde okullaşma

1

1.00

0.92

SAĞLIK VE YAŞAM

79

0.973

0.957

Doğumda cinsiyet oranı (kadın / erkek)

128

0.93

0.92

Sağlıklı yaşam beklentisi

1

1.06

1.04

SİYASİ GÜÇLENDİRME

43

0.242

0.230

Parlamentoda kadınlar

27

0.52

0.27

Bakanlık pozisyonlarda kadınlar

51

0.29

0.24

Son 50 yıldaki, devletin kadın başkanı

47

0.03

0.20

Kaynak: World Economic Forum, The Global Gender Gap Report 2015, s.312.

Tablo 8: Sırbistan’ın 2006-2015 Dönemi Cinsiyet Eşitsizliği Sıralaması
Yıllar

Katılan
Ülke
Sayısı

Genel
Ortalama

Ekonomi-2

Eğitim-3

Sağlık -4

Siyaset-1

Sıra

Puan

Sıra

Puan

Sıra

Puan

Sıra

Puan

Sıra

Puan

2015

145

45

0.720

74

0.669

52

0.996

79

0.973

43

0.242

2014

142

54

0.709

67

0.670

54

0.995

74

0.973

51

0.196

2013

136

42

0.712

59

0.679

55

0.994

111

0.964

39

0.209

2012

135

50

0.704

67

0.660

61

0.993

91

0.970

40

0.192

2011

135

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

2010

134

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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2009

134

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

2008

130

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

2007

128

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

2006

115

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Kaynak: World Economic Forum, The Global Gender Gap Report 2015, s..313.

3.4.Diğer Balkan Ülkelerinde Cinsiyete Duyarlı Bütçe Uygulamaları
3.4.1.Arnavutluk
Arnavutluk’un 2015 yılı cinsiyet eşitsizlik durumu Tablo 7’de görülmektedir. Bu
verilere göre kadınların siyasete katılımı en iyi alanı oluşturmaktadır. 145 ülkenin katıldığı
değerlendirmede; kadınların ekonomiye katılımı 69. sırada, eğitimsel katılımlarda 98 sağlık
alanında 142. sırada yer almaktadır. Tablo 8’de yıllar itibariyle almış olduğu puanlar
görülmektedir.

Tablo 9: Arnavutluk’un 2015 Yılı Cinsiyet Eşitsizlik Durumu
2015 Yılı Eşitsizlik Puan (0.00=Eşitsizlik →
1.00=Eşitlik)

Sıra

Puan

Örnek
Ortalama

EKONOMİK KATILIM VE FIRSAT

69

0.671

0.592

Işgücüne katılım

96

0.70

0.67

Benzer çalışmalar için ücret eşitliği

5

0.81

0.60

Tahmini kazanılan gelir

107

0.52

0.54

Kanun yapıcılar, üst düzey bürokratlar ve yöneticiler

93

0.29

0.27

Mesleki ve teknik çalışanlar

1

1.00

0.64

EĞİTİMSEL KAZANIMLAR

98

0.972

0.946

Okuma yazma oranı

77

0.98

0.89

İlköğretimde okullaşma

122

0.98

0.93

Ortaöğretimde okullaşma

102

0.96

0.64

Yüksek öğretimde okullaşma

1

1.00

0.92

SAĞLIK VE YAŞAM

142

0.947

0.957

Doğumda cinsiyet oranı (kadın / erkek)

140

0.91

0.92

Sağlıklı yaşam beklentisi

109

1.03

1.04

SİYASİ GÜÇLENDİRME

50

0.214

0.230

Parlamentoda kadınlar

71

0.26

0.27

Bakanlık pozisyonlarda kadınlar

16

0.54

0.24

Son 50 yıldaki, devletin kadın başkanı

64

0.00

0.20

Kaynak: World Economic Forum, The Global Gender Gap Report 2015, s. 80.
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Tablo 10: Arnavutluk’un 2006-2015 Dönemi Cinsiyet Eşitsizliği Sıralaması
Yıllar

Katılan
Ülke
Sayısı

Genel
Ortalama

Ekonomi-2

Eğitim-3

Sağlık -4

Siyaset-1

Sıra

Puan

Sıra

Puan

Sıra

Puan

Sıra

Puan

Sıra

Puan

2015

145

70

0.701

69

0.671

98

0.972

142

0.947

50

0.214

2014

142

83

0.687

78

0.653

98

0.970

139

0.941

55

0.183

2013

136

108

0.641

87

0.632

92

0.976

134

0.931

130

0.026

2012

135

91

0.665

63

0.666

76

0.989

133

0.931

105

0.075

2011

135

78

0.675

38

0.713

87

0.981

135

0.927

99

0.078

2010

134

78

0.673

51

0.681

52

0.994

131

0.937

97

0.079

2009

134

91

0.660

63

0.653

73

0.991

122

0.955

125

0.041

2008

130

87

0.659

62

0.649

68

0.991

118

0.955

119

0.041

2007

128

66

0.668

36

0.689

48

0.992

116

0.955

117

0.038

2006

115

61

0.661

38

0.661

58

0.989

110

0.955

105

0.038

Kaynak: World Economic Forum, The Global Gender Gap Report 2015, s.81.

3.4.2.Bulgaristan
Ekim 2003’de “The Women’s Alliance for Development” adlı bir çalışma, kadınlar
için çalışan sivil toplum örgütleri, enstitüler ve kamu yönetimi katılımı ile düzenlenmiştir.
Çalışmanın ana konuları kadın, kadın istihdamı ve küreselleşme sürecinde kadınlar olarak
sıralanmıştır. Çalışmanın alt konu başlıklarından biri de toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme
olmuştur. Ayrıca Bulgaristan’da, Bulgaristan Ulusal İstatistik Enstitüsü, Ekim 2001 ile Kasım
2001 tarihleri arasında nüfus sayımı ve ikametgah belirleme çalışmasında toplumsal cinsiyet
duyarlı bir çalışma sergilemiştir (European Women’s Lobby, 2004: 26).
Bulgaristan’ın 2015 yılına ilişkin cinsiyet eşitsizlik durumu Tablo 9’de görülmektedir.
Buna göre Bulgaristan’ın en iyi olduğu husus 145 ülkede 48.olarak yer aldığı sağlık ve yaşam
alanlarında olmuştur. Bunu 48. sırada kadınların siyasi alandaki katılımı, 55. sırada ekonomiye
katılım ve fırsat imkanları ve son sırada 75. sırada olduğu eğitim alanındadır. Tablo 10’da ise
ülkenin yıllar itibariyle ülke skorları gözükmektedir.

Tablo 11:Bulgaristan’ın 2015 Yılı Cinsiyet Eşitsizlik Durumu
2015 Yılı Eşitsizlik Puan (0.00=Eşitsizlik →
1.00=Eşitlik)

Sıra

Puan

Örnek
Ortalama

EKONOMİK KATILIM VE FIRSAT

55

0.701

0.592

Işgücüne katılım

33

0.89

0.67

Benzer çalışmalar için ücret eşitliği

113

0.55

0.60

Tahmini kazanılan gelir

56

0.66

0.54

Kanun yapıcılar, üst düzey bürokratlar ve yöneticiler

34

0.58

0.27

Mesleki ve teknik çalışanlar

1

1.00

0.64

EĞİTİMSEL KAZANIMLAR

72

0.992

0.946

Okuma yazma oranı

67

0.99

0.89

İlköğretimde okullaşma

70

1.00

0.93

Ortaöğretimde okullaşma

96

0.97

0.64

585

Yüksek öğretimde okullaşma

1

1.00

0.92

SAĞLIK VE YAŞAM

42

0.979

0.957

Doğumda cinsiyet oranı (kadın / erkek)

99

0.94

0.92

Sağlıklı yaşam beklentisi

1

1.06

1.04

SİYASİ GÜÇLENDİRME

48

0.215

0.230

Parlamentoda kadınlar

74

0.26

0.27

Bakanlık pozisyonlarda kadınlar

16

0.54

0.24

Son 50 yıldaki, devletin kadın başkanı

57

0.01

0.20

Kaynak: World Economic Forum, The Global Gender Gap Report 2015, s.122.

Tablo 12: Bulgaristan’ın 2006-2015 Dönemi Cinsiyet Eşitsizliği Sıralaması
Yıllar

Katılan
Ülke
Sayısı

Genel
Ortalama

Ekonomi-2

Eğitim-3

Sağlık -4

Siyaset-1

Sıra

Puan

Sıra

Puan

Sıra

Puan

Sıra

Puan

Sıra

Puan

2015

145

43

0.722

55

0.701

72

0.992

42

0.979

48

0.215

2014

142

22

0.744

39

0.729

66

0.993

37

0.979

31

0.276

2013

136

43

0.710

49

0.707

64

0.992

34

0.979

58

0.161

2012

135

52

0.702

50

0.696

64

0.992

34

0.979

67

0.141

2011

135

51

0.699

48

0.687

58

0.992

41

0.979

67

0.137

2010

134

50

0.698

50

0.684

58

0.993

40

0.979

64

0.137

2009

134

38

0.707

40

0.693

66

0.992

41

0.979

42

0.164

2008

130

36

0.708

35

0.698

73

0.990

38

0.979

43

0.164

2007

128

25

0.708

30

0.699

62

0.989

37

0.979

32

0.167

2006

115

37

0.687

58

0.613

56

0.989

36

0.979

30

0.167

Kaynak: World Economic Forum, The Global Gender Gap Report 2015, s.123.

3.4.3.Hırvatistan
Hırvatistan’ın 2015 yılına ilişkin cinsiyet eşitsizlik durumu Tablo 11’de görülmektedir.
Buna göre, Hırvatistan 145 ülke arasında en iyi olduğu alan 42. sırada, sağlık ve yaşam alanında
olmuştur. Bunu kadınların siyasi alandaki katılımı, eğitimsel kazanımlar ve son sırada
ekonomiye katılım ve fırsat imkanları yer almıştır. Tablo 12’de ise yıllar itibariyle almış olduğu
skorlar gözükmektedir.

Tablo 13: Hırvatistan’ın 2015 Yılı Cinsiyet Eşitsizlik Durumu
2015 Yılı Eşitsizlik Puan (0.00=Eşitsizlik →
1.00=Eşitlik)

Sıra

Puan

Örnek
Ortalama

EKONOMİK KATILIM VE FIRSAT

78

0.664

0.592

Işgücüne katılım

58

0.84

0.67

Benzer çalışmalar için ücret eşitliği

108

0.57

0.60

Tahmini kazanılan gelir

42

0.70

0.54

Kanun yapıcılar, üst düzey bürokratlar ve yöneticiler

92

0.30

0.27

Mesleki ve teknik çalışanlar

1

1.00

0.64

586

EĞİTİMSEL KAZANIMLAR

65

0.994

0.946

Okuma yazma oranı

69

0.99

0.89

İlköğretimde okullaşma

93

0.99

0.93

Ortaöğretimde okullaşma

1

1.00

0.64

Yüksek öğretimde okullaşma

1

1.00

0.92

SAĞLIK VE YAŞAM

42

0.979

0.957

Doğumda cinsiyet oranı (kadın / erkek)

99

0.94

0.92

Sağlıklı yaşam beklentisi

1

1.06

1.04

SİYASİ GÜÇLENDİRME

60

0.193

0.230

Parlamentoda kadınlar

50

0.35

0.27

Bakanlık pozisyonlarda kadınlar

62

0.25

0.24

Son 50 yıldaki, devletin kadın başkanı

38

0.05

0.20

Kaynak: World Economic Forum, The Global Gender Gap Report 2015, s.148.

Tablo 14: Hırvatistan’ın 2006-2015 Dönemi Cinsiyet Eşitsizliği Sıralaması
Yıllar

Katılan
Ülke
Sayısı

Genel
Ortalama

Ekonomi-2

Eğitim-3

Sağlık -4

Siyaset-1

Sıra

Puan

Sıra

Puan

Sıra

Puan

Sıra

Puan

Sıra

Puan

2015

145

59

0.708

78

0.664

65

0.994

42

0.979

60

0.193

2014

142

55

0.707

65

0.675

65

0.994

37

0.979

56

0.182

2013

136

49

0.707

61

0.675

47

0.995

34

0.979

50

0.178

2012

135

49

0.705

61

0.669

46

0.995

34

0.979

47

0.178

2011

135

50

0.701

56

0.668

44

0.995

1

0.980

53

0.160

2010

134

53

0.694

61

0.661

53

0.994

1

0.980

57

0.142

2009

134

54

0.694

69

0.646

55

0.995

41

0.979

49

0.158

2008

130

46

0.697

57

0.655

56

0.994

38

0.979

47

0.158

2007

128

16

0.721

40

0.678

61

0.989

37

0.979

18

0.238

2006

115

16

0.714

42

0.651

51

0.990

36

0.979

18

0.238

Kaynak: World Economic Forum, The Global Gender Gap Report 2015, s.149.

3.4.4.Moldova
Moldova’ya ilişkin 2015 yılı cinsiyet eşitsizlik durumu Tablo 13’de görülmektedir.
Buna göre Moldova kadınların ekonomiye katılım ve fırsat eşitliğinde 145 ülke arasında 18.
sırayı almıştır. Sağlık alanında 42. eğitimsel kazanımlarda 50. sırada ve kadınların siyasi
katılımları 58. sırada gözükmektedir. Moldova’nın ilgili konularda yıllar itibariyle almış
olduğu skorlar ise Tablo 14’de görülmektedir.

Tablo 15: Moldova 2015 Yılı Cinsiyet Eşitsizlik Durumu
2015 Yılı Eşitsizlik Puan (0.00=Eşitsizlik →
1.00=Eşitlik)

Sıra

Puan

Örnek
Ortalama

EKONOMİK KATILIM VE FIRSAT

18

0.797

0.592

587

Işgücüne katılım

30

0.90

0.67

Benzer çalışmalar için ücret eşitliği

45

0.70

0.60

Tahmini kazanılan gelir

32

0.76

0.54

Kanun yapıcılar, üst düzey bürokratlar ve yöneticiler

13

0.75

0.27

Mesleki ve teknik çalışanlar

1

1.00

0.64

EĞİTİMSEL KAZANIMLAR

50

0.996

0.946

Okuma yazma oranı

66

0.99

0.89

İlköğretimde okullaşma

81

1.00

0.93

Ortaöğretimde okullaşma

1

1.00

0.64

Yüksek öğretimde okullaşma

1

1.00

0.92

SAĞLIK VE YAŞAM

42

0.979

0.957

Doğumda cinsiyet oranı (kadın / erkek)

99

0.94

0.92

Sağlıklı yaşam beklentisi

1

1.06

1.04

SİYASİ GÜÇLENDİRME

58

0.195

0.230

Parlamentoda kadınlar

68

0.28

0.27

Bakanlık pozisyonlarda kadınlar

35

0.38

0.24

Son 50 yıldaki, devletin kadın başkanı

46

0.03

0.20

Kaynak: World Economic Forum, The Global Gender Gap Report 2015, s.260.

Tablo 16: Moldova’nın 2006-2015 Dönemi Cinsiyet Eşitsizliği Sıralaması
Yıllar

Katılan
Ülke
Sayısı

Genel
Ortalama

Ekonomi-2

Eğitim-3

Sağlık -4

Siyaset-1

Sıra

Puan

Sıra

Puan

Sıra

Puan

Sıra

Puan

Sıra

Puan

2015

145

26

0.742

18

0.797

50

0.996

42

0.979

58

0.195

2014

142

25

0.740

11

0.808

56

0.995

37

0.979

59

0.180

2013

136

52

0.704

32

0.741

74

0.991

34

0.979

87

0.104

2012

135

45

0.710

21

0.761

42

0.996

34

0.979

85

0.104

2011

135

39

0.708

14

0.764

64

0.991

1

0.980

88

0.099

2010

134

34

0.716

10

0.771

66

0.990

1

0.980

69

0.124

2009

134

36

0.710

26

0.732

63

0.993

41

0.979

64

0.137

2008

130

20

0.724

2

0.802

35

0.998

38

0.979

68

0.118

2007

128

21

0.717

5

0.778

41

0.994

37

0.979

56

0.117

2006

115

17

0.713

2

0.760

37

0.994

1

0.980

50

0.117

Kaynak: World Economic Forum, The Global Gender Gap Report 2015, s.261.

3.4.5.Karadağ
Karadağ’a ilişkin cinsiyet eşitsizliği Tablo 15’de görülmektedir. 2015 yılında
kadınların eğitimsel kazanımlarda 49. sırada, sağlıkta 62. sırada, ekonomik katılım ve
fırsatta 73. sırada ve siyasi güçlendirmede 94. sırada gözükmektedir. Karadağ’ın son
588

yıllara ilişkin eşitsizlik rakamları Tablo 16’da görülmektedir. Ilgili tabloda son iki yıla
ilişkin bilgiler yer almaktadır.
Tablo 17: Karadağ’ın 2015 Yılı Cinsiyet Eşitsizlik Durumu
2015 Yılı Eşitsizlik Puan (0.00=Eşitsizlik →
1.00=Eşitlik)

Sıra

Puan

Örnek
Ortalama

EKONOMİK KATILIM VE FIRSAT

73

0.670

0.592

Işgücüne katılım

76

0.79

0.67

Benzer çalışmalar için ücret eşitliği

52

0.67

0.60

Tahmini kazanılan gelir

93

0.58

0.54

Kanun yapıcılar, üst düzey bürokratlar ve yöneticiler

78

0.37

0.27

Mesleki ve teknik çalışanlar

1

1.00

0.64

EĞİTİMSEL KAZANIMLAR

49

0.997

0.946

Okuma yazma oranı

76

0.99

0.89

İlköğretimde okullaşma

1

1.00

0.93

Ortaöğretimde okullaşma

-

-

0.64

Yüksek öğretimde okullaşma

1

1.00

0.92

SAĞLIK VE YAŞAM

62

0.975

0.957

Doğumda cinsiyet oranı (kadın / erkek)

99

0.94

0.92

Sağlıklı yaşam beklentisi

76

1.05

1.04

SİYASİ GÜÇLENDİRME

94

0.114

0.230

Parlamentoda kadınlar

88

0.21

0.27

Bakanlık pozisyonlarda kadınlar

78

0.20

0.24

Son 50 yıldaki, devletin kadın başkanı

64

0.00

0.20

Kaynak: World Economic Forum, The Global Gender Gap Report 2015, s.264.

Tablo 18: Karadağ’ın 2006-2015 Dönemi Cinsiyet Eşitsizliği Sıralaması
Yıllar

Katılan
Ülke
Sayısı

Genel
Ortalama

Ekonomi-2

Eğitim-3

Sağlık -4

Siyaset-1

Sıra

Puan

Sıra

Puan

Sıra

Puan

Sıra

Puan

Sıra

Puan

2015

145

79

0.689

73

0.670

49

0.997

62

0.975

94

0.114

2014

142

74

0.693

49

0.711

55

0.995

129

0.964

104

0.103

2013

136

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

2012

135

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

2011

135

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

2010

134

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

2009

134

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

2008

130

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

2007

128

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

589

2006

115

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Kaynak: World Economic Forum, The Global Gender Gap Report 2015, s.265.

3.4.6.Türkiye
Türkiye’ye ilişkin 2015 yılı cinsiyet eşitsizlik durumu Tablo 17’de görülmektedir.
Buna göre, 145. ülkenin yer aldığı sıralamada sağlık alanında göstermiş olduğu çalışmalarla
ilgili ülkeler içinde ilk sırada yer almıştır. Kadınların siyasi alandaki durumu ile eğitimsel
kazanımlarda 105. sırada bulunmaktadır. Kadınların ekonomiye katılımları 131. sıradadır.

Tablo 19:Türkiye’nin 2015 Yılı Cinsiyet Eşitsizlik Durumu
2015 Yılı Eşitsizlik Puan (0.00=Eşitsizlik →
1.00=Eşitlik)

Sıra

Puan

Örnek
Ortalama

EKONOMİK KATILIM VE FIRSAT

131

0.459

0.592

Işgücüne katılım

131

0.43

0.67

Benzer çalışmalar için ücret eşitliği

82

0.62

0.60

Tahmini kazanılan gelir

130

0.39

0.54

Kanun yapıcılar, üst düzey bürokratlar ve yöneticiler

109

0.15

0.27

Mesleki ve teknik çalışanlar

103

0.59

0.64

EĞİTİMSEL KAZANIMLAR

105

0.957

0.946

Okuma yazma oranı

105

0.93

0.89

İlköğretimde okullaşma

100

0.99

0.93

Ortaöğretimde okullaşma

101

0.97

0.64

Yüksek öğretimde okullaşma

110

0.86

0.92

SAĞLIK VE YAŞAM

1

0.980

0.957

Doğumda cinsiyet oranı (kadın / erkek)

1

0.94

0.92

Sağlıklı yaşam beklentisi

1

1.06

1.04

SİYASİ GÜÇLENDİRME

105

0.103

0.230

Parlamentoda kadınlar

86

0.22

0.27

Bakanlık pozisyonlarda kadınlar

139

0.04

0.24

Son 50 yıldaki, devletin kadın başkanı

36

0.06

0.20

Kaynak: World Econoic Forum, The Global Gender Gap Report 2015, s.346.

Türkiye’nin son on yılına ilişkin Gender Gap İndeksin’den almış olduğu puanlar Tablo
18’de görülmektedir. 2006 yılından itibaren yayımlanan bu indekslerde Türkiye bütün
alanlarda iyileşme sağlamıştır. Ancak ekonomi ve siyaset alanındaki iyileşme diğer alanlar
kadar olamamıştır.

Tablo 20: Türkiye’nin 2006-2015 Dönemi Cinsiyet Eşitsizliği Sıralaması
Yıllar

Katılan
Ülke
Sayısı

2015

145

Genel
Ortalama

Ekonomi-2

Eğitim-3

Sağlık -4

Siyaset-1

Sıra

Puan

Sıra

Puan

Sıra

Puan

Sıra

Puan

Sıra

Puan

130

0.624

131

0.459

105

0.957

1

0.980

105

0.103

590

2014

142

125

0.618

132

0.453

105

0.953

1

0.980

113

0.088

2013

136

120

0.608

127

0.427

104

0.943

59

0.976

103

0.087

2012

135

124

0.601

129

0.414

108

0.930

62

0.976

98

0.087

2011

135

122

0.595

132

0.389

106

0.920

62

0.976

89

0.097

2010

134

126

0.588

131

0.386

109

0.912

61

0.976

99

0.077

2009

134

129

0.583

130

0.400

110

0.892

93

0.971

107

0.068

2008

130

123

0.585

124

0.412

108

0.890

88

0.971

106

0.068

2007

128

121

0.577

118

0.431

110

0.854

87

0.971

108

0.052

2006

115

105

0.585

106

0.434

92

0.885

85

0.969

96

0.052

Kaynak: World Economic Forum, The Global Gender Gap Report 2015, s.347.

3.4.7. Norveç
Norveç, Kuzey Avrupa’da yer alan bir ülkedir. Balkan ülkelerine ve birçok ülkeye
örnek olması nedeniyle burada yer almıştır. Norveç’e ilişkin cinsiyet eşitsizlik durumu tablo
19’de görülmektedir. Norveç kadınların ekonomiye katılımları ve fırsat eşitliği bağlamında 145
ülke arasında dünyada ilk sırada yer almaktadır. Siyasi alanda 3. sırada yer alırken eğitimde
30. sırada yer alırken, sağlık konusunda 70. sırada yer almaktadır. Tablo 20’de ise Norveç’in
yıllar itibariyle almış olduğu skorlar görülmektedir.

Tablo 21:Norveç’in 2015 yılı Cinsiyet Eşitsizlik Durumu
2015 Yılı Eşitsizlik Puan (0.00=Eşitsizlik →
1.00=Eşitlik)

Sıra

Puan

Örnek
Ortalama

EKONOMİK KATILIM VE FIRSAT

1

0.868

0.592

Işgücüne katılım

11

0.95

0.67

Benzer çalışmalar için ücret eşitliği

2

0.82

0.60

Tahmini kazanılan gelir

1

1.00

0.54

Kanun yapıcılar, üst düzey bürokratlar ve yöneticiler

43

0.55

0.27

Mesleki ve teknik çalışanlar

1

1.00

0.64

EĞİTİMSEL KAZANIMLAR

32

1.000

0.946

Okuma yazma oranı

1

1.00

0.89

İlköğretimde okullaşma

1

1.00

0.93

Ortaöğretimde okullaşma

84

1.00

0.64

Yüksek öğretimde okullaşma

1

1.00

0.92

SAĞLIK VE YAŞAM

70

0.974

0.957

Doğumda cinsiyet oranı (kadın / erkek)

99

0.94

0.92

Sağlıklı yaşam beklentisi

81

1.04

1.04

SİYASİ GÜÇLENDİRME

3

0.559

0.230

Parlamentoda kadınlar

14

0.66

0.27

Bakanlık pozisyonlarda kadınlar

5

0.89

0.24

Son 50 yıldaki, devletin kadın başkanı

8

0.31

0.20

591

Kaynak: World Economic Forum, The Global Gender Gap Report 2015, s.282.

Tablo 22: Norveç’in 2006-2015 Dönemi Cinsiyet Eşitsizliği Sıralaması
Yıllar

Katılan
Ülke
Sayısı

Genel
Ortalama

Ekonomi-2

Eğitim-3

Sağlık -4

Siyaset-1

Sıra

Puan

Sıra

Puan

Sıra

Puan

Sıra

Puan

Sıra

Puan

2015

145

2

0.850

1

0.868

32

1.000

70

0.974

3

0.559

2014

142

3

0.837

2

0.836

1

1.000

98

0.970

3

0.544

2013

136

3

0.842

1

0.836

1

1.000

93

0.970

3

0.562

2012

135

3

0.840

4

0.830

1

1.000

94

0.970

3

0.562

2011

135

2

0.840

5

0.830

1

1.000

92

0.970

3

0.562

2010

134

2

0.840

3

0.831

1

1.000

91

0.970

3

0.561

2009

134

3

0.823

8

0.779

26

1.000

56

0.979

3

0.533

2008

130

1

0.824

6

0.784

1

1.000

53

0.979

2

0.533

2007

128

2

0.806

10

0.751

17

1.000

51

0.979

3

0.494

2006

115

2

0.799

11

0.729

15

1.000

61

0.975

2

0.494

Kaynak: World Economic Forum, The Global Gender Gap Report 2015, s.283.

3.4.8. Slovenya
Slovenya’nın 2015 yılına ilişkin cinsiyet eşitsizlik durumu tablo 21’de görülmektedir.
Buna göre, Slovenya kadınların siyasi yaşama katılımları konusunda 145 ülke arasında 16.
sırada yer almıştır. Bunu kadınların ekonomik katılım ve fırsatları, eğitimsel kazanımlar 29.
sıra ve son sırada 79. sırada yer alınan sağlık ve yaşam alanları takip etmiştir. Tablo 22’de ise
ülkenin yıllar itibariyle almış oldukları skorlar gözükmektedir.

Tablo 23:Slovenya’nın 2015 Yılı Cinsiyet Eşitsizlik Durumu
2015 Yılı Eşitsizlik Puan (0.00=Eşitsizlik →
1.00=Eşitlik)

Sıra

Puan

Örnek
Ortalama

EKONOMİK KATILIM VE FIRSAT

24

0.778

0.592

Işgücüne katılım

29

0.91

0.67

Benzer çalışmalar için ücret eşitliği

49

0.68

0.60

Tahmini kazanılan gelir

23

0.60

0.54

Kanun yapıcılar, üst düzey bürokratlar ve yöneticiler

29

0.60

0.27

Mesleki ve teknik çalışanlar

1

1.00

0.64

EĞİTİMSEL KAZANIMLAR

29

1.000

0.946

Okuma yazma oranı

49

1.00

0.89

İlköğretimde okullaşma

1

1.00

0.93

Ortaöğretimde okullaşma

1

1.00

0.64

Yüksek öğretimde okullaşma

1

1.00

0.92

SAĞLIK VE YAŞAM

79

0.973

0.957

Doğumda cinsiyet oranı (kadın / erkek)

128

0.93

0.92

Sağlıklı yaşam beklentisi

1

1.06

1.04

592

SİYASİ GÜÇLENDİRME

16

0.385

0.230

Parlamentoda kadınlar

21

0.58

0.27

Bakanlık pozisyonlarda kadınlar

10

0.78

0.24

Son 50 yıldaki, devletin kadın başkanı

45

0.03

0.20

Kaynak: World Economic Forum, The Global Gender Gap Report 2015, s.318.

Tablo 24:Slovenya’nın 2006-2015 Dönemi Cinsiyet Eşitsizliği Sıralaması
Yıllar

Katılan
Ülke
Sayısı

Genel
Ortalama

Ekonomi-2

Eğitim-3

Sağlık -4

Siyaset-1

Sıra

Puan

Sıra

Puan

Sıra

Puan

Sıra

Puan

Sıra

Puan

2015

145

9

0.784

24

0.778

29

1.000

79

0.973

16

0.385

2014

142

23

0.744

22

0.783

27

1.000

74

0.973

43

0.221

2013

136

38

0.716

43

0.719

26

1.000

75

0.973

54

0.170

2012

135

38

0.713

41

0.714

33

0.998

78

0.973

50

0.168

2011

135

41

0.704

34

0.720

36

0.998

64

0.975

71

0.123

2010

134

42

0.705

32

0.723

36

0.998

63

0.975

70

0.123

2009

134

52

0.698

31

0.721

36

0.998

80

0.973

87

0.100

2008

130

51

0.694

31

0.708

36

0.998

76

0.973

85

0.096

2007

128

49

0.684

27

0.705

18

0.999

74

0.973

99

0.060

2006

115

51

0.675

34

0.667

22

0.999

71

0.973

88

0.060

Kaynak: World Economic Forum, The Global Gender Gap Report 2015, s.319.

3.4.9.Yunanistan
Yunanistan toplumsal cinsiyet eşitliği genel sekreteri Eugenia Tsoumani Avrupa
Konseyi tarafından düzenlenen bir konferansta Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçelemenin
özellikle ekonomik krizlerle mücadele için önemli bir araç olduğunu ve bunun uygulanması
için siyasi iradenin, toplumda bilinç düzeyi artışının ve kadınların karar alma mekanizmalarına
dâhil olmasının çok gerekli olduğunu ifade etmiştir. Bununla beraber, toplumsal cinsiyet
eşitliği felsefesinin idrak edilmesinin ve yerleşmesinin çok önemli olduğunu, çünkü
uygulamayı bunların yönlendirebileceğini belirtmiştir. Ayrıca 2004 yılından beri
Yunanistan’da kadınların karar alma mekanizmalarına katılımının arttırılması için çeşitli
çalışmalar yürütüldüğünü, bunların en önemlilerinden birinin de kamu sektöründe kadınların
rolünün güçlendirilmesi için sürdürülen programlar olduğunu vurgulamıştır (T.C. Maliye
Bakanlığı, 2009: 2).
Yunanistan’ın 2015 yılına ilişkin cinsiyet eşitsizlik durumu Tablo 23’de
görülmektedir. Yunanistan kadınların sağlık ve yaşam durumu ile eğitimsel kazanımlarda 56.
sırada yer almaktadır. Yine kadınların ekonomiye katılmaları ile fırsat eşitsizliği skoru 145
ülke arasında 87. sırada ve siyasi alandaki durumu ise 91. sırada yer almaktadır. Yunanistan’ın
yıllar itibariyle almış olduğu puanlar Tablo 24’de görülmektedir.

Tablo 25:Yunanistan’ın 2015 Yılı Cinsiyet Eşitsizlik Durumu
2015 Yılı Eşitsizlik Puan (0.00=Eşitsizlik →
1.00=Eşitlik)

Sıra

Puan

Örnek
Ortalama

EKONOMİK KATILIM VE FIRSAT

87

0.644

0.592

Işgücüne katılım

87

0.76

0.67
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Benzer çalışmalar için ücret eşitliği

86

0.62

0.60

Tahmini kazanılan gelir

102

0.55

0.54

Kanun yapıcılar, üst düzey bürokratlar ve yöneticiler

75

0.39

0.27

Mesleki ve teknik çalışanlar

1

1.00

0.64

EĞİTİMSEL KAZANIMLAR

56

0.996

0.946

Okuma yazma oranı

78

0.98

0.89

İlköğretimde okullaşma

1

1.00

0.93

Ortaöğretimde okullaşma

85

1.00

0.64

Yüksek öğretimde okullaşma

1

1.00

0.92

SAĞLIK VE YAŞAM

56

0.979

0.957

Doğumda cinsiyet oranı (kadın / erkek)

99

0.94

0.92

Sağlıklı yaşam beklentisi

66

1.06

1.04

SİYASİ GÜÇLENDİRME

91

0.120

0.230

Parlamentoda kadınlar

65

0.30

0.27

Bakanlık pozisyonlarda kadınlar

114

0.11

0.24

Son 50 yıldaki, devletin kadın başkanı

64

0.00

0.20

Kaynak: World Economic Forum, The Global Gender Gap Report 2015, s.184.

Tablo 26: Yunanistan’ın 2006-2015 Dönemi Cinsiyet Eşitsizliği Sıralaması
Yıllar

Katılan
Ülke
Sayısı

Genel
Ortalama

Ekonomi-2

Eğitim-3

Sağlık -4

Siyaset-1

Sıra

Puan

Sıra

Puan

Sıra

Puan

Sıra

Puan

Sıra

Puan

2015

145

87

0.685

87

0.644

56

0.996

56

0.979

91

0.120

2014

142

91

0.678

87

0.643

53

0.995

55

0.979

108

0.096

2013

136

81

0.678

79

0.647

46

0.995

65

0.974

92

0.097

2012

135

82

0.672

80

0.633

55

0.994

69

0.974

99

0.086

2011

135

56

0.692

78

0.624

53

0.994

86

0.971

42

0.177

2010

134

58

0.691

79

0.621

54

0.994

84

0.971

42

0.177

2009

134

85

0.666

86

0.607

60

0.993

57

0.979

94

0.086

2008

130

75

0.673

72

0.631

55

0.994

54

0.979

93

0.086

2007

128

72

0.665

70

0.630

57

0.989

53

0.979

98

0.061

2006

115

69

0.654

70

0.585

46

0.992

53

0.978

87

0.061

Kaynak: World Econoiıc Forum, The Global Gender Gap Report 2015, s..185.

3.4.10. Romanya
Romanya’nın 2015 yılına ilişkin cinsiyet eşitsizlik durumu Tablo 25’de görülmektedir.
Romanya 145 ülkenin katıldığı sıralamada en iyi sonucu 42 sıra ile sağlık ve yaşam alanında
almıştır. Kadınların ekonomiye katılımı ve fırsat eşitliği alanında 50. sırada yer almıştır.
Eğitimsel kazanımlarda 64. sıra ve siyasi güçlendirmede ise 118 olmuştur. Romanya’nın yıllar
itibariyle almış olduğu skorlar ise Tablo 26’da görülmektedir.
594

Tablo 27: Romanya’nın 2015 Yılı Cinsiyet Eşitsizlik Durumu
2015 Yılı Eşitsizlik Puan (0.00=Eşitsizlik →
1.00=Eşitlik)

Sıra

Puan

Örnek
Ortalama

EKONOMİK KATILIM VE FIRSAT

50

0.708

0.592

Işgücüne katılım

78

0.78

0.67

Benzer çalışmalar için ücret eşitliği

59

0.66

0.60

Tahmini kazanılan gelir

39

0.71

0.54

Kanun yapıcılar, üst düzey bürokratlar ve yöneticiler

62

0.46

0.27

Mesleki ve teknik çalışanlar

1

1.00

0.64

EĞİTİMSEL KAZANIMLAR

64

0.994

0.946

Okuma yazma oranı

64

0.99

0.89

İlköğretimde okullaşma

94

0.99

0.93

Ortaöğretimde okullaşma

1

1.00

0.64

Yüksek öğretimde okullaşma

1

1.00

0.92

SAĞLIK VE YAŞAM

42

0.979

0.957

Doğumda cinsiyet oranı (kadın / erkek)

99

0.94

0.92

Sağlıklı yaşam beklentisi

1

1.06

1.04

SİYASİ GÜÇLENDİRME

113

0.090

0.230

Parlamentoda kadınlar

103

0.16

0.27

Bakanlık pozisyonlarda kadınlar

88

0.17

0.24

Son 50 yıldaki, devletin kadın başkanı

64

0.00

0.20

Kaynak: World Economic Forum, The Global Gender Gap Report 2015, s.302.

Tablo 28: Romanya’nın 2006-2015 Dönemi Cinsiyet Eşitsizliği Sıralaması
Yıllar

Katılan
Ülke
Sayısı

Genel
Ortalama

Ekonomi-2

Eğitim-3

Sağlık -4

Siyaset-1

Sıra

Puan

Sıra

Puan

Sıra

Puan

Sıra

Puan

Sıra

Puan

2015

145

77

0.693

50

0.708

64

0.994

42

0.979

113

0.090

2014

142

72

0.694

60

0.683

63

0.994

37

0.979

91

0.119

2013

136

70

0.691

55

0.693

50

0.994

34

0.979

91

0.097

2012

135

67

0.686

54

0.681

52

0.994

34

0.979

97

0.089

2011

135

68

0.681

46

0.694

45

0.995

41

0.979

112

0.056

2010

134

67

0.683

41

0.708

73

0.989

50

0.977

109

0.056

2009

134

70

0.681

34

0.712

70

0.991

41

0.979

126

0.040

2008

130

70

0.676

34

0.700

60

0.994

38

0.979

120

0.032

2007

128

47

0.686

31

0.697

47

0.993

37

0.979

89

0.074

2006

115

46

0.680

30

0.673

44

0.993

36

0.979

79

0.074

Kaynak: World Economic Forum, The Global Gender Gap Report 2015, s.303.
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4.Sonuç ve Değerlendirme
En son tahminlere göre dünyada toplumsal cinsiyet eşitliğini önemli kılan en az 3 ½
milyar neden var (Lagarde, 2015b). Milenyum Kalkınma Hedefleri Raporu 2015’de de
belirtilmiş olduğu gibi son 20 yılda neredeyse iki katı kadar kadının meclislerde parlamenter
olarak görev almasına, daha çok kız çocuğunun ayrımcılığa maruz kalmadan okula devam
edebilmesine, tarım dışındaki kadın istihdamının artmasına olanak sağlanmış olmakla beraber
toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin hala devam ettiği gözlemlenmektedir. Kadınlar çalışma
hayatına, maddi kaynaklara ve özel hayatta ve kamu hayatında karar alma süreçlerine erişimde
geçmişten bugüne süregelen bir ayrımcılıklarla karşı karşıya kalmaktadırlar (The Millennium
Development Goals Report 2015: 5).
Bu olumsuzluklara karşılık G-20 ülkelerinin kasım 2014 G-20 Zirvesi’nde “kadınlarla
erkeklerin işgücüne katılımındaki farkı önümüzdeki on yılda yüzde 25 azaltma taahhüdü”,
kadınları
güçlendirmek
için
tarihi
bir
fırsat
olabilir.(Lagarde,
2015,
[https://www.imf.org/external/lang/turkish/np/speeches/2015/090615t.pdf]).
Balkan ülkelerinde yaşanan savaş dönemi etkileri halen bu ülkelerin gelişim ve
değişimini etkilemektedir. Bağımsızlığını kazanmasından bu yana, Balkan Ülkeleri’nin her
biri, ayrı ayrı ulusal kimliğini tanımlamak için mücadele etmektedir. Çoklu etnik yapıya sahip
Yugoslavya yönetimi sonrasında her bir Balkan Devleti, kendi etnik gelenek ve göreneklerini
sürdürme arzusu içerisine girmiştir. Toplumsal cinsiyet eşitliği açısından bu durum önem arz
etmektedir. Çünkü savaş sonrasında kadınların toplumsal ve ekonomik hayatta yaşadığı
ilerleme durmuş; ekonomik yapılanma sırasında kadının toplumsal statüsü gerilemeye
başlamıştır.
Toplumsal cinsiyet eşitliği için ulusal bir mekanizma gereklidir ve bu mekanizma yasal
altyapı düzenlenerek desteklenmelidir. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine ilişkin konuların
görüntülenmesi, bahsi geçen görüntülenmenin istatistiki veri akışı ve tedariki ile sürdürülmesi
mümkündür. Batı balkan ülkeleri ekonomik gelişim içinde olmakla beraber, bahsi geçen
gelişimi toplumsal cinsiyet eşitliği içerisinde gerçekleştirememiştir. Bu sorunun aşılması için
daha etkin, daha yüksek kapasiteli, politik koordinasyon sağlayabilen kurumsal
mekanizmaların geliştirilmesi gerektiği düşünülmektedir. Bununla beraber toplumsal cinsiyet
eşitliği parlamento düzeyinde denetlenmelidir. Sivil toplum ile işbirliği ise bu konuda başarıya
erişmede bir diğer araç olarak görülmektedir. Ayrıca toplumsal cinsiyete ilişkin kafa yapısının
değişimi, kadının eğitimi, işgücüne katılımı, politika yapımına dahil olması, aile içi şiddetin
önlenmesi, savaş dönemi tecavüz suçlarına ilişkin adaletin sağlanması gibi konular da önem
arzetmektedir (Cornelissen, Petričević, 2012: 74-81).
Son dönemde Bosna Hersek, Makedonya ve Sırbistan ülkelerinde örnekleri
gözlemlenen toplumsal cinsiyete duyarlı mali uygulamalar ile kadının toplumsal statüsünü
iyileştirmeye yönelik sorunların aşılması için yapılan mali/bütçe içerikli çalışmalar, Balkan
Ülkeleri’nde devlet ve sivil toplum girişimleri ile hem yerel hem de ulusal düzeyde etkin
şekilde sürdürülmektedir.
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Arap Baharı Ve Ortadoğu:
Ülke Deneyimleri Ekseninde Ekonomik Etkiler
Oğuz YILDIRIM*
Özet
Bu çalışmada Arap Baharı diye adlandırılan, kimi ülkelerde yönetim değişikliklerine
varan, bazılarında ülkeyi iç savaş eşiğine getiren bazılarında da yabancı askeri işgale neden
olan gelişmelerin, Ortadoğu’da meydana getirdiği ekonomik etkiler ele alınmıştır. Ortaya çıkan
bu etkiler, Ürdün, Suriye, Irak, İran, Yemen Lübnan gibi Ortadoğu coğrafyasında yer alan
ülkelerin yaşamış oldukları deneyimler çerçevesinde incelenmiştir.Her ne kadar başlangıçta
bölgede ortaya çıkan değişimler olumlu bir bakış açısını yansıtır şekilde Arap Baharı olarak
nitelendirilmiş olsa da, geçen zamanla birlikte bu olumlu hava yerini bir takım ekonomik,
sosyal ve siyasal istikrarsızlıklara bırakmıştır. Aralık 2010’da Tunus’da başlayıp tüm Kuzey
Afrika ülkereine yayılan ve sonrasında Ortadoğu’yu da etkisi altına alan rejim karşıtı bu sosyal
hareketler, bölgedeki Arap halklarının kendi kaderlerini kendilerinin belirlediği, özgürlük
hareketleri olarak nitelendirilmektedir.Sonuç olarak aynı coğrafi alanda ve aynı zaman
diliminde gerçekleşen, özünde değişim ve demokrasi talepleri içeren bu hareketler, bölgenin
dinamiklerini değiştirmiştir. Geçmişten gelen birikimlerin bir sonucu olarak ortaya çıkan Arap
Baharı ile başlayan toplumsal ve siyasal değişim süreci Ortadoğu’da egemen olan siyasal
rejimlerin kimi yerlerde devrilmesine, kimi yerlerde de sarsılmasına neden olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Arap Baharı, Ortadoğu Ülkeleri, Ekonomik Etkiler.
JEL Sınıflandırması: F51, F62.
Arab Spring And The Middle East:
Country Experiences Of Economic Effects Of Axes
Abstract
In this study the economic impactson the Middle East ofthe Arab Spring that caused
management changes in some countries, or civil war or the foreign military occupation are
discussed. The resulting impactsare examined in the framework of the experiences ofthe
countries Jordan, Syria, Iraq, Iranian, Yemen and Lebanon in the Middle East.Although the
changes occurring in the region initially have been considered as positive and therefore named
the Arab Spring, after some time the economic, social and political instability took the place of
this positivity. This social movement which was started in Tunisia in December 2010, and then
spread all over North African countries and the Middle East is considered as freedom of
movement of the Arabic people determining their own destiny themselves.This movement with
the essence of change and demands for democracy, occuring in the same geographical area,
and at the same time, as a result, has changed the dynamics of the region. As a result of the
accumulation in the past, the Arab Spring caused the social and political change, which lead in
some places to the change of the ruling political regimes or to the weakening in some placesin
the Middle East.
Keywords: Arab Spring, Middle East Countries, Economic Impacts.
JEL Classification Codes: F51, F62.
*
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1.GİRİŞ
Birçok ülkenin ekonomik ve siyasi çıkarlarının bulunduğu stratejik bir bölge olan
Ortadoğu Bölgesi, tarih boyunca büyük güçlerin ilgisini çekmiştir. Bölgenin konumu, etnik ve
dinsel yapısı büyük güçlerin politikalarına konu olmuştur. Bölge üzerinde çıkarları bulunan
güçler, etnik ya da dinsel gerekçelerle bölgeye müdahale etmiştir. Söz konusu müdahaleler,
ilgili aktörlerin idealleri ve çıkarları etrafında şekillenmiştir. Ortadoğu ülkelerinin bölge
siyasetlerini belirleyen temel parametrelerin başında ulusal bütünlüklerinin sağlanması ve
mezhepsel tehdit, mevcut siyasal rejimleri devam ettirme kaygısı, geleneksel toplumsal ve
siyasal yapının muhafaza edilmesi, bölgedeki modernist ve seküler rejimleri ötekileştirme,
enerji piyasasının güvenlik ve istikrarı ve Soğuk Savaş siyaseti bağlamında Batıyla geliştirilen
derin stratejik ilişkiler gelmektedir.
Arap Baharı’nı meydana getiren pek çok neden vardır ancak temel neden Arap
rejimlerinin ekonomik iflasıdır. O nedenle laik, dindar, Müslüman, Hıristiyan pek çok siyasi
grup birlikte, omuz omuza Arap dünyasını sarsmıştır. Bu farklı grupları bir araya getiren ortak
dinamik, ekonomik başarısızlıktır. Arap Baharı, sıradan insanların temel meselesi olan yüksek
fiyatlar, konut sorunu gibi dinamiklerin temel olarak ortaya çıkardığı bir süreçtir (Bacık 2011,
s.17).
A.Ürdün
Aralık 2010 tarihinde başlayan Tunus halk ayaklanmasından sonra 17 Ocak 2011
tarihinde Ürdün'de de protesto gösterileri düzenlenmiştir. Ayaklanan halk; devleti, işçi sınıfını
ağır vergiler yoluyla fakirleştirmekle suçlamakta ve daha da önemlisi parlamentonun
göstermelik olduğu halk tarafından savunulmaktadır. Ayrıca, halk yığınları parlamentonun
dağıtılmasını ve başbakanın görevden alınmasını talep etmişlerdir. Suudi Arabistan,
Ürdün’deki olayları bastırmak için bu ülkeye 400 milyon dolar yardımda bulunmuştur
(Karaağaçlı, 2011).
Tablo-1: Arap Baharı Sonrası Makroekonomik Değişkenler (Ürdün, 2010-2014)
Yıllar

2010

2011

2012

2013

2014

Büyüme Oranı

2,3

2,6

2,7

2,8

3,1

Enflasyon Oranı

8,4

6,4

4,5

5,6

3,4

İşsizlik Oranı

12,5

12.9

12.2

12.6

11.1

Kaynak: The World Bank (http://databank.worldbank.org/) sayfasından derlenmiştir.
O dönem Ürdün ekonomisindeki büyüme oranı, enflasyon oranı ve işsizlik oranı gibi
makro ekonomik değişkenlere baktığımızda, ekonomik verilerin pek de iyi olmadığı
görülmektedir. Özellikle Arap Baharı sürecinde ekonomide düşük büyüme oranlarını takip
eden yüksek enflasyon ve işsizlik oranları mevcuttur. 2010-2014 yılları arasında işsizlik
oranları %12 ve üzeri seyrederken, enflasyon oranları ise bu yıllar arasında ortalama %6’lar
seviyesine yaklaşmıştır. Büyüme oranları ise ortalama %2-2,5 gibi düşük değerlerde
seyretmiştir (Tablo-1). Ürdün ekonomisinde gerçekleşen bu kadar düşük seviyeli büyüme
oranları sonrasında ekonomik istikrar bir türlü yakalanamamıştır.
Arap Baharının Ürdün ekonomisini olumsuz etkilediği sektörlerin başında turizm
sektörü gelmektedir. Bölgede Lübnan’dan sonra en çok turist çeken ülke olan Ürdün’de Arap
Baharı sürecinde hem gelen turist sayıları hem de bu bağlamda turizm gelirlerinde ciddi
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azalışlar görülmüştür. Son dönemlerde olayların sona ermesiyle birlikte turizm sektörü tekrar
ivme kazanmış olsa da hala eski günlerine kavuştuğu söylenemez.
B.Suriye
Arap baharı ile başlayan toplumsal ve siyasal değişim süreci Ortadoğu’da egemen olan
siyasal rejimlerin kimi yerlerde devrilmesine, kimi yerlerde de sarsılmasına neden olmuştur.
Bu sürecin tetiklediği halk isyanları kısa süre içerisinde Suriye’ye de yayılmış ve bu ülkede
hakim olan Baas rejimini tehdit etmiştir. Suriye'de olayların fitili, her ne kadar 26 Ocak 2011
tarihinde ateşlenmiş olmakla birlikte ilk olarak büyük çapta yapılan halk gösterileri Dera'da,
15 Mart 2011 tarihinde başlamıştır. Arap Baharı'nın etkisiyle devrilen diktatörlerin
ülkelerinden ilham alan Beşşar Esad karşıtı muhalifler, silahlanarak topyekün çatışmaya
girmiştir. Suriye muhalefeti, devlet başkanı Beşşar Esad rejimini devirmek ve kendi
ifadeleriyle Özgür Suriye devletini kurmak için silahlı isyana başlamışlardır. Fakat Baas rejimi
değişim talebiyle ortaya çıkan isyana karşı şiddet kullanarak mücadele etmek yoluna gitmiş ve
bu yolda en büyük siyasi desteği İran’dan almıştır (Sinkaya 2012, s.39). Arap Baharı sonucu
devrilen diğer yönetimlerin aksine Suriye rejimi, otoritarizmin güçlülüğünü sağlayan daha
fazla iç ve dış şartlara sahip olması sayesinde hala ayakta durmaktadır. Kimyasal silahların
dahi kullanıldığı çatışmalar rejim kuvvetleri ve çok parçalı muhalif örgütler arasında devam
ederken bölünen uluslararası toplum, kendi çıkarları doğrultusunda Suriye’de rejimi veya
muhalif örgütleri desteklemektedir (Şen 2012, s.55).
Tablo-2: Arap Baharı Sonrası Makroekonomik Değişkenler (Suriye, 2010-2014)
Yıllar

2010

2011

2012

2013

2014

Büyüme Oranı

3,4

-2,3

--

-20,6

0,4

Enflasyon Oranı

4,4

--

--

--

29,2

İşsizlik Oranı

8,4

11.5

11.4

11.3

10.8

Kaynak: The World Bank (http://databank.worldbank.org/) sayfasından derlenmiştir.
Arap Baharı başlamadan öncede ülke ekonomisi zor durumda olan Suriye’de kötü
uygulanan ekonomi politikaları sonucu halkın alım gücü düşmüştür. Tüm bunlarla beraber
ekonomideki yolsuzluk ve rüşvet de tıkanmış ekonomiyi daha da çıkmaza sürüklemiştir.
Halihazırda var olan bu ekonomik zorluklara ayaklanmaların başlamasından sonra elektrik
kesintileri, petrol ve ocak gazında sıkıntılar, temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarındaki hızlı
artışlar eklenmiştir. Böylece ülkedeki yoksulluk daha da hissedilir hale gelmiştir (Şen 2012,
s.62).
Tablo-2’de de görüldüğü gibi Suriye’de iç savaşın hala devam ediyor olmasından
dolayı bazı makro ekonomik verilere ulaşılması mümkün olmamıştır. Elde edilen veriler
ışığında o dönem Suriye ekonomisindeki büyüme oranı, enflasyon oranı ve işsizlik oranı gibi
makro ekonomik değişkenlere baktığımızda, ekonomik verilerin hiç iyi olmadığı
görülmektedir. Bu durum iç savaşın yaşandığı ülkede beklenen bir durumdur. Suriye’nin
geleceği ile ilgili belirsizlik ve kaos ortamı devam ettikçe ekonominin de düzelmesi kısa süre
içerisinde beklenmemektedir.
C.Yemen
Tunus’ta başlayan halk ayaklanmaları dalgası, henüz Mısır’a ulaşmadan en yoksul
Arap ülkelerinden olan Yemen’e ulaşmış, 16 Ocak 2011’de Yemen’in başkenti Sana’da
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muhalefet sokağa çıkmaya başladığında ülkenin nerdeyse her yerinde yoksulluk ve kötü yaşam
koşullarına karşı başta üniversite öğrencileri olmak üzere halk meydanları doldurmuştur. Diğer
Arap ülkelerinde olduğu gibi buradaki göstericiler de, otuz yıldır ülkeyi yöneten diktatörlüğün
sona ermesini talep etmişler ve zaman zaman hükümet güçleri ile çatışmışlardır. Halk
kitlelerinin Tunus'ta gerçekleşen Yasemin Devrimi'nden esinlenerek yaptığı isyanda bazı
önlemler alınmış ve birtakım ilerlemeler sağlanmış olsa da ülke kaosa sürüklenmekten
kurtulamamıştır.
Otokratik rejimler, temsilî kurumların yokluğu, yaygın eşitsizlikler, yolsuzluk, adam
kayırma ve yöneticilerin kamu kaynaklarını kendi özel malları gibi görmeye başlamaları bu
protestoların ortak nedenleri olarak sıralanabilir. Bölge ülkelerindeki bu benzerliklere rağmen
her ülkenin kendi özellikleri de (tarihi, nüfus yapısı vs.) bu hareketlerin ortaya çıkışında ve
halkın taleplerinde belirleyici olmuş ve bu özellikler ayaklanmaların izleyeceği yol (barışçıl
gösterilere karşılık iç savaşa varan çatışmalar) ile protestolar sonrası siyasi ortamın yönetilmesi
üzerinde de etkili olmuştur (Gün 2012, s.121).
Tablo-3: Arap Baharı Sonrası Makroekonomik Değişkenler (Yemen, 2010-2014)
Yıllar

2010

2011

2012

2013

2014

Büyüme Oranı

3,3

-15,1

2,5

4,2

--

Enflasyon Oranı

13,8

15,3

1,0

7,9

--

İşsizlik Oranı

17,8

17.6

17.7

17.7

17.4

Kaynak: The World Bank (http://databank.worldbank.org/) sayfasından derlenmiştir.
Arap Yarımadası’nın en fakir ülkesi Yemen’de ekonomi tamamıyla petrol üretimine
bağımlı olmasına rağmen petrol gelirleri ülke ekonomisini ayakta tutacak seviyelerde değildir.
Tablo-3 incelendiğinde o dönem Yemen ekonomisindeki büyüme oranı, enflasyon oranı ve
işsizlik oranı gibi makro ekonomik değişkenlere baktığımızda, ekonomik verilerin pek de iyi
olmadığı görülmektedir. Özellikle Arap Baharı sürecinde ekonomide düşük büyüme oranlarını
takip eden yüksek enflasyon ve işsizlik oranları mevcuttur. 2010-2014 yılları arasında işsizlik
oranları %17 ve üzeri seyrederken, enflasyon oranları ise bu dönemin ilk iki yılında %15
seviyelerine ulaşmış, takip eden yıllarda %8’lere kadar gerilemiştir. Büyüme oranları ise 2011
yılında ki negatif büyümeyle birlikte ortalama %2-3 gibi düşük değerlerde seyretmiştir. Yemen
ekonomisinde gerçekleşen bu kadar düşük seviyeli büyüme oranları sonrasında ekonomik
istikrar ve kalkınma bir türlü sağlanamamıştır.
Ekonomik açıdan bakıldığında kalkınmanın önündeki engeller; eş-dost kapitalizmi, az
gelişmiş özel sektör, yaygın yolsuzluk, sübvansiyonlar, kadınlara iş imkânının çok sınırlı
olduğu esnek olmayan emek piyasaları, adam kayırma ve yaygın patronaj sistemi, ülkelerin
kendi koydukları ticaret engelleriyle bölgesel ekonomik entegrasyonun olmaması ve
öğrencileri modern ekonomik hayata hazırlama konusunda başarısızlığa uğramış eğitim sistemi
olarak sıralanabilir. Bu problemler, en azından kısmen, değişim, çoğulculuk, şeffaflık ve
açıklığa direnen otoriter siyasi sistemlerin ürünüdür. Bu sistemler sübvansiyonlar ve kamu
sektöründe iş imkânlarıyla varlıklarını sürdürmeye çalışmıştır. Bu yöntemler özel sektörün
gelişmesini engellerken piyasa yapısını tamamen bozmuştur (Beckmeyer 2012, s.10).
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D.İran
Arap Baharı, İran’da yönetim tarafından büyük bir sevinçle karşılanmıştır. İran
başlangıçta Arap halkların ayaklanmalarına olumlu yaklaşmış; İslami bir uyanışın
gerçekleşeceği, batı yanlısı monarşilerin yıkılacağı veya zayıflayacağı, İsrail ve ABD karşıtı
rejimlerin iş başına geleceği beklentisini taşımıştır. Tunus ve Mısır’ın batı yanlısı, Libya’nın
ise laik diktatörlüklerinin devrilmesi ile Körfez monarşilerindeki halk hareketleri İran’ın
beklentilerini haklı çıkarmıştır (Bingöl 2013, s.34-35).
İsyan hareketlerine bakışta yönetimlerin Batı karşıtı olup olmamasını temel gösterge
olarak alan İran yönetimi, 1979 İslam Devrimi’nden ilham aldığını iddia ettiği ve “İslami
Uyanış” diye adlandırdığı isyanları Tunus, Mısır, Libya, Yemen ve Bahreyn’de
desteklemişken, Suriye’deki yönetim karşıtı gösterileri ise desteklememiştir. Özellikle İran’ın
Ortadoğu’da en önemli rakiplerden biri olarak gördüğü Mısır rejiminin yıkılması, İran yönetimi
tarafından oldukça büyük bir kazanım olarak algılanmış ve Irak’taki Saddam Hüseyin
yönetiminin yıkılmasına benzetilmiştir. Bununla birlikte Mısır’da istediği nüfuz alanını
bulamayan İran, gösterilerin otuz yıllık müttefiki Suriye’ye sıçramasıyla birlikte tedirginlik
içine girmiş ve diğer isyanların aksine uluslararası bir komploya maruz kaldığını savunduğu
Suriye yönetiminin yanında yer almıştır. Arap Baharı İran içindeki siyasi gelişmeleri de
etkilemiştir. Muhaliflerin Şubat 2011’de Tunus halkıyla dayanışma gösterisi düzenlemesi
yönetimi hızla harekete geçirmiş, gösteriler sert şekilde bastırılırken, iki muhalif lider
düzenledikleri son gösteriden sonra ev hapsine alınmışlardır (Uygur 2012, s.14-15).
Tablo-4: Arap Baharı Sonrası Makroekonomik Değişkenler (İran, 2010-2014)
Yıllar

2010

2011

2012

2013

2014

Büyüme Oranı

6,6

3,7

-6,6

-1,9

4,3

Enflasyon Oranı

14,4

26,3

21,8

34,3

12,2

İşsizlik Oranı

13,5

13.3

13.1

12.9

12.8

Kaynak: The World Bank (http://databank.worldbank.org/) sayfasından derlenmiştir.
Tablo-4’de de görüleceği üzere o dönem İran ekonomisindeki büyüme oranı, enflasyon
oranı ve işsizlik oranı gibi makro ekonomik değişkenlere baktığımızda, ekonomik verilerin pek
de iyi olmadığı görülmektedir. İran ekonomisi üzerinde Arap Baharı’nın yarattığı ekonomik
istikrarsızlıkların başında yüksek enflasyon oranları gelmektedir. 2010 yılında İran’da
enflasyon oranı %14,4 iken, 2011 yılında %26,3 ve 2012 yılında %34,3 olmuştur. Yine 20102014 yılları arasında işsizlik oranlarına baktığımızda ise durum hiç de iç açıcı
görünmemektedir. Aynı zamanda Arap Baharı’nın tetikleyicilerinden biri olan işsizlik oranları
da 2010-2014 yılları arasında artış göstermiştir. İran’da nüfus artış hızının yüksek, özel
sektörün zayıf ve büyüme hızının da düşük olduğu düşünüldüğünde, işsizlik oranının daha
yüksek olması kaçınılmazdır. Nüfusun yapısı, özel sektörün yeni istihdam yaratmadaki
yetersizliği ve sık görülen ekonomik istikrarsızlıklar bu işsizlik artışının temel nedenleri olarak
gösterilebilir.
E.Irak
Arap ülkeleri ayaklanmalarla sarsılırken Irak Kürt bölgesi merkezi yönetim ile yaşanan
çekişmeler hariç nispeten istikrarlı bir dönem geçirmiştir. Bölgede bir taraftan sosyal,
ekonomik, çevresel ve kültürel alanlarda ulus inşası faaliyetleri devam ederken diğer taraftan
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petrol ve doğal gaz yataklarının merkezi hükümetten bağımsız kullanılması yönünde önemli
adımlar atılmıştır. Bu çabalarla Irak Kürtleri fiili bağımsızlığa bir adım daha yaklaşmıştır.
Suriye krizinde Şii-Sünni kutuplaştırma söylemleri, Irak’ın içerisinde Şii ve Sünni ayrımını
keskinleştirmiş, bölgesel dengeler bazında Irak Kürt Yönetimi ile Türkiye’yi yakınlaştırmıştır
(Bingöl 2013, s.40).

Tablo-5: Arap Baharı Sonrası Makroekonomik Değişkenler (Irak, 2010-2014)
Yıllar

2010

2011

2012

2013

2014

Büyüme Oranı

6,4

7,5

13,9

6,6

-2,1

Enflasyon Oranı

16,6

24,7

2,7

0,1

-1,8

İşsizlik Oranı

15,2

15.2

15.2

15.1

16.4

Kaynak: The World Bank (http://databank.worldbank.org/) sayfasından derlenmiştir.
Arap Baharının yaşandığı dönemde Irak ekonomisindeki büyüme oranı, enflasyon
oranı ve işsizlik oranı gibi makro ekonomik değişkenlere baktığımızda, ekonomik verilerin
beklenen düzeyde olmadığı görülmektedir. Kamu ağırlıklı olan Irak ekonomisinde işsizlik
ciddi bir toplumsal sorundur. 2010-2014 yılları arasında işsizlik oranı (aktif işgücü içindeki)
ülke genelinde ortalama %15’dir. Krizin ilk yıllarında Irak ekonomisinde yüksek büyüme
oranlarına ulaşılmış olsa bile 2014’den itibaren büyüme oranları negatif seviyelere düşmüştür.
Bu durum işsizlik oranlarının hızla yükselmesine neden olmuştur. Arap Baharı’nın ilk iki
yılında yüksek seyreden enflasyon oranları ise son dönemlerde bir hayli düşerek makul
seviyelere gelmiştir (Tablo-5).
F.Lübnan
Lübnan her ne kadar “Arap Baharı” sürecinde bugüne kadar doğrudan halk
ayaklanması yaşamış bir ülke olmasa da eski Başbakan Refik Hariri suikastı sonrası yaşanan
ve “Sedir Devrimi” olarak bilinen süreç göz önüne alındığında Lübnan’ın bugünkü “Arap
Baharı” çizgisinde birtakım olayları önceden tecrübe etmiş olduğu ifade edilebilir. Her ne
kadar Lübnan tam anlamıyla Arap Baharı sürecindeki türden bir halk ayaklanmasına sahne
olmamışsa da Suriye krizi Lübnan’ı da etkileyebilecek dinamikleri içinde barındırmaktadır. Bu
nedenle, Lübnan’da Arap Baharı süreci, Suriye yanlıları ve Suriye karşıtları arasındaki
çatışmalar şeklinde ve dinî bir temelde gelişmeye elverişlidir. Dolayısıyla, Arap Baharı
sürecinde Lübnan’ı incelerken ülkenin siyasal yapısıyla dinî ve mezhepsel farklılıkları dikkate
alınarak değerlendirmelerde bulunmak gerekir (Kuşoğlu 2013, s.103).
Tablo-6: Arap Baharı Sonrası Makroekonomik Değişkenler (Lübnan, 2010-2014)
Yıllar

2010

2011

2012

2013

2014

Büyüme Oranı

8,0

2,0

2,2

0,9

2,0

Enflasyon Oranı

0,2

3,4

5,5

1,7

1,1

İşsizlik Oranı

6,2

6,2

6,2

6,2

6,4
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Kaynak: The World Bank (http://databank.worldbank.org/) sayfasından derlenmiştir.
Arap Baharı doğrudan Lübnan’ı etkisi altına almamış olsa da komşu ülkelerde
meydana gelen problemler Lübnan’a ekonomik manada da olumsuz yansımıştır. Çünkü petrol
zengini olmayan bölge ülkelerinde ekonomik büyüme çok yavaşlamış, bütçe açıkları artmış,
ödemeler dengesi bozulmuş ve döviz rezervleri azalmıştır. Ekonomik anlamda diğer Arap
ülkeleri gibi petrol ihracından değil daha çok mücevher, tütün, baz metaller ve sebze meyve
üzerinden geçimini sağlayan bir ülke konumunda olan Lübnan’da da bahsi geçen ekonomik
göstergeler bozulma göstermiştir.
Tablo-6 incelendiğinde o dönem Lübnan ekonomisindeki büyüme oranı, enflasyon
oranı ve işsizlik oranı gibi makro ekonomik değişkenlere baktığımızda, ekonomik verilerin pek
de iyi olmadığı görülmektedir. Lübnan ekonomisinde söz konusu göstergelerdeki bozulmada
Esad rejimine yönelik uygulanan ekonomik yaptırımların rolü çok önemlidir. Bu yaptırımlar
ticaretinin yaklaşık üçte birini Suriye ile veya Suriye üzerinden üçüncü ülkelerle gerçekleştiren
Lübnan’ı ekonomik bakımdan olumsuz etkilemiştir. (Berti 2012, s.54) Ayrıca Lübnan için
önemli bir gelir kaynağı olan turizm sektöründe 2012 yılında %30 küçülme yaşanmıştır.
Turizm, ticaret ve sermaye girişleri ile otoyol gelirlerinde önemli düşüşler meydana gelen
Lübnan ekonomisi, komşusundaki ayaklanmalardan dolayı ihracatta pazar kaybına da
uğramıştır. Lübnan için iki önemli pazar olan Suriye ve Mısır’da yaşananlar Lübnan
ekonomisinde son yıllarda oluşan büyüme rakamlarını oldukça aşağı çekmiştir. 2010 yılında
%8 olan büyüme oranı, Arap Baharı’nın başlamasıyla birlikte hızla düşmeye başlamış, 2014’e
gelindiğinde büyüme oranı %2 seviyelerine gerilemiştir. Büyümedeki bu olumsuz gelişmeler
diğer makro değişkenler olan enflasyon ve işsizlik oranlarını da olumsuz etkilemiştir.
Suriye’deki çatışmalar Lübnan ekonomisini sadece ihracat bakımından değil aynı zamanda
yatırımlar ve finansman bakımından da olumsuz etkilemiştir. Özellikle Arap ülkelerinden
gelen turistlerden elde edilen turizm gelirlerinde ve Lübnan’a gelen yabancı sermaye
miktarında Suriye’deki çatışma ortamı nedeniyle yaşanan düşüşler, ülkenin ticaret ve
gayrimenkul sektöründe önemli kayıplara yol açmıştır. Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da yaşanan
istikrarsızlığın dünyadaki finansal krizle birlikte ülkenin ekonomik durumunu daha kötüye
götürmesi beklenmektedir. Her ne kadar bu iki gelişmenin Lübnan ekonomisini bir durgunluğa
götürmesi öngörülmese de ülkenin ekonomik kırılganlığını arttıracağı belirtilmektedir. Bu
olumsuz göstergelerin ve beklentilerin olumlu yönde değişmesi için yapısal ekonomik
değişiklikler gereklidir. Ancak ekonomik yapıda gereken reformların başarıya ulaşması için
siyasi reformlarla birlikte gerçekleştirilmesi zorunludur (Kuşoğlu 2013, s.111-112).
II.GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Tarihsel olarak Ortadoğu uluslararası ilişkilerinde çok sayıda dinamik ve fay hattı
etkileşimde bulunmuştur. Bunların başlıcaları; Arap milliyetçiliği, Arap sosyalizmi, batı
karşıtlığı ve yanlılığı, siyasal İslam, radikal İslam ve Şii eksenidir. Arap baharı ile başlayan
süreçte; Ortadoğu’daki mevcut fay hatlarına ve dinamiklere farklı boyutlar eklenmiştir.
Ortadoğu’nun Arap ülkeleri, 2010 yılının son aylarından 2014 yılının ilk aylarına yaklaşık üç
yıllık bir dönem içerisinde reform talepleri, protesto ve gösterilerden kitlesel ayaklanmalara,
silahlı çatışmalardan iç savaşlara ve yönetim değişikliklerine uzanan önemli gelişmelere ev
sahipliği yapmıştır. Bölgede demokratik reform talepleri temelinde başlayan hareketlenme
ulusal, bölgesel ve küresel aktörleri hazırlıksız yakalamıştır (Bingöl 2013, s.26).
2011 yılına damgasına vuran “Arap Baharı” ile başlayan toplumsal ve siyasal değişim
ve dönüşüm süreci Ortadoğu bölgesinin jeopolitik yapısını büyük ölçüde değiştirmiştir ve
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değiştirmeye de devam etmektedir. Bununla birlikte bir diğer konu ise bölgede yaşanan bu
hareketlerin bölge ekonomilerine olan etkileridir. Arap Baharı’nın yaşandığı ülkelerin
birçoğunda ekonomisi petrole dayanmakta ve bu ülkelerde petrol üretimi önemli bir yer
tutmaktadır. Bu ülkelerdeki siyasi istikrarsızlıklar petrol üretimlerini de olumsuz yönde
etkilemiş ve petrol üretiminde ve petrol gelirlerinde önemli düşüşler yaşanmıştır. Arap Baharı,
etkilerinden birini de turizm sektörü üzerinde göstermiştir. Hem gelen turist sayıları hem de bu
bağlamda turizm gelirlerinde ciddi azalışlar görülmüştür. Bu bölgede turist çeken ülkelerin
başında, Ürdün ve Lübnan gelmektedir. Bu ülkelere gelen turist sayısı 2010 yılından itibaren
hızla azalmış, bunun genel sonucu olarak da bu ülkelerin turizm gelirleri düşmüştür. Son
yıllarda olayların sona ermesiyle birlikte turizm sektörü tekrar canlansa da hala eski
düzeylerinin altında seyretmektedir. Arap Baharı süreci bu ülkelerin kamu maliyesi üzerinde
de olumsuz etkilere neden olmuştur. Arap Baharı’nın en yoğun hissedildiği ülkelerde bütçe
dengeleri bozulmuş, Arap Baharı ile birlikte bütçe açıklarının daha da arttığı görülmüştür.
Sonuç olarak günümüze gelindiğinde, Arap Baharını yaşamış olan ülkelerin
makroekonomik göstergelerinde bir miktar düzelme başlamış olsa da henüz tam bir iyileşme
söz konusu değildir. Ekonomideki düzelme sürecinin bu kadar uzamasında talep edilen siyasi
ve ekonomik reformların gecikmiş olması yanında söz konusu ülkelerde yaşanan iç çatışma ve
gerginliklerin hala devam ediyor olmasının etkisi olduğu söylenebilir.
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Abstract
In today’s global, digital world, data rule. Safeguarding intellectual property,
financialinformation, and company’s reputation is a crucial part of business strategy. Cyber
security is not just a goal to be reached but also a path to be gone through. It is a verb, not a noun, it is
a constant motion. The key priority is the establishing of public-private partnership, due to the very
specific nature of the cyber space.
The region of the Western Balkan is pushing hard to “catch up” with the developed
economics and the global trade. In a place that geographically represents a narrow market, smart
technologies are to be considered as a tool of development.
However, the finding of the paper will show that although cyber security is a necessity for
the developing economies, is not really a priority, speaking about current trend.
Key words: cyber, security, policy, development, law.
JEL Classification: O10, O33
Defining Cyber
“Cyber” is a complex term. Dictionaries describe cyber as “Relating to or characteristic
of the culture of computers, information technology, and virtual reality: the cyber age” (Oxford
dictionaries, online dictionary) or as “of, relating to, or involving computers or computer
networks (as the Internet)” (Merriam-Webster, online dictionary).
Cyberspace has been referred in the recent years as the new, 5th dimension of warfarethe only one dimension that is not material, but can produce more material and human damages
than every other mean or method or warfare. Former secretary of defense of the United States
of America, Leon Panetta, once said that “Next Pearl Harbor we confront could very well be a
cyber-attack"(Lee, 2011).
On the other hand, technical development is not anymore luxury-it is a need. It defines
and improves the quality of life of individuals and societies. This makes our society and every
individual more vulnerable in every possible way- our public privacy is a share between the
need for security and pursuing of the liberal concept of individuality and human rights. Access
to the internet is becoming, slowly but surely, recognized human right- as well as the right to
be informed as a global citizen. Wikileaks is a good example of this, as well as the effects of
social media on social movements and their influence in the creation of public opinion. The
balance between ensured security and human rights implementation is receiving dimensions
that are harder and tougher to be reached.
UNDERSTANDING CYBER SECURITY
Computer security, also known as cybersecurity or IT security, is the protection of
information systems from theft or damage to the hardware, the software, and to the
information on them, as well as from disruption or misdirection of the services they provide
(Pcmag.com, 2016).
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According to EU cyber security strategy, cyber-security commonly refers to the
safeguards and actions that can be used to protect the cyber domain,both in the civilian and
military fields, from those threats that are associated with or that may harm its interdependent
networks and information infrastructure (EU Cybersecurity Strategy 2013).
It includes controlling physical access to the hardware, as well as protecting against
harm that may come via network access, dataand code injectionand due to malpractice by
operators, whether intentional, accidental, or due to them being tricked into deviating from
secure procedures (Iccwbo.org, 2016).
Cyber security covers broad spectrum of issues. The wide range of the threats to cyber security
includes different criminal activities, with serious economic costs, such as:
Cyber crime
Critical infrastructure protection
Cyber conflicts, cyber war and cyber warfare
Cyber terrorism
Internet governance
The most typical attacks can be sorted in three groups:
Software flaws (example:Malware)
Protocol flaws (example:Bot-nets)
Mind flaws (example: Social engineering)
In practice, we see those types of activities as
Unauthorized Access: This occurs when a user/hacker deliberately gets access into Someone
Else’s Network Either To Monitor Or Data Destruction Purposes
Denial of Service Attack: It involves sending of disproportionate demands or data to the
victims server beyond the limit that the server is capable to handle and hence causes the server
to crash
Virus, Worms and Trojan Attacks: Viruses are basically programs that are attached to a file
which then gets circulated to other files and gradually to other computers in the network.
Worms unlike Viruses do not need a host for attachments they make copies of themselves and
do this repeatedly hence eating up all the memory of the computer. Trojans are unauthorized
programs which functions from inside what seems to be an authorized program, thereby
concealing what it is actually doing.
ECONOMIC COSTS OF CYBER (IN) SECURITY
Cyber security is one of the most pressing issues of the digital economy with reports
of malicious actors breaching enterprises large and small. Enterprises are now exposed to a
growing source of risk as criminal actors, hackers, state actors and competitors grow
increasingly sophisticated in taking advantage of weaknesses in modern information and
communications technologies (Chatam House, 2011)
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A research from 2013 shows that the effect of malicious cyber activities on jobs needs
further work. The Commerce Department estimated in 2011 that $1 billion in exports equaled
5,080 jobs.3 This means that the high end estimate of $100 billion in losses from cyber
espionage would translate into 508,000 lost jobs. While this translates into a third of a percent
decrease in employment, this is not the “net” loss as many workers will find other jobs. The
real concern might be if the lost jobs are in manufacturing or other high paying sectors. If
workers displaced by cyber espionage do not find jobs that pay as well or better, the victim
country would be worse off. The effect of cyber espionage may be to move workers from high
paying blue-collar jobs into lower paying work or unemployment(Center for strategic and
international studies, 2013).
THE WESTERN BALKAN PHENOMENA
Until the strong impact of the global economic crisis, the Western Balkan countries
registered relatively high growth rates, declining inflation, rapid expansion of foreign trade and
increasing Foreign Direct Investment (FDI). Many important economic reforms, required by
the transition to market economy, have also been implemented successfully. Ongoing political,
legal and economic reforms, which were sustained by the EU Stabilization and Association
Process (SAP), offered Western Balkan countries trade preferences, financial assistance
(CARDS, IPA, IPA II), contractual relations through Stabilization and Association Agreements
(which, by 2008, have been concluded with all countries, except Kosovo) and prospects of EU
membership.(Suedosteuropa.uni-graz.at, 2016)
Joint report by the OECD, the European Commission, the European Training
Foundation and the European Bank for Reconstruction and Development released in 2012
shows that the pre-EU accession economies of the Western Balkans and Turkey have improved
their business climates in the past three years, but governments need to implement more
targeted policies to support small- and medium-sized enterprises (SMEs) if they want to boost
wider growth and employment. (Ebrd.com, 2012)
However, the unemployment rates in each of the countries are still high.
IMPROVING CYBER SECURITY FOR IMPROVING BUSINESS
Information security, as a recognised business activity, has come a long way in the past
decade. Various factors have caused the discipline to mature and it has now attained its "licence
to operate" within the corporate and public sector environments, becoming one of the core
business and organisational enablers (Computer Weekly, 2016).
While the western democracies discuss over the concept and which solution is better,
it looks like the Balkan post socialist countries that are rushing toward integration or have
already become part of the EU/NATO family are still missing the key concepts and
cornerstones of cyber security. This especially goes to Western Balkan states. Internally, the
region has a long history of inner conflicts and international presence and interference.
During the research that has been done for this paper, we have tried to allocate the
necessary information through official websites and documents. Unfortunately, this operation
was not successful for the most of the cases. Such situations sends a strong clarifying message
to any researcher about the position and prioritization that is given to cybersecurity issues, but
also speaks about the average level of understanding and awareness of the issue. Some of the
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information were controversial or confusing, so it was not easy to extract clear conclusions out
of the data provided.

MAIN INDICATORS FOR CYBER SECURITY ON A NATIONAL LEVEL
Ensecuring cyber domain is a hard task due to a few key specificities. First of all, no
one can claim jurisdiction over the cyber domain. Jurisdiction may be claimed over the cyber
infrastructure, but not over the cyber domain itself. Cyber infrastructure is easily accessible
and it is located mostly in the hands of private companies, individuals and state institutions.
That’s why, the first step toward ensuring cyber security, is the adoption of effective
cyber security strategy and establishment of national CERT body (Computer Emergency
Response Team).
Another very important issue is of course, education and the development of cyber
awareness programs.Taking into consideration those factors, next is to develop a case to case
analysis on a national level in every state of the region that is a topic of interest of this paper.
Case by case analysis gave the following results (up to February 2016):

Albania
Croatia
Macedonia
Montenegro
Kosovo
Serbia

Does the country have Cyber
security
Strategy?
yes
yes
no
yes
no
no

Does the country have national
established CERT?
yes
yes
no
yes
no
no

WHY DOES CYBER SECURITY STRATEGY MATTERS?
Preparation of cyber security strategy would mean, in it’s simplifies form, allocation
of actors, tasks, and responsibilities. Absence of cyber security strategies in the most of the
countries from the Western Balkan is a serious policy gap. The first look at any of the national
screenings of the Western Balkan countries that are engaged, would provide the reader with
confusion and unclearness. And for the citizens that live in each of the countries, it is even
worse. That’s why, drafting comprehensive cyber strategies is essential start of the building of
cybersecurity and cyber awareness in the region. And, cyber security itself is essential fir
broader concept of security,quality of life and economic development. It would mean not only
increased security, but alos increased preparation for euroatalantic integration of societies. As
stated in the OECD 2012 publication labeled as “Cybersecurity policy making at a turning
point: Analyzing a new generation of national cybersecurity strategies for the Internet
economy”, nowadays is obvious that “The Internet and ICTs are essential for economic and
social development and form a vital infrastructure. In a general context of economic downturn,
the open Internet and ICTs are a new source of growth and a driver for innovation, social wellbeing and individual expression. As the Internet economy grows, the whole economy and
society, including governments, become increasingly reliant on this digital infrastructure to
perform their essential functions”(OECD 2012).
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REGIONAL COOPERATION AS AN ESSENTIAL TOOL
As it can be concluded from the screenin part, all Western Balkan conutries deal up
with more or less same challenges and the same situation when it comes to cybersecurity. The
field is underdeveloped or under construction. The reason for such conditions sometimes is
political will, sometimes are capacities missing as well as overall understanding of the problem.
That’s why, a broader cooperation with institutions and bodies in the field is necessary.
However, each of them has also some unique solutions that can be shared and compared. Good
thing is, when being more or less on the same level, is the fact that you can provide joint
contribution and harmionisation of the solutions provided at the very beginning, preserving
them from later interventions and ammendings. And the very nature of cyber domain
purchuases cooperation. Cyber itself is specific: it does not recognize borders and nations.
Without cooperation, no individual or nation can be perfectly secure. Third thing that is crucial
in this constellation is that cyber is gender, ethnic and nation-neutral. It can affect anyone in
the same manner. That’s why it can be perfect topic to be discussed and approached jointly by
the Western Balkan states, and serve as a platform for the future, within the safety of provoking
bilateral disputes. Balkan is still far from stable, safe and secure region. Increased vulnerability
offline, makes space for increased vulnerability online and vice versa. That’ s why the finest
way is cooperatively to reach some solutions, and to overcome the effects of the century long
struggles by joint dedication on a field such as cybersecurity , which is equally important for
each of the states, but is, as mentioned above, neutral in many ways.
A POSSIBLE WAY OUT
What is a must “homework” for the Western Balkan countries is the preparation and
adoption of national cyber security strategies, as a way of transponinig of political will and
capabilities into action. However, this process has to be inclusive and transparent. The multi
stakeholder approach is always essential when it comes to security, and this especially goes for
cybersecurity. The most of the cyber infrastructure is owned by private companies. The data
protection and human rights in the cyber sphere are predominantly allocated with the civil
society. Each cyber strategy has to be real, fact based and with measurable effects. It is always
better to start up with small feasible goals rather than big dreams that are hard to be fulfilled.
And it has to be governmental initiative, due to the fact that at the very end of the day, even the
best strategy falls into deep water if political will is lacking. Intergovernmental national bodies
to conduct the preparatory work might be one possible solution.
Second step should be establishment of national CERT units in accordance with
previously adopted strategies.
A process that should go in parallel is the regional cooperation, exchange of know-how
and expertise and legal harmonization. For example, harmonization is necessary for the
criminal codes as well as cooperation for prosecuting cyber-related crimes that is ongoing
through wider regional organizations.
Intergoveremental regional conference might be a good start, and resources could be
allocated through different pre accession or capacity building funds, or through international
donors and organizations that currently work on similar issues.
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Makedonya Finansal Piyasaları’nda Emeklilik Fonlarının Değerlendirilmesi
Bülent DERVİŞİ*
Özet
Finansal piyasal genel anlamıyla fon arz ve talebin karşılandığı piyasalrdır. Başka bir
ifadeyle finansal piyasalarda tasarruf edilen fonlar yatırıma yönledirilerek ekonomiye katkı
sağlamaktadır.
Makedonya’da finansal piyasalarında bankacılık sektörü dominantlığını korurken
emeklilik fonları ve sigorta fonları bankalardan sonra finans piyasalarında aktif röl
oynamaktadır.
Bu araştırmada Makedonya’da faaliyet gösteren emeklilik fonlarının finansal
piyasalardaki portföy dağılımı incelenecektir.
Emeklilik şirketlerin faaliyete başladığı 2006 yılında emeklilik fonların portföy
dağılımına bakıldığında, fonların büyük bir kısmı devlet tahvilleri diğer bir kısmı mevduatlarda
ve küçük bir bölümü ise hisse senedine yatırım yapılmıştır.
2008 yılında başta ABD ve Avrupa olmak üzere dünya çapında patlak veren küresel
mali kriz birçok ülke ekonomisini ve mali piyasaları olumsuz etkilemiştir.
Emeklilik şirketlerinin fon yönetme kabiliyetlerini gösterdiği bu dönemde (2009 - 2012),
önceki yıllara nazaran daha kapalı ve riski düşük yatırım araçlarına (devlet tahvillerine) yatırım
yapılması neticesinde Makedonya'daki emeklilik fonları dünyada patlak veren mali krizi birçok
ülkeye göre çok az kayıpla hatta getiri ile kapatmıştır. Sözün tam manasıyla mali kriz
Makedonya emeklilik fonlarını teğet geçmiştir
Diğer taraftan zorunlu özel emeklilik şirketlerinin en fazla yatırım yaptığı araçların başında
devlet tahvilleri yer almaktadır. Emeklilik şirketlerinin önümüzdeki yıl ve yıllarda bu yatırım
araçlarının kullanmaya devam edeceği ögörülmektedir.
Geçen yıllara nazaran yurt dışı yatırımlarda az da olsa artışlar görülmekle beraber önümüzdeki
yıllarda emeklilik şirketlerin devlet tahvili dışında fon kullanımını yurt dışı yatırımlarda devam
etmesi kuvvetle muhtemeldir.
Aralık 2015 itibari ile emeklilik fonlarında 650 milyon avro cıvarında bir fon birikimi
mevcuttur. Katılımcıların yaş ortalaması 34 olması ve emeklilik yaşının erkeklerde 64
bayanlarda 62 olduğunu düşündüğümüzde önümüzdeki 25-30 yıl emeklilik maaşı ödenmeden
fon birikeceği varsayıldığında ve yapılan öngörülere göre önümüzdeki 6-7 yıl sonra zorunlu
emeklilikte fon birikimi 1 milyar avroyu aşacağı düşünüldüğünde emeklilik fonların yatırım
yapabilecek araçlar bulması zorlaşacaktır.
Mevzuatta bir değişiklik olmadığı sürece ve Makedonya borsasının sığ olduğu gerçeği
göz önünde bulundurulduğunda emeklilik fonları zorunlu olarak hazine bonoları ve yurtdışı
yatırımlara yönelecektir.
Abstract
Financial market in general is where supply and demand of funds are met. İn another
words, funds saved in financial market are directed to investments in order to contribute the
economy. İn Macedonian financial market, banking sector is really dominant but also pension
funds and insurance funds has an active role.
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İn this research will be studied the distribution of pension funds portfolios in
Macedonian financial market.
When we look at the distribution of the portfolios of pension funds when they began
operating in 2006, a large part of the funds are invested in government bonds, shares and a
small part of deposits.
The global financial crisis in 2008 has adversely affected many countries economy and
financial markets including US and Europe.
Pension companies during this period (2009 - 2012) has shown their ability to manage
funds, compared to previous years pension funds in Macedonia, by investing in more closed
and low risk investment vehicles such as government bonds,they closed the financial crisis
with very few loss even with return.
İn another side, it can be seen that the mandatory private pension companies have
invested mostly in goverment bonds. İt is foreseen that pension companies will continue to
invest in goverment bonds in next years.
According to the previus years there is a slight increase in foreign investmet, but its
very likely that the pension companies will continue to invest in foreign countries in next years.
As of decembar 2015, 650 milion euros has accumulated in pension funds.
When you take into consideration that average age of members is 34 and retirement
age is 64 for men and 62 for women, assuming that next 25-30 years will be no payouts and
according to the projections after 6-7 years mandatory pension funds assets will be more than
1 billion euro, finding investment tools will be difficult.
Unless there is no change in the legislation and the fact that the Macedonian stock
exchange is so shallow, mandatory pension funds will be directed to treasury bills and foreign
investment.
GİRİŞ
Bir ekonomide fon arz edenler ile fon talep edenlerin bir araya gelmesiyle karşılıklı
değişimin meydana geldiği yerlere “piyasa” denir. Fon arz edenler ile fon taleb edenlerin bir
araya gelmeleri çok zor olduğundan piyasalar arz ve talebin birleşmesi için bir köprü görevi
üstlenmektedirler.
Finansal piyasalar (financial markets): Genel tanımıyla orta ve uzun vadeli fon arz ve
talebinin karşılandıgı piyasalardır. Finansal piyasaların olmadıgı ya da finansal piyasaların
gelişmediği durumlarda yeni yatırımlar yapılamaz. Bu nedenle, finansal piyasalar ekonomik
etkinlik ve verimlilik için gereklidir. Mali sistemde faaliyet gösteren ve temel fonksiyonu
aracılık olan finansman kurumları ekonomik büyüme açısından çok önemlidir.
Gelişmiş ülkelerde finansal sistemler sağlıklı bir biçimde çalışırken Makedonya gibi
gelişmekte olan ülkelerde finansal piyasalar sığ ve kısıtlı kalmaktadır. Makedonya sosyal
güvenliğin önemli bir parçası olan emeklilik sistemi 60 yıldan fazla var olmakla beraber
ülkenin emeklilik, maluliyet ve ölüm halinde mali ve sosyal güvenliğini sağlamak amacıyla
kurulmuştur.
Avrupa Birliği reform süreci çerçevesinde uzun vadede mevcut ve gelecek emeklilerin maddi
ve sosyal güvenliğini sağlamak amacıyla Makedonya emeklilik sistemi yeniden düzenlenerek
üç ana sütundana oluşmaktadır.
İkinci ve üçüncü sütün emeklilik fonlarında yapılan emeklilik kesintilerinin bir bölümü
bireyin (katılımcının) şahsi hesabında birikmekte ve emeklilik zamanı geldiğinde bu biriken
meblağ bireye emeklilik maaşı olarak geri ödenmektedir. Katılımcının hesabında biriken
meblağlara diğer katılmcıların meblağları ile beraber finansal piyasalarda
değerlendirilmektedir. Emeklilik şirketleri kanunda belirtilen yatırım türlerine ve yine
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mevzuatla belirlenen azami oranları geçmemek kaydıyla katılımcılar adına yatırım
yapmaktadır.
Emeklilik şirketleri doğası gereği uzun vadeli emeklilik fon yatırımlarını yönettiği için kısa
dönemde yatıım araçları pek fazla bir farklılık göstermemektedir.
Diğer taraftan emeklilik şirketlerinin en fazla yatırım yaptığı araçların başında devlet tahvilleri
yer almaktadır. Fonların diğer bir kısmı mevduatlarda ve yurtdışı yatırımlarada
değerlendirilirken, hisse senetlerin toplam fonlar arasındaki payı düşük kalmaktadır.
Makedonya'da özel emeklilik şirketleri 2006 yılında faaliyete başlamıştır. Ülkede iki emeklilik
şirketi ve bu şirketlerin yönetmekte olduğu zorunlu ve gönüllü emeklilik fonları mevcuttur.
Emeklilik şirketleri tarafından tahsil edilen katkı payları, yönetim gider kesintileri
yapıldıktan sonra emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilir. Yatırım fon ve araçların dönem
sonunda faiz veya kâr payı tahakkuk etmesi sonucunda bir getiri elde edilmektedir.
MAKEDONYA EMEKLİLİK SİSTEMİ
Ülkedeki emeklilik sistemin varlığı uzun yıllara dayanmaktadır. Makedonya’nın
bağımsızlığını ilan etmesinden sonra (1991 yılı) sosyo-ekonomik alandaki olumsuz
değişmeler, işsizlik oranındaki yüksek ve hızlı artışlara bağlı olarak devletin aldığı emeklilik
kesintilerinin azalması ödenecek emekli maaşlarını karşılayamaz duruma getirmiştir, bu ise
devlet emeklilik fonu bütçesinde büyük açıklara neden olurken devlet bütçesinden emeklilik
sigortası için ayrılan pay giderek artmıştır.
Makedonya’daki emeklilik sisteminde, emeklilerin giderek artan sayısı ve emekliliğin
uzun süre kullanımına karşın genç nüfusun ve sigortalı çalışanların sayısındaki gerileme
sonucunda yapısal sorunlar ortaya çıkmıştır. 2000’li yılların başında yapılan aktüeryal
projeksiyonlar sonucunda eğer emeklilik sistemi yeniden düzenlenmez ise yaşanan bu olumsuz
gelişmelerin uzun dönemde emeklilik maaşı ödemelerinde sıkıntılar oluşturacağı ve devlet
bütçesine ağır yükler yükleyeceği belirtilmiştir.
Makedonya’da yapısal reformlardan birisi olan sosyal güvenlik reformunun bir parçası
olan emeklilik sistemi, 2000 yılında yapılan kanuni düzenlemeler sonucunda mevcut devlet
emeklilk fonun yanına, zorunlu özel emeklilik fonu ve bireysel emeklilik fonu eklenerek
toplmada üç sütundan oluşmaktadır.
Emeklilik sisteminin yeniden düzenlenmesindeki temel amaçlar:
Emeklilik ve maluliyet sigorta hakklarının kullanımında güvenlik;
Kısa ve uzun vadedede devlet emeklilik fonun ödeme gücünün sağlanması (artırılması);
Azami güvenlik asgari risk;
Hedeflere ulaşılması açısından kamu güveninin güçlendirilmesi;
Sermaye piyasalarının gelişimini sağlamak ve ekonomik büyümeyi teşfik etmek.
Reformlar sonrasında Makedonya’da üç sütunlu emeklilik sistemi mevcuttur.
Zorunlu Devlet Emeklilik Sigortası ‘Pay as you go’53 (Birinci Sütun)
İşverenlerin çalışanlar adına ödedikleri emeklilik sigortasından (brüt maaşın yüzde 18’i) elde
edilen gelir bir yerde toplanmayıp devlet emeklilik fonu aracılığı ile emeklilik hakkı kazanmış
kişilere emeklilik maaşı olarak ödenmektedir.
Zorunlu Özel Emeklilik Sigortası (İkinci Sütun)
İşverenler, ilk defa 2003 sonrası işe girip sigortası ödenen her vatandaş için brüt maaşın yüzde
18’ini emeklilik sigortası olarak ödemek zorundadır. Ödenen yüzde 18’lik kısmın 6’sı zorunlu
olarak bireyin üye ve hesabı olduğu zorunlu özel emeklilik fonuna yatırılmaktadır. Bu işlem
‘Pay as you go’ - Emekli olanların maaşları o anda sisteme giren (o anda çalışanlardan emeklilik
kesintisi olarak toplanan fonlardan karşılanmaktadır
53

615

birey sigortalı olarak çalıştığı (istihdam edildiği) sürece her ay düzenli olarak devam
etmektedir.
İkinci sütun 1 Ocak 2006 tarihi itibari ile faaliyete geçmiştir. 1 Ocak 2003 tarihinden sonra
sigortalı olarak ilk defa işe kayıt edilenlerin zorunlu olarak II. Sütuna katılması zorunludur.
Bireysel Emeklilik Sigortası (Üçüncü Sütun)
Emeklilik reformunun bir parçası olan Bireysel Emeklilik Sigortası’nın temel amacı
zorunlu emeklilik sigortası kapsamında olmayan kişlere emeklilik maaşı sağlamkla beraber
birinci ve ikinci sütun emeklilik fonlarında sigortası işleyen katılımcılara yaşlılık döneminde
normal emeklilik maaşı dışında ek bir gelir sağlamaktır.
Bireysel emeklilik sistemine fiil ehliyetine sahip kişiler katılabilir. Sisteme katılım için
bir emeklilik şirketi ile emeklilik sözleşmesi akdetmek yeterlidir.
Makedonya'da bireysel emeklilik sigortası 2009 yılının ikinci yarısında faaliyete
başlamıştır.
ŞEKİL 1. Zorunlu Emeklilik Keintisinin Birinci ve İkinci Sütuna Dağılımı
İŞVEREN
(Emeklilik
kesintisini
ödeyen)
Kamu
18%
gelirleri
idaresi /
I ve II.
Sadece I.
Devlet
sütuna
sütuna
emeklilik
üye
üye
fonu
vatandaşla
vatandaşl
12%
6%
r
ar
Zorunlu özel
emeklilik
Pay as you go
sigortası
(I. sütun)
(II. sütun)

А
Zorunlu
Emeklilik
Fonu

B
Zorunlu
Emeklilik
Fonu

Yukarıdaki şekilde yapılan emeklilik kesintilerinin birinci ve ikinci sütuna dağılımı
gösterilmektedir. Eğer kişi sadece birinci sütunda yer alıyorsa emeklilik kesintisinin 54 tamamı
devlet emeklilik fonuna aktarılmaktadir. Eğer birey ikinci sütuna üye olduysa emeklilik
kesintisinin bir bölümü (yüzde 12) devlet emeklilik fonuna diğer bir bölümü (yüzde 6) ise
bireyin üye olduğu emeklilk fonuna aktarılmakta ve orada birikmekte ve yatırımlara
yönlendirilmektedir.
Faaliyette Bulunan Emeklilik Şirketleri ve Emeklilik Fonları
Makedonya Cumhuriyeti’nde iki emeklilik şirketi mevcuttur ve bu iki şirket hem
zorunlu özel (ikinci sütun) emeklilik hem de gönüllü – bireysel (üçüncü sütun) emeklilik
fonlarını yönetmektedir. Aşağıdaki şekilde emeklilik şirketleri ve yönetmiş oldukları emeklilik
fonları yer almaktadır.

54

Toplam emeklililk kesintisi brüt maaşın yüzde 18’dir.
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ŞEKİL 2. Makedonya Cumhuriyetinde faaliyet yapan emeklilik şirketleri ve emeklilik fonları
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Her iki emeklilik şirketin, emeklilik fonlarında biriken portföyün tutulduğu saklayıcı
banka seçmesi kanuni zorunluluktur.
Çalışanlardan kesilen bu kesintiler ayrı bir saklayıcı bankada birikmektedir. Biriken bu
kesintileri55 emeklilik şirketleri belirli yatırım araçlarını kullanarak değerlendirmektedir.
Sistemin daha doğrusu emeklilik şirketleri ve fonların düzenlenmesi ve denetimi, emeklilik
fonlarını denetleme ve düzenleme kurumu (MAPAS)56 tarafından yapılmaktadır.
2015 yılı baz alındığında ikinci sütuna üye olan çalışanların yaş ortalaması 35’tir.
Makedonya’da emeklilik yaşı erkeler için 64 kadınlar için 62 olduğuna göre katılımcıların
ikinci sütunda ortalama olarak 30 yıl daha kalmaları gerekmektedir. Bu nedenle sürekli biriken
meblağ yatırıma yönledirilmekte ve eski sisteme göre çalışana (katılımcıya) daha yüksek
emeklilik geliri getireceği tahmin edilmektedir.
Emekliliğe hak kazanan katılımcı, emeklilik maaşının bir bölümünü devlet emeklilik
fonundan ikinci bölümü ise ikinci sütun zorunlu özel emeklilik hesabındaki birikimlerinden
elde edecektir.
Katılımcı zorunlu özel emeklilik hesabındaki birikimini belirlenen geri ödeme
programına göre yetkili emeklilik veya sigorta şirketi tarafından yıllık taksitlendirme şeklinde
alacağı gibi, kendisine belirli bir süre veya ömür boyu emeklilik maaşı bağlanmasını da talep
edebilir.
İkinci sütunun önemini ve vatandaşlara sağladığı avantajlara değinmek gerekirse:
Bildiğimiz gibi ülkemizde (Makedonya’da) doğurganlık oranı azalmakla beraber yaşlı nüfus
genç nüfusa oranla artış sağlamaktadır. Bu yüzden, birinci sütun yani emeklilik kesintilerinin
ve emeklilik maaşlarını sadece devlet tarafından yapıldığı bir durumda uzun vadede toplanan
Örneğin: 500 avro brüt maaş alan birinin devlet emeklilik fonuna giden katkı payı (% 12) 60 avro
olacak ve zorunlu özel emeklilik fonuna ayrılacak kesinti (% 6) 30 avro olacaktır. Böylece zorunlu özel
emeklilik fonuna üye her katılımcıdan her ay alınan kesintiler yatırım araçlarında (fonlarında)
değerlendirilmektedir.
56
www.mapas.mk
55
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katkı payları mevcut emeklilere maaş vermek için yetmeyecek ve bütçe artarak açık verecektir.
Hâlbuki brüt maaştan yüzde 18’lik emeklilik kesintisinin 6’lık kısmı zorunlu özel emeklilik
fonuna giderse, emeklilik fonlar bu fon birikimlerini 20-30 yıl çalıştıracağı için kâr elde edecek
ve toplanan miktar doğru yatırım kararları neticesinde artacaktır.

ZORUNLU ÖZEL EMEKLİLİK FONLARIN PORTFÖY DAĞILIMI
Zorunlu emeklilik varlık toplamı 2015 yılında % 21 oranında artarak 31.12.2015 tarihi
itibari ile 650 milyon avroya ulaşmıştır. Zorunlu emeklilik fonlarının GSYİH oranı % 7,13’e
çıkmıştır. Zorunlu emeklilik fonlarında on yıllık döneme ait katılımcı sayısı ve toplam fon
tutarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
TABLO 1. Zorunlu emeklilik fonlarında toplam katılımcı sayısı ve katılımcılara ait toplam fon tutarı
YILLAR

TOPLAM KATILIMCI
SAYISI

KATILIMCILARA AİT TOPLAM
FON TUTARI (Milyon €)

2006
2007
2008

128.031

20,187

162.333
196.140

50,796
81,376

2009
2010

237.024
266.970

142,098
202,302

2011
2012
2013
2014
2015

296.631
323.480
330.040
373.151
405.288

260,474
343,481
435,767
537,037
649,626

Kaynak: Emeklilik fonları faaliyet raporları (2006-2015), MAPAS, www.mapas.mk

Emeklilik şirketi tarafından tahsil edilen katkı payları, yönetim gider kesintileri
yapıldıktan sonra emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilir. Emeklilik şirketleri kanunda
belirtilen yatırım türlerine ve yine mevzuatla belirlenen azami oranları geçmemek kaydıyla
katılımcılar adına yatırım yapmaktadır. Zorunlu emeklilik kanununa57 göre emeklilik
şirketlerinin yatırım yapacağı varlıklar ve azami limitleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
TABLO 2. Yatırım araçları ve azami yatırım oranları
YATIRIM ARAÇLARI
Yurtdışı yatırımları (OECD ve AB ülkeleri)
Devlet tahvilleri veya hazine bonoları
Hisse senetleri ve yatırım fonları
Devlet tahvilleri veya hazine bonoları
Banka mevduatları
Hisse senetleri

AZAMİ ORAN (%)
50%
50%
30%
80%
30%
30%

Zorunlu (Özel) emeklik kanunu, (29/2002, 85/2003, 40/2004,113/2005, 29/2007, 88/2008,
48/2009, 81/2009, 50/2010, 171/2010, 36/2011, 98/2012, 13/2013, 164/2013, 44/2014, 113/2015.
Madde 105–107
57
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10%

Belediye tahvilleri

Kaynak: MAPAS, www.mapas.mk

Emeklilik şirketleri, katılımcılara daha fazla getiri sağlamak amacıyla katılımcılardan tahsil
edilen ve emeklilik fonlarında biriken katkı paylarını yukarıdaki tabloda belirtilen yatırım
araçları ve limitleri ile kendi yatırım stratejileri çerçevesinde değerlendirmektedir.
Daha önce de ifade ettiğimiz gibi Makedonya'da iki emeklilik şirketi ve bu şirketlerin
yönetmekte olduğu zorunlu ve gönüllü emeklilik fonları mevcuttur.
Makedonya'da özel emeklilik şirketleri (zorunlu özel emeklilik sigortası – ikinci sütun) 2006
yılında faaliyete başlamıştır.
Emeklilik şirketlerin faaliyete başladığı 2006 yılında emeklilik fonların portföy dağılımına
bakıldığında, fonların büyük bir kısmı devlet tahvilleri diğer bir kısmı mevduatlarda ve küçük
bir bölümü ise hisse senedine yatırım yapılmıştır. 2007 yılında emeklilik fonları portföy
dağılımı devlet tahvillerinden, hisse senetlerine ve yurtdışı yatırımlara kaymaya başladığı
görülmektedir.
2008 yılında başta ABD ve Avrupa olmak üzere dünya çapında patlak veren küresel
mali kriz birçok ülke ekonomisini ve mali piyasaları olumsuz etkilemiştir. Süregelen bu mali
kriz daha sonra Balkanları da etkilemiş ve Makedonya hükümeti birçok tedbir almak zorunda
kalmıştır. Mali krizden başta reel ekonomi olmak üzere sermaye ve mali piyasalar
etkilenmiştir.
Emeklilik şirketlerinin fon yönetme kabiliyetlerini gösterdiği bu dönemde (2009 2012), önceki yıllara nazaran daha kapalı ve riski düşük yatırım araçlarına (devlet tahvillerine)
yatırım yapılması neticesinde Makedonya'daki emeklilik fonları dünyada patlak veren mali
krizi birçok ülkeye göre çok az kayıpla hatta az da olsa getiri ile kapatmıştır. Sözün tam
manasıyla mali kriz Makedonya emeklilik fonlarını teğet geçmiştir.
Aşağıdaki şekilde 31.12.2015 tarihi itabari ile emeklilik fonlarının yatırım yaptıkları araçlar
yer almaktadır.
ŞEKİL 4. Özel Emeklilik Fonların Kullandığı Yatırım Araçları ve Oranları 31.12.2015
Yurt içi hisse
senetleri/ Shares of
domestic issuers
3.22%

Devlet tahvilleri/
Bonds of domestic
issuers
59.13%

Diger/ Other 3%

Mevduatlar/
Deposits
7.11%
Yurt dışı yatırım
fonları/ Investment
funds of foreign
issuers
22.13%

Yurt dışı hisse
senetleri/ Shares of
foreign issuers
5.41%

Emeklilik şirketleri doğası gereği uzun vadeli emeklilik fon yatırımlarını yönettiği için
kısa dönemde yatıım araçları pek fazla bir farklılık göstermemektedir. 2014 yılında olduğu gibi
2015 yılıında da mevcut iki emeklilik şirketi yurt içi hisse senetlerine pek fazla yatırımda
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bulunmadıkları görünmektedir. Emeklilik şirketlerinin yürüttüğü bu yatırım politikası göz
önünde bulundurulduğunda Makedonya Borsası endeksindeki değişmelerin emeklilik fon
yatırımlarını etkilediği söylenemez.
Diğer taraftan zorunlu özel emeklilik şirketlerinin en fazla yatırım yaptığı araçların başında
devlet tahvilleri yer almaktadır. Emeklilik şirketlerinin önümüzdeki yıl ve yıllarda bu yatırım
araçlarının kullanmaya devam edeceği öngörülmektedir.
Geçen yıllara nazaran yurt dışı yatırımlarda artışlar görülmekle beraber emeklilik
fonlarının yurtdışında yaptığı toplam yatırımlar yüzde 28’i aşmıştır. Kanuna58 göre yurtdışına
yapılacak yatırımların oranı azami yüzde 30’dur. Buna göre Makedonyada’ki emeklilik fonları
bu orana oldukça yaklaşmıştır. İleriki dönemde kanun koyucular bu oranı yukarıya doğru
çekmezse özel emeklilik fonların kanunla belirlenmiş diğer yatırımlara yönelmesi olasıdır.
2015 sonu itibari ile emeklilik fonlarında yaklaşık 650 milyon avro cıvarında bir fon birikimi
mevcuttur. Katılımcıların yaş ortalaması 35 olması ve emeklilik yaşının erkeklerde 64
bayanlarda 62 olduğunu düşündüğümüzde önümüzdeki 25-30 yıl emeklilik maaşı ödenmeden
fon birikeceği varsayıldığında ve yapılan öngörülere göre önümüzdeki 5-6 yıl sonra zorunlu
emeklilikte fon birikimi 1 milyar avroyu aşacağı düşünüldüğünde emeklilik fonların yatırım
yapabilecek araçlar bulması zorlaşacaktır.
Mevzuatta bir değişiklik olmadığı sürece ve Makedonya borsasının sığ olduğu gerçeği göz
önünde bulundurulduğunda emeklilik fonları zorunlu olarak hazine bonoları ve yurtdışı
yatırımlara yönelecektir.
Zorunlu Özel Emeklilik Fonların Getirileri
Emeklilik şirketleri tarafından tahsil edilen katkı payları, yönetim gider kesintileri
yapıldıktan sonra emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilir. Yukarıda ayrıntılı olarak
anlatılan yatırım fon ve araçların dönem sonunda faiz veya kâr payı tahakkuk etmesi sonucunda
bir getiri elde edilmektedir.
Emeklilik yatırımları uzun dönemli olduğu için getirinin de uzun dönemde değerlendirilmesi
daha doğru olur. Makedonya emeklilik sisteminde daha önce getiri üçer yıllık dönemler
bazında (tek yıla indirgenerek) değerlendirilirken yapılan kanun değişiklikleri ile bu
değerlendirme yedi yıla çıkmıştır.
Zorunlu özel emeklilik sisteminin faaliyete geçmesinden bu yan (10 yılllık dönem için)
emeklilik fonlarının nominal ve reel getirisi aşağıdaki tabloda verilmiştir. Burada her iki
zorunlu emeklilik fonun ayrı ayrı getirilerine yer verilmiştir.
TABLO 5. Zorunlu Özel Emeklilik Fonların Getirileri
DÖNEM*
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NPF EMEKLİLİK
FONU
Reel
Nominal

KB EMEKLİLİK FONU
Nominal

01.01.2006 - 31.12.2008

0,05%

2,32%

31.12.2006 – 31.12.2009

3,33%

4,32%

31.12.2007 – 31.12.2010

2,67%

3,97%

31.12.2008 - 31.12.2011

8,80%

6,86%

31.12.2009 – 31.12.2012

6,00%

5,66%

Reel

Zorunlu (Özel) emeklik kanunu, madde 105 (1) ve madde 107
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31.12.2006 – 31.12.2013

5,20%

2,16%

5,41%

2,37%

31.12.2007 – 31.12.2014

4,83%

2,67%

5,21%

3,05%

31.03.2008 – 31.03.2015

5,90%

4,38%

6,10%

4,59%

30.06.2008 – 30.06.2015

6,69%

5,16%

6,47%

4,95%

30.09.2008 – 30.09.2015

6,63%

5,07%

6,17%

4,62%

31.12.2008 - 31.12.2015

7,87%

6,45%

7,21%

5,80%

Başlangıç** -31.12.2015

5,46%

3,09%

5,72%

3,35%

Kaynak: MAPAS, www.mapas.mk

* II.sütun zorunlu emeklilik kanun değişikliğine (1 Ocak 2013) kadar fon getirileri sadece
nominal ve 3’er yıllık dönemler için hesaplanıyordu. Kanun değişikliğinden sonra getiriler
7’şer yıllık dönemler için bir yıla indirgenerek hesaplanmaktadır.
** Her iki fon (NPF ve KB) için başlangıç 01.01.2006 tarihidir.
Getiri birçok faktörden etkilendiği için bunu önceden öngörmek oldukça zordur.
Emeklilik sigortasının uzun dönemli bir yapısı olduğundan Makedonya için bu fonların
getirisini sistemin başlangıcından (on yıl) itibaren hesaplamak daha doğru olacaktır. Buna göre
her iki zorunlu özel emeklilik fonu on yılda yıllık ortalama nominal % 5,5 ve reel % 3,15
oranında getiri sağlamıştır.
Sistemin başlangıcında 2006 ve 2007 yıllarında hızlı bir yükseliş sağlanırken nominal
getiri % 8'e kadar çıkmıştır. 2008 yılında ise küresel mali kriz nedeniyle getiride hızlı düşüşler
yaşanmıştır. 2009’un ikinci yarısı ve 2010 yıllarında krizin etkisi atlatılırken getiride az da olsa
bir artış sağlanmış 2011 yılında düşüş gözlenirken 2012 - 2015 yılları arasında getiride artış
sağlanmıştır.
Getiri oranları emeklilik fonlarının başarısını ölçen en önemli kriterdir. Birey
(katılımcı) için hangi fona üye olacağının belirlemesi getiri oranına bağlıdır. İlk defa çalışmaya
başlayan biri emeklilik sigotasının bir kısmının (brüt maaşın yüzde 6’sının) birikeceği bir
emeklilik fonu seçmek mecburiyetindedir.
Rasyonel bir katılımcı üye olacağı emeklilik fonuna seçerken hangi fonun ne kadar
getiri sağladığına bakar. Ancak, mali okur yazarlığın çok düşük oranlarda kaldığı Makedonya
gibi gelişmekte olan ülkelerde katılımcılar üye olacağı emeklilik fonu ile ilgili bilgi edinmeden
bir fona üye olmaktadırlar.
Bu tür emeklilik sigortası bireysel zorunlu özel emeklilik hesabında fon birikimi
ilkesini benimserken, sistemin çalışması için alınan kesintiler çıktıktan sonra biriken fonlar
getiri sağlamak amacıyla yatırmı fonlarında değerlendirilmektedir. Gelecekteki emeklilik
maaşı, bireysel hesapta birikmiş fon miktarına ve emeklilik maaşı kullanım süresine bağlıdır.
Söz konusu emeklilik sigortası uzun vadeli bir tasarrufu ifade etmektedir. Başlangıçta
tasaruflar küçük iken katılımcının yaşı ilerledikçe ve ödenen emeklilik sigortası süreklilik arz
ederse uzun vadede emeklilik tasarrufları önemli ölçüde büyüyecektir.
SONUÇ
Makedonya finansal piyasalarında bankacılık sektörü büyük ve önemli bir rol
üstlenirken, bankacılık sektöründen sonra 2015 sonu itibari ile GSYİH’nın yüzde 7,13’ünü
oluşturan emeklilik fonları ikinci sırada yer almaktadır.
Makedonya’da faaliyet gösteren zorunlu özel emeklilik fonların toplam fon miktarı
ülkede faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin oluşturduğu toplam fon miktarından daha fazladır.
Emeklilik sigortasi işverenler tarafından brüt maaş üzerinden ödenmekle beraber
kayıtlı bütün çalışanların söz konusu sigortaları ödenmek mecburiyetindedir. Yeniden
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düzenlenen emeklilik sisteminde birinci sütuna ek olarak zorunlu özel emeklilik (ikinci sütun)
ve bireysel emeklilik (üçüncü sütun) ilave edilmiştir.
İkinci ve üçüncü sütun emeklilik sisteminde özel emeklilik şirketleri ve bu şirketlerin
yönettiği emeklilik fonları faaliyette bulunmaktadır. Zorunlu emeklilik sisteminde kayıtlı
bütün çalışanların katkı payı yine brüt maaş üzerinden ödenmekle beraber birinci sütuna göre
farkı yüzde 18’lik kesintinin 12’si devlet fonuna giderken geri kalan 6’lık kısım katılımcının
seçtiği zorunlu özel emeklilik fonuna aktarılmaktadır.
Emeklilik şirketi tarafından tahsil edilen katkı payları, yönetim gider kesintileri
yapıldıktan sonra emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilir. Emeklilik şirketleri, zorunlu özel
emeklilik kanununda belirtilen yatırım türlerine ve yine mevzuatla belirlenen azami oranları
geçmemek kaydıyla katılımcılar adına yatırım yapmaktadır. Emeklilik şirketleri doğası gereği
uzun vadeli emeklilik fon yatırımlarını yönettiği için kısa dönemde yatıım araçları pek fazla
bir farklılık göstermemektedir. Dolayısıyla yatrımın getirilerini de uzun vadede
değerlendirmek gerekmektedir.
Zorunlu emeklilik sigortasında katılımcılara ait fon birikimi yıllık ortalama yüzde 20
– 25 oranında artış kaydetmektedir. Önümüzdeki yıllarda yıllık artışın bu düzeyde devam
etmesi durumunda 2020’li yılların başında fon birikiminin 1 milyar avroyu aşacağı tahmin
edilmektedir.
Katılımcıların en az 25 – 30 yıl daha sistem içinde kalacağı düşünülürse sistemden
hiçbir ödeme yapmadan sadece sermaye birikimi olacaktır. Fon birikimi doğru kullanıldığı
veya yönetildiği taktirde başta reel ekonomi olmak üzere ülke ekonomisine ve finansal gelişime
katkıda bulunacaktır.
Söz konusu sermaye (fon) birikimi kanunla belirlenmiş ve limitleri sınırlanmış yatırım
araçları kullanılarak değerlendirilmektedir. Makedonya emeklilik fonların yatırım pörtföyüne
bakıldığında temel beş yatırım enstrümanın kullanıldığını görmekteyiz.
Genel olarak bu sistemi uygulayan birçok ülkede olduğu gibi Makedonya’da da
emeklilik şirketlerin en fazla tercih ettiği ve kullandığı yatırım aracı devlet tahvilleridir.
Nitekim, toplam fon birikiminin yaklaşık yüzde 60’ı devlet tahvillerine yatırılmıştır. Ayrıca
son yıllarda yurtdışı yatırım fonlarında ve hisse senetlerinde da gözle görünür bir artış
kaydedilmiş, sözü edilen yatırım aracı kanunla belirlenmiş azami yüzde 30 oranına
dayanmıştır.
Makedonya borsasının sığ olması ve borsadaki işlem hacminin çok düşük kalması
neticesinde emeklilik fonları yurtiçi hisse senetlerini tercih etmemektedir. Önümüzdeki
dönemde (2016 – 2020 yılları arasında) mevcut fon birikiminin daha da artması beklenmekte
ve toplam fon miktarının 1 milyar avro’yu aşması beklenmektedir. Mevcut yasal düzenlemeler
devam ettiği taktirde yukarıda zikrettiğimiz olaylar ışığında devlet tahvillerinde de azami sınıra
(yüzde 80) yaklaşılacağı öngörülmektedir. Makedonya’da faiz oranlarının özellikle mevduat
faiz oranlarının çok düşük olması (yüzde 2 – 3 arası) emeklilik fonların bu yatırım araçlarını
kulanmasnı frenlemektedir.
Sonuç olarak, emeklilik fonları katılımcıların biriktirdiği fonları değerlendirdiği için,
kullandığı yatırım araçları kadar bu yatırımların getirisi de çok önemlidir. Makedonya
emeklilik fonları 10 yıllık faaliyet döneminin yaklaşık 6 yılını (2008-2013) dünya finansal kriz
gölgesinde geçirmesine ve birçok bölge ülkelerinde (Hırvatistan, Bulgaristan) hızlı düşüşler ve
yüksek kayıplar yaşanmasına rağmen yıllık ortalama nominal yüzde 5,5 ve reel yüzde 3,15
oranında bir getiri elde etmiştir.
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Romanya’daki Ulusal Azınlıkların Hukuki Statüsü: Macar Örneği
Ebrar IBRAİMİ*
Özet
İki dünya savaşı arasındaki dönem, Romanya’da yaşayan azınlıklar bakımından çok
modern ve çağdaştı. Marksist ve Leninist politikanın uygulandığı 1948–1989 yılları arasında
en büyük darbeyi öncelikle azınlıklar almıştır. Ancak Romanya, demokratik ve hukuk
devletini oluşturduktan sonra ve Avrupa Birliğine giriş sürecinde Macar azınlığına sosyal
hayatın bütün alanlarında kendi öz benliklerini yaşatmak için birçok imkânlar vermiştir.
Avrupa Birliğinin Ulusal ve Etnik Azınlıkların korunması konusunda Romanya
üzerindeki etkisi analiz edilerek, tarihi gelişim sürecinde etkili bir sese sahip olmaya çalışan
Macar Azınlığın Romanya’daki etnik, kültürel, sosyal ve hukuki yapıları incelenmiştir. Diğer
taraftan Avrupa Birliğine üyelik sürecinde Romanya’da yapılan Anayasal değişikler, devlet
teşkilatındaki yeni düzenlemeler ve ulusal azınlıklara tanınan haklar çerçevesinde Macar
azınlığın kazanımları ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler:Azınlık Hakları, Romanya, Transilvanya, Avrupa Birliği, Macar Azınlığı
Abstract
The period between two World wars was relatively modern and contemporary for the
minorities livingin Romania. The strongest impacts of the period between 1948 and 1989
when Marxist and Leninist policies implemented were mainly felt on the minorities. However,
Romania, follow ingits completion of the formation of democratic and law of state and during
the accession period to European Union enabled the Hungarian minority to enjoy their selfbeing in all aspect soft he sociallife.
Effects of European Union on the issue of the protection of national and ethnic
minorities are analyzed and ethnic, cultural, social and legal structure of Hungarian minority
being in fluentialin the historical development are handled. On the other hand, constitutional
amendments in the accession process of Romania to European Union reflected the gain sof
the Hungarian minority within the framework of the new arrangements in the organization of
the state and the rights granted to the national minorities.
Keywords:Minority rights, Romania, Transylvania, European Union, Hungarian
minority
I. GİRİŞ
Günümüz dünyasında her devlet az ya da çok etnik köken, din veya dil bakımından
farklı grupları kendi içinde barındırmaktadır. Ülke nüfusuna göre az sayıda olan bu grupların
kendilerini, özellikle savaşlar nedeniyle, yalnız ve korunmasız hissetmeleri, onların daima özel
himaye talep etmelerine neden olmuştur. Doğu Bloğu’nun dağılmasıyla birlikte uluslararası
ilişkilerin gündemini en fazla meşgul eden konuların başında yine azınlık sorunu olmuştur.
Farklı etnik, kültürel ve dini birimlerden oluşmasına rağmen Romen toplumu,
komünizmden liberal demokrasiye geçiş dönemi sırasında, diğer Balkan ülkelerinden farklı
olarak, kendi bünyesi içerisinde yaşanan bütün gerilimlere rağmen çatışmaya girmemiş; etnik
sorunlar yumuşak bir geçişle halledilmiştir. Romanya azınlıklar sorununa demokratik rejime
yakışacak şekilde çözümler aranmış ve bu sayede aşırı milliyetçi akımların tutunmasına imkân
verilmeyerek mevcut azınlık sorunlarının siyasi platformda çözülmesi yoluna gidilmiştir.
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Demokrasiye geçiş ve liberalleşme süreci döneminde, Romanya günümüzde birçok
devletin karşılaştığı en ciddi sorunlardan biri olan etnik çeşitlilikle demokrasinin temel
ilkelerinin uzlaştırılmasını, bazı azınlık haklarını iade etmek suretiyle sorunu aşmaya
çalışılmaktadır. Böylece önceki dönemlerde azınlık haklarını ihlal eden söz konusu ülkeler,
uluslararası arenada yeniden itibar kazanmak için azınlıklar konusunda kendilerine has etnik
modelle geliştirmişlerdir.
II. 1990’LI YILLARA KADAR ROMANYA HUKUKUNDA AZINLIK
HAKLARI
1923 Anayasası’nın 5. Maddesi’ne göre "Romanya’da azınlıkların etnik köken, dil ya
da din, vicdan özgürlüğü, eğitim, basın özgürlüğü, toplanma özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü
ve tüm özgürlükleri ve hakları kanunlar tarafından güvence altına alınmıştır. Ayrıca
Anayasa’nın 7 ve 8. Maddelerine göre farklı din, dil ve etnik kökenler, Romen ulusu ile eşit
siyasi haklar sahiptirler. Tüm Romenler, etnik kökeni ne olursa olsun, kanun önünde eşittir ve
fark olmadan vergi ve kamu görevleri yapabilmektedir.591923 Anayasası ile kanunlar
tarafından Romenlere tanınan tüm haklar etnik köken, dil veya din farkı gözetmeksizin tüm
azınlıklara tanınmıştır.
Romanya hükümeti tarafından ulusal azınlıklara karşı uygulanan kısıtlamalar aslında
onların olağan insan haklarının da yok sayıldığı anlamına gelmekteydi, özellikle serbest
dolaşım alanında, toplanma ve birlikte hareket etme alanında ve özgür düşünme ile inanç
alanında birçok kısıtlama yapılmaktaydı. Halbuki 10 Şubat 1947’de Romanya’nın imzaladığı
Barış Anlaşmasında insan haklarını garanti altına almıştır. Ayrıca Romanya Anayasası’nın 21.
ve 22. Maddelerinde azınlık dilinde eğitim, basım ve yayın hakkı ve azınlığın çoğunlukta
olduğu yaşamın her alanında azınlık dilinin kullanılmasını da sağlamaktadır. Çünkü ulusal
azınlık hakları genelde tanınmamaktadır ve bu şekilde de herhangi bir insan hakkından mahrum
edilmemekle birlikte yine çoğunluk tarafından kontrol altında tutulma ve muhtemelen de
asimile edilme imkânı vardır. Ancak, Çavuşevsku dönemindeki Romanya’nın politikaları
genel anlamda azınlıkların asimile edilmesine yönelik politikalar olmuş ve bunlar da çok açıkça
bir şekilde yerine getirilmiştir.60
Bu konudaki en açık örneklerden biri ise özellikle 1974 yılında getirilen yasa olmuştur.
Yasaya göre, birinci derece akrabaları (ebeveyn, kardeşler, çocuklar) olmadıkça, buradaki
evlerde kalacak olanların yasa dışı ya da yasaya aykırı olarak kaldıkları anlamına gelmekteydi.
Bu durum Romanya’da özel olarak Macar azınlığa karşı uygulanan bir kısıtlama politikası idi.
1974 yasanın da özellikle Transilvanya bölgesinde uygulandığı konusunda bilgi ve belgeler
bulunmaktadır.61
Ulusal azınlığın ayrımcılığa uğradıkları başka bir alan ise eğitim alanı olmuştur. II.
Dünya Savaşı’nın hemen ardından Transilvanya bölgesinin her kısmında, tüm seviyeler için
Macar dil okulları açılmıştı. 1956 yılından başlayarak bu okullar yavaş yavaş buna eşdeğer
Romanya kurumları arasında da dikkat çekmeye başlamışlardı, ancak bu çok daha uzun bir
sürecin son adımıydı. Bu sürecin son adımı ise Cluj şehrinde 1959 yılında Macar Bolyai
Üniversitesi ile Romen Babes Üniversitesi’nin birleştirilmesidir. Bu birleşmeye rağmen, bazı
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dersler, özellikle de Tarih ve Siyasal Eğitim derslerinin Romen dilinde okutulması
gerekmekteydi.62
13 Mayıs 1973 tarihli yasaya göre, özel ve yeterli sayıda azınlık öğrencisi bulunursa,
o zaman dersler azınlık dillerinde görülebilecekti. İlk ve ortaokuldaki eğitim için yasaya göre
bu sayı en az 25 öğrencinin olmasını ve eğitim yılı başlamadan bir yıl önce dilekçe ile
başvurulup eğitim hakkı kazanması gerekmekteydi. Lise eğitiminin başlaması için ise 36
öğrencinin bir araya gelmesi gerekmekteydi.63 Bu tarzdaki uygulama aynı zamanda hükümet
birimlerinde, adalet ve siyasi işler bağlamında da uygulanmaktaydı. Devamlı yeniden
düzenlemeler ve şahıslardaki değişimler azınlıkların sayısını çok alt düzeyde tuttu.
Kısıtlama altında bulunan bir diğer alan ise azınlık dillerindeki yazılı malzemelerin
mevcudiyetiydi. Bu konu ise yasayla kısıtlanmıyordu, ancak uygulamada kısıtlama vardı.
Romanya’daki diğer yaşam alanlarında olduğu gibi, basım ve yayım işleri de sürekli kâğıt
yetersizliği gibi kısıtlamalarla karşı karşıya kalmaktaydı. Bu eksiklikler azınlık dillerinde
yayınlanması gerekli olan gazete ve dergilerin yayınlamalarına yönelik bir özür olarak
kullanılmaktaydı. Öyle ki, eksiklikler giderildikten sonra ve Romen dilinde yayınlanan gazete
ve dergiler gerçek sayılarına ve boyutlarına dönmelerine rağmen azınlık dillerinde yayınlanan
gazete ve dergilerin sayısı yine kısıtlı ve eksik kalmaktaydı. Bir diğer konu ise azınlık dillerinde
yayınlanan bilimsel ve teknik kitapların az miktarda yayınlaması sorunu idi. Aynı zamanda
çocuklar ve gençler için azınlık dili ve edebiyatı kitaplarına da kısıtlamalar uygulanmaktaydı.
Özellikle kütüphaneler için gerekli olan azınlık dilindeki kitapları elde etmek kolay değildi.64
III. DEMOKRATİK ROMANYA ANAYASASINA GÖRE ULUSAL AZINLIK
HAKLARI
1991 Anayasası ile ırk, milliyet, etnik köken, din, dil, cinsiyet, siyasal görüş, zenginlik
veya topraksal köken ayrımı yapmaksızın tüm vatandaşlara eşitlik tanınmış ve Romen halkının
birliği sağlanmıştır. Böylece bu Anayasa (1991), 1965 Anayasası’nda yer alan “milliyet”
kavramı yerine “azınlık” kavramını getirmiştir. Anayasa’nın 13. Maddesi’ne göre ülkenin
resmi dili Romen dilidir.
1991 Anayasası’nın 6. Maddesi’nde ise, “Ülkedeki ulusal azınlıklara ait kişilere etnik,
kültürel, dilsel ve dinsel kimliklerini koruma ve ifade hakkı tanır” ifadesiyle kimlik hakkı da
tanınmıştır. Bu maddenin ikinci fıkrasında ise kişilerin “kimliklerinin korunması, geliştirilmesi
ve ifadesi için devlet tarafından alınan tüm önlemler”, “diğer Romen vatandaşlara göre eşitlik
ve ayrımcılık yapılmama ilkesine uygun olmalıdır” ifadesi yer almaktadır. Anayasa’nın 32.
Maddesi’nde ise “eğitim uluslararası iletişim dillerinden birinde de verilebilir” hükmü ile
getirilmiştir. Buda ülkedeki ulusal azınlıkların kendi ana dillerinde öğrenme hakkını ve eğitim
hakkını teminat altına almıştır. Anayasa’nın 128. Maddesi’ne (eski 127) göre mahkemeler ve
yargı makamlarındaki yargı usulleri Romen dilinde yapılmaktadır. Fakat ulusal azınlıklara ait
vatandaşlar ile Romen dilini anlamayan kişiler, bir tercüman aracılığıyla tüm belgeler hakkında
bilgi edinmek, dava sırasında konuşmak ve dilekçe vermek hakkına sahiptir. Anayasa her
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vatandaşa bireysel özgürlük, aile ve özel yaşam, kendini koruma, konut dokunulmazlığı,
vicdan özgürlüğü, kişinin fiziki bütünlüğü ve bilgi edinme haklarını garantilemektedir.65
Anayasa’nın 62. Maddesi’nin 2’ci Fıkrasında “Ulusal azınlığa ait vatandaşların
parlamentoda temsil edilmek için bir milletvekilliği hakları olduğu” belirtilmiştir. Ulusal
azınlıklar şayet seçimlerde %5’i aşamazlarsa resmen birer temsilci hakları vardır ve onların
seçimlere katılan örgütleri, seçim işlemlerinde bir siyasal partiyle yasal olarak eşittir ifadesiyle
tamamlamaktadır.66
Avrupa Birliği standartlarını yakalama yönündeki değişimlerin ilk adımı olarak
hükümetin ulusal azınlıklarla diyalogunu sağlamak ve ulusal azınlık temsilcilerinin yer aldığı
gayri resmi bir parlamenter yapı olan Ulusal Azınlıklar Meclisi’nin yanı sıra, 1997’de sürekli
resmi bir yapı olan Ulusal Azınlık Haklarını Koruma Bakanlığı kurulmuştur. Bu bakanlıkla
birlikte, Sağlık bakanlığı da ülkede yaşayan ulusal azınlıklara verilmiştir. Bir başka önemli
gelişme ise 1999 yılında getirilen Eğitim Kanunu değişikliği olmuştur.67
Romanya 1997 yılında Ulusal Azınlıkların Korunması Çerçeve Sözleşmesi’ni
onayladı.68 Çerçeve Sözleşmesi’nde yer alan ve Romanya’nın hem geçmişiyle ilgili bağını
koparan hem de ulusal azınlığıyla ilgili şartları iyileştiren maddeler özellikle 10, 12-14.
maddelerdir.69 Bu üç madde ülkedeki her bireyin kendini herhangi bir azınlık gurubuna mensup
olup olmadığını özgürce beyan etme hakkının bulunduğunu içermektedir.
1991 yılında Romanya Parlamentosu’nda onaylanan öğretim yasasıyla,
anaokullarından üniversite eğitimine kadar azınlık dilinde eğitim hakkı tanınmıştır. Bu yasa,
Çerçeve Sözleşmesi’ndeki 14. Maddeyle tamamen uyuşmakta olup, aynı zamanda buradan
doğan hükmü yerine getirmektedir. Buna ilaveten, Romanya 2003 yılında Anayasası’nın 120.
Maddesi’ni değiştirerek, mahkeme odalarında ve kamu yönetimi konularında azınlık dilinin
kullanılmasını anayasal hak olarak tanıdı.
IV. ROMANYA’DA MACAR AZINLIĞIN KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR
I. Dünya Savaşı sonrasındaki sınır değişikliklerinden en karlı çıkan ülke Romanya
olmuştur. Ancak Romanya elde ettiği yeni topraklarla birlikte ciddi bir azınlık sorununu da
devralmıştır. Savaş öncesi Transilvanya’da %8 olan azınlık oranı savaş sonrası %30’a
yükselmiştir. Bu değişiklik sonrası en kalabalık nüfus Transilvanya’da yaşayan Macar azınlık
oluşturmuştur.70
I. Dünya Savaşı sonrasındaki dönemde, Romenler 1918 Alba Iulio’da toplanan ulusal
bir mecliste Transilvanya ile birleştiklerini ilan ettiklerinde Macarlara ilişkin bazı şartları
içeren açıklama yapmışlardır. Bu açıklamada bir arada yaşayan halklar için tam özgürlük
getirildiği belirtiliyordu. Bu özgürlükler; kendi dilinde eğitim, eşit haklar, dinsel özerklilik, öz
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yönetim garantisi ve nüfus oranına göre yönetimde yer alma imkanı tanımıştır. Ancak kendi
anavatanlarının dışında yaşamak istemeyen Macarlar bu karara cevaben 1918’de Cluj’da
demokrat Romenlerin de içinde bulunduğu bir gösteri düzenlemişlerdir. Macar devletinin bir
parçası olarak otonom bir Transilvanya’nın oluşmasında ısrar etmişlerdir. 1920’de imzalanan
Trianon Anlaşması neticesinde Transilvanya Romanya’ya verilmiştir. Ancak anlaşmayla
birlikte Romanya’nın Transilvanya’daki Macar azınlığına devlet kontrolü altında din ve eğitim
üzerindeki yerel otonomisine izin vermesi konusunda bir uzlaşma getiren 11. Maddesi
Romanya yönetimi tarafından onaylanmıştır. Romanya yönetimi ülkenin bölünmez üniter
yapısını sonuna kadar savunma ve korumaya yönelik politikaları hayata geçirmiştir. Bunlardan
en önemlisi ülkede getirilen toprak reformu olmuştur. Bu reformla toprakların yeniden
dağıtımında büyük pay sahibi olan Romenler bölgeye yerleştirilmiştir. Böylelikle Macar
azınlığının toprak gücü kırılmıştır.71
Romanya’nın bölge üzerindeki gücünü pekiştiren 1923 Anayasası olmuştur. 1923
Anayasası Romanya’nın ulusal ve ülkesel bütünlüğünü vurgulanmıştır.72 Bu anayasa ülkeyi
“üniter ulusal bir devlet” olarak tanımlamıştır. Romen otoriterlerin bunaltıcı baskıları genelde
kültür, dil, eğitim ve din alanında kısıtlamalar getirmiştir. Aynı şekilde Macar nüfusunun
ağırlıklı olduğu yerleşim birimlerinde ısrarla Ortodoks kiliselerin inşa edilmesi, Macar dilinde
olan tarihi isimlerinin değiştirilmesi, Macarlara ait heykellerin kaldırılması ve Macar ulusal
marşının yasaklanması gibi asimilasyon politikaları izlenmiştir. Bu baskıcı yönetime karşı
Macar azınlığı ilk girişimini Macar Ulusal Partisini kurarak gerçekleştirmiştir. Macar
aristokrasisinin öncülük ettiği bu girişim esasen Macar azınlığının siyasal savunma gücünü
oluşturmuştur. Macar Ulusal Partisi, Romen yönetimine yönelik şikâyetlerini, Macar azınlığı
adına Milletler Cemiyeti’ne iletmişlerdir. Örnek olarak toprak reformuna tepki gösteren Macar
azınlığının, kendilerine haksızlık yapıldığı yolunda şikâyetleri olmuştur.73
Komünizmin ilk yılları Macar azınlığı da dahil olmak üzere Romanya azınlıkları
açısından olumlu gelişmelerin yaşandığı yıllar olmuştur. Sovyet destekli Petru Groza
liderliğindeki hükümet kendi müttefikleri olan azınlıklar lehine birçok önlemler getirmiştir.
Ulusal azınlıkların haklarını garantileyen 1945 tarihli Ulusallık Statüsünü destekleyen Groza
hükümeti döneminde, Bükreş radyosunda Macar dilinde yayınlara izin verilmiş, eğitim sistemi
Macar dilinde eğitimi de içerecek şekilde genişletilmiş ve Macar Bolyai Üniversitesi
kurulmuştur.74 Macar azınlığı açısından en önemli gelişme 1952 yılında yapılan bir anayasal
değişiklik ile Transilvanya’nın merkez olduğu bir Macar Otonom Bölgesi’nin yaratılması
olmuştur. Böylelikle Macar azınlığı kendi dilinde eğitim ve yayın gibi konularda gelişmiş
haklara sahip olmuşlardır.75
1956 yılından itibaren komünist yönetimin ulusçu bir renge bürünmesi ile
birlikte Macar azınlığına yönelik asimilasyon politikaları zemin kazanmaya başlamıştır.
Ulusçu politikaların gelişmesinin birinci nedeni Kruşçev’in, Stalin’in komünizm politikalarına
ayrı yollardan varılması ilanı olmuştur. İkincisi ise, Macaristan’da en yüksek seviyeye ulaşan
devrimci galeyanlar olmuştur. Bu gelişmelerin sonrasında Macaristan’da devrim olmuştur.
Macaristan’da devrimi destekleyen Transilvanya’daki Macar öğrencilerinin Romanya karşıtı
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gösterileri üzerine Komünist lider Geothe Gheorgiu-Dej, tüm Macar azınlığını devrimci
olmakla suçlayarak geniş bir tutuklama faaliyetine geçmiştir. Macar azınlığına yönelik
asimilasyon politikalarına iyi bir gerekçe elde eden komünist yönetim, azınlık kimliğini yok
etmenin en etkili yolu olan dil ve eğitim sınırlamalarına başlamıştır. İlk adım olarak 1959
yılında Romanya’daki Macar azınlığının dilinde eğitim veren üniversite Romen üniversitesi ile
birleşmeye zorlanmıştır.76 Böylelikle Macar azınlığının üniversite yönetimi içinde rollerinin
azaldığı ve Macar azınlığının dilinde üniversite öğreniminin zorlaştığı bir dönem olmuştur.
Çavuşesku döneminde ise, okullarda azınlık dilinde eğitimi verecek sınıfların açılabilmesi için
asgari bir öğrenci sayısının sağlanması zorunluluğu getirilmiştir. 1973 tarihli yasaya göre
azınlık dilinde eğitim verecek sınıfların açılması için kotalar getirilmiştir. Bu kotalar azınlığın
kendi dilinde sınıf açılması için ilkokulda en az 25 ortaokulda ise 36 öğrenci zorunluluğu
getirmiştir. Romen dilinde eğitim verecek sınıfların açılması için herhangi bir kota
getirilmemiştir. Ancak komünist yönetimin uyguladığı asimilasyon politikalarından dolayı
göçler ve küçülen nüfusları yüzünden azınlıklar bu kotaları karşılamakta zorlanmıştır. Bazı
durumlarda kota karşılansa bile Macar azınlık dilinde eğitim veren sınıflar hiçbir neden
gösterilmeden kapatılmıştır. Buna karşılık olarak Romen dili zorunlu bir dil olarak getirilmiş,
Macar azınlığı Romen dilini öğrenmeye hatta bu dilde çalışmaya zorlanmıştır.77 Diğer bir sorun
Macar azınlığın yaşadığı bölgelerden ülkenin başka bölgelerine ve hatta ülke dışına göç
ettirilmeye zorlanmasıdır. Macar azınlığın yaşadığı bölgelere Romen görevlileri atanmış ve
bölge Romenler tarafından yönetilmiştir. Bu politikaların bir başka ayağı ise Macar Otonom
Bölgesi’nin idari sınırlarını değiştirmeye yönelik girişimlerdir. 1960 yılında Parti Merkez
Komitesi toplantısında alınan karar gereği, Macar Otonom Bölgesi’nin idari sınırları
değiştirilmiş, çizilen yeni sınırlar geniş etnik Romen nüfusun yer aldığı üç yeni bölgeyi içeren,
buna karşın geniş etnik Macar nüfusunun yer aldığı iki bölgeyi dışarıda bırakan bir biçimde
yeniden organize edilmiştir. Öte yandan daha fazla Romence gözüksün diye isminin MuresMacar Otonom Bölgesi olmasına karara verilmiştir. Bunun ikinci bir adım ise 1968 tarihli
anayasa değişikliğiyle getirilen “yerel kamu idaresi düzenlemesi” olmuştur. Romen geleneksel
bölge sistemini geri getiren bu düzenleme altında Macar Otonom Bölgesi’nin statüsüne son
verip yerine hiçbir ulusal azınlık ile tanımlanmayan idari bölgeler getirilmiştir.78 Öte yandan
1974’te çıkarılan yasalarla tüm tarihsel belgeler, arşivler, kütüphaneler ve her türlü kültürel ve
bilimsel değerler, devlet malı ilan edilmiş ve Macar azınlığına mensup akademisyen ve
araştırmacıların buralara girmesi ve ulaşması engellenmiştir. Başpiskopos ile başlayan ve üst
mevkilerdeki başka din adamlarının tutuklanmasıyla devam eden baskıcı uygulamaların
olmasına rağmen Macar azınlığın Katolik kiliselerinin Romen yönetiminin denetimi altına
alınması girişimi ise sınırlı kalmıştır. Macar azınlığın Katolik kilisesi güçlü ve bağımsız fikirli
bir din adamı ve hiyerarşisine sahiptir. Katolik kilisesine bağlı geniş bir kesime hitap eden bir
kurum olması yanı sıra, Macar azınlığın anadilini kullanabilmeleri için önemli bir kurumsal
çerçeve sağlamıştır. Bununla birlikte bu kurum basın ve yayın faaliyetlerinin yanısıra
Macaristan’daki ve uluslararası Katolik kiliseleri ile bağlantı kurmaları Romanya yönetimin
belirlediği sınırda olmuştur.79
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Komünist Partisi’nin asimilasyon politikalarına karşı ilk tepki partinin içinden 1970’li
yıllarda gelmiştir. Macar kökenli eski Komünist Partisinin Merkez Komite üyesi ve Politbüro
vekilliği yapmış olan Karoly Kiral 1978’de Merkez Komite’ye bir mektup yazarak azınlık
uluslara yönelik tavrından dolayı Romanya yönetimini kınamıştır. 1980’li yıların başından
itibaren ülkedeki yaşam standardının genel olarak kötüleşmesi ile paralel olarak Macar
azınlığın yanında Romen vatandaşlarının da hakları ve özgürlükleri kısıtlanmıştır. 1985
yılından itibaren bölgesel radyo yayınları durdurulmuş, Macar azınlığın sınıfları kapatılmış,
Macar azınlığının dilinde Hıristiyan ve Coğrafya isimleri yasaklanmıştır. Buna karşılık olarak
Macar azınlık kendi gizli faaliyetlerini başlatmıştır. Aynı şekilde Romanya’daki Macaristan
Konsolosu’nun resmi olarak kovulmasının ardından yasaklar giderek artmıştır. Macar
azınlığının başlattığı protesto eylemleri kısa sürede rejimden memnun olmayan Romenler ve
diğer azınlıkların katılımı ile genişleyerek Çavuşesku yönetimini sonlandırmıştır.80
A.DEMOKRATİK DÖNEMDE MACAR AZINLIĞI
Komünist dönemi sonrasında kurulan Romanya hükümetlerinin demokratik açılımları
hem ülke içindeki Macar-Romen ilişkilerinde hem de Macaristan Romanya ilişkilerinde göreli
iyileşmeler getirmiştir. Macar azınlığın komünist dönemde kaybettiği eğitim ve diğer
alanlardaki kurumlarına tekrar kavuşma konusunda gittikçe artan beklentileri ve
Transilvanya’nın otonomisi meselesine kadar uzanan tartışmalar komünizm sonrası RomenMacar azınlığı ilişkilerinin en problemli kısmını oluşturmuştur.81
Çavuşesku iktidarın yıkılmasından sonra kurulan Ulusal Kurtuluş Cephesi Geçici
Hükümetinde Macar azınlığı 14 kişi tarafından ülke yönetiminde (Romanya) temsil edilmiştir.
Bu Geçici Hükümet döneminin en önemli özelliği etnik kimliğe dayanan partilerin de
kurulmasına izin verilmesi olmuştur. Bu atmosfer altında siyasal olarak örgütlenen Macar
Azınlık, bir etnik parti olan Romanya Demokratik Macar Birliği’ni kurmuştur. Ancak Geçici
Hükümet’in aldığı seçim kararı sonrası Macar azınlığı ile Romenler arasında Targu-Mureş’te
şiddet eylemleri patlak vermiştir. Bu şiddet eylemlerinin sebebi Macar azınlığın kendi dilerinde
eğitim, Bolyai Üniversitesi’nin tekrar açılması ve iki dilde (sokak, yol, okul ve başka)
tabelaların kullanılması yönündeki talepleridir. Romanya hükümeti bu şiddet olaylarının daha
da artmaması ve uzun vadeli sonuçlar doğurmaması için ordu gücünü kullanarak müdahale
etmiştir. Ulusal Kurtuluş Cephesi Geçici Hükümeti’nin kabul ettiği “Ulusal Azınlık Hakları
Bildirgesi”nde bireysel ve kolektif (toplu) hakların yanında parlamentoda azınlıkların nisbi
temsili ve Macar azınlığına Bolyai Üniversitesi’nin yeniden açılması sözü verilmiştir. Ancak
bu “Bildiri”nin yüzeyselliğine karşı geçici hükümet içindeki Macar azınlığı liderlerinden fazla
acele ettikleri gerekçesiyle eleştiriye uğramıştır.82
Ulusal Kurtuluş Cephesi siyasi parti olarak iktidara yerleştiği 1990 genel seçimleri
sonrası da Macar azınlığına yönelik ulusçu politikaları uygulamaya devam etmiş ve Macar
azınlığının taleplerini devamlı olarak erteleme eğiliminde bulunmuştur. Bu nedenle
Romanya’nın ilk demokratik anayasası olan 1991 Anayasası’nda Macar azınlığının taleplerini
karşılayacak hükümlere yer verilmemiştir. 1991 Anayasası Romanya’yı “egemen, üniter ve
bölünmez bir ulus devlet” olarak tanımlamıştır. Ulusal azınlıkların varlığını dikkate almadığı
gerekçesi ile bu anayasa Macar azınlığı tarafından eleştirilmiştir. Anayasa’nın bir yandan
azınlıklara kendi ana dillerinde eğitim, etnik kimliğin özgürlüğü ve hak eşitliğini vurgularken,
öte yandan Romen dilini resmi dil olarak ilan etmesi, Macar azınlık tarafından hakların
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zedelenmesi olarak değerlendirilmiştir. Bu Anayasada azınlıkların yerel otonomisini
engellemek amacıyla valilerin merkezden atanması gibi hükümler de yer almıştır. Valiler yerel
yönetim otoritesinin eylemlerini kanuna ve anayasaya aykırı gördüklerinde durdurma yetkisine
sahiplerdir.83
1991 yılından beri hükümetten talep edilen Ulusal Azınlıklar Kanunu konusunda
Romanya Demokratik Macar Birliği’nin ilk girişimi 1993 yılında parlamentoya bu konuda bir
yasa tasarısı sunması olmuştur. Ancak bu yasa tasarsı parlamento tarafından kabul görmemiş
ve 1996 yılına kadar hükümet bu yasa tasarısına ilgisiz kalmıştır.84 1993 yılında çıkarılan
Eğitim Yasası’na göre her düzeyde eğitim dili Romen dilinde olacak, her küçük yerleşim
bölgesinde Romen dilinde eğitim veren sınıflar açılacak, Romanya tarihi ve coğrafyası
okutulacak ve bütün yapılacak sınavlar da Romen dilinde olacaktı. Macar dilinde sadece
yükseköğrenim kurumları içinde öğretmen okulları, güzel sanatlar ve tıp okullarında eğitim
yapabileceklerdir. Romanya Demokratik Macar Birliği’nin Eğitim Yasa Tasarısı’na karşı
başlattığı protestolar bir işe yaramamıştır. Yine Romanya Demokratik Macar Birliği’nin daha
fazla ademi merkeziyet talebine karşılık hükümet Macar azınlığın yoğun olarak yaşadığı
bölgelerde görev yapan Macar valilerin yerine Romen asıllı olan valiler atamıştır. Romanya
Demokratik Macar Birliği buna karşılık olarak Avrupa Konseyi’ne üye olmayı kolaylaştırmak
için kurulan Ulusal Azınlıklar Meclisini terk etmiştir. Bu gelişmeler ülke içinde Macar
azınlığının radikalleşmesine neden olmuştur. Özellikle radikal Macar temsilcileri kendilerini
gayri resmi olarak Macar bayrağını çekmek, topraksal otonomi ve eşit ulus statüsü taleplerinde
bulunma şeklinde ifade etmişlerdir. Yukarda da anlatıldığı gibi demokratik geçiş döneminde
Romanya’da Macar azınlığı konusunda fazla bir ilerleme görülmemiştir.85
B.ROMANYA’NIN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK SÜRECİNDE MACAR
AZINLIĞI
1996 genel seçimleri sonrasında kurulan yeni hükümette azınlık politikalarını
liberalleştirecek demokratik ve Batı yanlısı Romen partilerinin yanında Romanya Macar
Demokratik Birliği’ne koalisyon içinde yer verilmesi Avrupa Birliği üyeliğine doğru bir işaret
olarak da görülmüştür. Nitekim yeni hükümetin ilk işi Macar azınlığının dilinin kullanılmasına
izin vermesi ve levha yasasını kaldırması olmuştur.86 Diğer önemli bir gelişme ise daha önce
de bahsedilen Eğitim Kanunu’ndaki değişiklikle Macar azınlığın anadilini kullanmasındaki
yasakların kaldırılması, ayrı bir Macar azınlığı dilinde eğitim verecek Bolyai Üniversitesi’nin
kurulması olmuştur. Ancak bu konudaki çabalar iktidar ortaklarının de isteksizliği nedeniyle
gerçekleştirilmemiştir.87
1999 Anayasası’ndaki değişikliklerle devlet üniversitelerinde Macar azınlığı dilinde
bölümler, yüksekokullar ve fakülteler açma hakkı tanımış, ancak Macar Azınlığı’na devlet
üniversitesi kurulmasına izin verilmemiş sadece kendi dillerinde eğitim alma, hatta Macar
dilinde özel üniversite açabilme hakkı tanınmıştır. Bütün bu gelişmeler sonucu Romenler,
83
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Romanya’nın 1997 yılında Avrupa Birliği’ne kabul görüşmelerini başlatacak ülkeler arasına
alınmamış olmasının ve NATO üyeliğinin de ertelemesinin sorumlusu olarak Macar azınlığını
göstermişlerdir.88
2000 genel seçimlerinde asıl siyasal değişim ise Romanya’nın AB giriş süreci içinde
yer alması konusunda muhalefet göstermeyen siyasal aktörlerdeki değişim olarak nitelik
kazanmıştır. Sosyal Demokrat Parti’nin destekçileri olarak, Romanya Macar Demokratik
Birliği’nin yanı sıra Ulusal Liberal Parti ve Demokrat Parti’nin desteği ile bir azınlık hükümeti
kurulmuştur. Bu hükümet asıl amacının AB standartları ile uyumu sağlamak ve azınlıkların
yerel yönetimler içindeki koşullarını düzeltecek yasal düzenlemeler yoluyla Avrupa
Komisyonu’nun öngördüğü modeli izlemek olmuştur. Bu açıdan atılan adımlar Romanya’nın
Avrupalılaşma yönünde bir dönüşüm sürecinin başlangıcı olmuştur. Bu konuda ilk somut
gelişme 2000’de iktidardaki Sosyal Demokrat Parti ile Romanya Macar Demokratik Birliği
arasında işbirliği öngören bir Protokol’ün imzalanması olmuştur.89 Bu Protokol Macar
Azınlığına getirdiği olumlu sonuçlar göz önüne alınarak 2003 yılında yenilenmiştir. İkinci bir
somut adım ise, 2002 yılında “her türlü ayrımcılığın engellenmesi ve cezalandırılması”
konusundaki yasanın kabulü olmuştur. Bunlara ilaveten hükümet azınlık kilise ve örgütlerinin
daha önceden el konulmuş gayrimenkullerin iadesi; azınlık nüfusun % 20’nin üzerinde olduğu
yerlerde kamu otoriteleri ile azınlık dilinde konuşabilme hakkı ile azınlık dilinde konuşabilen
polislerin görevlendirilmesi; Macar azınlığı dilinde ilave fakülteler kurulması ve Macar dilinde
televizyon yayının yeniden başlaması gibi konularda parlamentoya yasa önerileri sunma sözü
vermiş ve bunlar yasalaşmıştır.90
Avrupa Birliği’nin Romanya’da başlattığı “Bölgesel Kalkınma Politikaları”nın,
ülkenin merkezi devlet yapısı ile topraksal-idari sistemi üzerinde olumsuz etkileri olmuştur.
Romanya’nın siyasi-idari yapısını merkezi kurumlar ile seçilmiş yerel yönetimler
oluşturmaktadır. Ancak mevcut topraksal idari sistem yerel yönetimleri büyük ölçüde merkezi
yönetimin kontrolü altına koyan, merkeziyetçi bir özelliğe sahip olmuştur. Bunun en iyi örneği
olarak, merkezden atanan ve ulusal yönetimi temsil eden valileri görebiliriz. Ulusal yönetimi
temsil eden valiler kimi zaman seçimle gelmiş temsilcilerin otonomisini zayıflatabilecek
yetkilere sahiptir. Bundan dolayı Romanya’da Macar azınlığının daha çok özgürlük ve
demokrasi için Tranislvanya’da bağımsız otonomi istekleri çeşitli Macar azınlığı temsilcileri
tarafından ileri sürülmüştür.91 Nitekim 2006 yılında toplanan Etnik Macar Konferansı’nda
katılımcı Macar Azınlığı tarafından oy birliği ile kabul edilen “Macarlar için Otonomi”
deklarasyonu somut planda bir otonomi getirmemiştir. Ayrıca, bu konferans AB’yi
Romanya’nın AB’ye girişi için getirdiği kriterler arasına Transilvanya için otonom bir statü
garantileyen bir madde eklemeye de davet etmiştir. Macar azınlığı temsilcilerinin özellikle
AB’ye giriş öncesinde dile getirdikleri otonomi tartışmaları, Romanya’nın 2007’de AB üyesi
olmasından günümüze kadar da aynı hızla etmiştir.92
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V. SONUÇ
Soğuk Savaş dönemine kadar, Romanya gerek ulusal mevzuatıyla gerekse uluslararası
anlaşmalarla azınlık haklarını garanti altına almış olmasına rağmen, tarihsel süreç içinde
azınlıklara özellikle de Macar azınlığa karşı çeşitli asimilasyon politikaları uygulamıştır.
Komünist dönemde Macar azınlığın yaşadığı Transilvanya bölgesine yönelik politikaları ve
tutumu burada yaşayan ulusal azınlığı ve Romen halkını da olumsuz etkilemiştir. 1990’ların
başından itibaren seslerini yükseltmeye başlayan bu gruplar, Romanya’nın geçiş döneninde bu
sorunlarla yüz yüze gelmekten çekindiği ve unutturmaya çalıştığı bir hal almıştır. Burada
önemle belirtilmesi gereken husus ise, Transilvanya bölgesinde yaşayan Macar azınlığın
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu döneminde başlayan “bölgesel otonomi” sorununun
güncelliğini hala korumuş olmasıdır. Nitekim Romanya’nın AB üyesi olmasına rağmen Macar
azınlığın bölgesel otonomi meselesi, Romanya’daki Macar azınlık partisi tarafından gündemde
tutulan bir konu olmaya devam etmektedir.
1991 Anayasası konusunda vurgulanması gereken en önemli nokta,
1965Anayasası’ndayeralan “ bir arada yaşayan milliyetler” kavramı yerine “ azınlık”
kavramının getirilmesidir.
1990 sonrası dönemde Romanya’nın AB üyelik sürecine paralel olarak Romanya
azınlıklarının da azınlık hakları bağlamında bir dönüşüm süreci içerisine girilmiştir. AB üyelik
süreci ile birlikte azınlıklar sorunu, sadece Romanya’nın bir sorunu olmaktan çıkmış AB
sisteminin bir sorunu haline gelmiştir.
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Paternalistic Leadership: Differences Across Hierarchical Levels In
Organizations
Kalina SOTIROSKA*

Abstract
The leadership is individual ability to influence, to motivate and to allow other
members of the organization, to participate in the effectiveness and success of the organization.
Paternalistic leadership style provides guidance, protection, nurturance and care to the
employees and the role of the employees, in return, is to be loyal and deferent to the manager.
The research is aimed to determinate the differences of the extent to which paternalistic
behaviour is observed to vary with organizational management level.
The six-item scale from Pellegrini, E. K. &Scandura, T. A. (2006) was used to identify
the extent of paternalistic leadership among first line managers, middle managers and top
managers. Data were collected from 100 managers from different private owned and state
owned organizations in the Republic of Macedonia. The results revealed that there is no
significant difference in paternalistic leadership among managers at different hierarchical level
(2, 97) = 0.63, p>0.01.
The obtained findings of the study contribute to theory of leadership, organizational
productivity and could help in the process of foreign investments attracting.
Keywords: paternalistic leadership, level of management, first line managers,

middle level managers, top managers
I. INTRODUCTION
There are definitions for leadership as much as there are people who tried to define it
(Bass, 1990; according to Wu, 2006).According to Mosley, Pietri and Megginson (1996; Ellis
& Dick, 2000), the leadership is a process of influencing the individual and group activities in
order to achieve certain goals. A leader who manages to be followed by the others is successful.
Further there is great number of definitions for leadership, Northouse (2008) extracts four key
components:
The leadership is a process
The leadership influences
The leadership happens in a group context
The leadership presupposes certain goal.
Based on these components, could determinate a definition: the leadership is a process
which influences the group to achieve certain goal. The leadership is individual ability to
influence, to motivate and to allow other members of the organization, to participate in the
effectiveness and success of the organization (Chhokar, Brodbeck& House, 2007).
Management and leadership processes reflect the culture in which they occur (Ayman,
1993; according to Dorfman and Howell, 1988).In every society, the family is very important.
However, in developing countries, despite the nuclear, extended family has priority. The family
and the work are in interaction, the work is in function of the family.Paternalistic attitude
among managers was much more likely to be found indeveloping countriessuch as in the
Middle East, Pacific Asia,and Latin America. Paternalistic manager is one who provides
guidance, protection, nurturance and care to the employees and the role of the employees, in
return, is to be loyal and deferent to the manager. Paternalism is looked upon negatively, or
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not looked upon at all. Aycan (2006) has pointed out the negative connotations associated with
the term ‘paternalism’ in the West.
Furthermore, despite the theoretical workin this area, there is still very little empirical
research on paternalism. A growing body of literatureon paternalistic leadership has emerged
in the past two decades, but empiricalresearch has lagged behind (Pellegrini &Scandura, 2008).
The concept of paternalism can be analysis at three levels: individual level
(paternalistic leadership), organizational level (paternalistic organizational culture and
practices) and socio-cultural level (paternalism as cultural dimension) (Aycan, 2006). In this
study, paternalism is shown as paternalistic leadership at individual level among managers at
different hierarchical level in the organizations in Republic of Macedonia. This study compared
the extent of paternalistic leadership among three levels of management: first-line, middle and
top management that were determined by the type of certain tasks, extent of authority and
power, and the level of work responsibility of managers.
II. THEORY AND HYPOTHESES
Paternalistic leadership Westwood and Chan (1992) defined as a fatherlike leadership
style in which strong authority is combined with concern and considerateness. According to
Pellegrini &Scandura (2008) paternalism as a management concept was revealed to the early
works of Max Weber, who conceptualized paternalism as one form of legitimate authority.
Weber (1968, according to Pellegrini&Scandura, 2008) distinguished three types of legitimate
domination, traditional, charismatic and bureaucratic. Traditional forms of rule are rules led by
a paternal authority with a filial following. Traditional authority finds its origins in the
patriarchal household upon which it is modelled and it is highly resistant to change and
innovation, whether political, social or economic. Paternalistic leadership relies on such values
as obedience and personal loyalty to the leader.
Paternalistic manager is one who provides guidance, protection, nurturance and care to
the employees and the role of the employees, in return, is to be loyal and deferent to the
manager. Aycan (2006) suggests that paternalistic leadership behaviour included:
creating a family environment in the workplace, where the leader behaves like a
senior family member, giving fatherly advice in their professional and personal lives
establishing close and personalized relationships with every employee individually,
knowing their personal problems, family life, honestly concerned with their welfare
getting involved in employees non-work lives
expecting loyalty and deference from employees, leader considers loyalty more
important than performance
maintaining authority and status hierarchy, leaders expect that employees respect
their authority.
Employee reactions and behaviours in a relationship with paternalistic leader havenot
been systematically investigated in the literature, but paternalistic leader expects of the
employee:

Loyalty, responsibility and commitment
Expects accepting his authority on all fronts in the career and private life
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The employee subdues to his subordinate, looks for advices for private life, should
believe him, be polite and to protect him
The employee should show respect in and out of the organization
Voluntary work (for example to paint the house, to buy groceries)
Accepting authority: willingly accepting the leader’s authority, genuinely
believing that the leader knows what is good for theemployee.
Westwood (1997) proposed a model of paternalistic headship. He replaced the term
headship instead of ‘leadership’ on the grounds that the basic assumptions pertaining to the
leadership construct in the Anglo-American literature were so different from those implicit in
East countries that they should be labelled differently. According to Westwood’s model,
paternalistic headship is made manifest in a general structural context characterized by
centralization, low formalisation and no complexity, and it is characterized by harmony
building, relationship maintenance, moral leadership and personalized relationships. He
identified nine stylistic elements of paternalistic headship: didactic leadership, non-specific
intentions, reputation building, protection of dominance, political manipulation, patronage and
nepotism, conflict diffusion, aloofness and social distance, and dialogue ideal.
Cheng, et al. (2004)defined a model of paternalistic leadership as consistingof three
dimensions: authoritarianism, benevolence, and morality.Benevolence refers to leader
behaviours that demonstrate individualized,holistic concern for employees’ personal and
family well-being.Authoritarianism is similar to imposing prestige, referring to highlighted
leader‘s authority, not allowingany challenges and requesting the employee‘s obedienceof
ruling by people, father's benevolence, dignity, and morally unselfishness. Morality referees to
manager’s higher personal integrity, demonstrating superior personal virtues which lead
employees to respect and identify with leader.
The term management comes from the English language and refers to the activity of
the organization, which includes certain functions that are efficient way to provide, allocate
and use physical resources and human capabilities to achieve organizational goals (Ren &Vojč,
1994). The managers are carriers of the management so they pursue the following main
functions in organization: planning, organizing, personnel policy, leading and controlling.
In each organization, there are three levels of management: first line management
(immediate supervisor), middle management (for instance chief of operation or department)
and highest or executive level of management (top management). Knowledge, abilities and
personal characteristics of the managers at first-line, middle and top management are in
function of quality and achieving the goals of the organization. Top-level manager sets goals
and directs the organization in achieving the goals, also responsible for organizational
performance.
Middle level managers carry valid information to top-level managers, and
manage first-line managers. First-line managers manage everyday activities of the employees,
who produce the product or offer the service.
Paternalistic leadership causes almost no attention among modern management and
psychological researchers. But literature indicates the possible benefits from paternalistic
leadership in the organization, as reduced costs (Padavic& Earnest, 1994; according to Aycan
2006), increased flexibility (Kerfoot& Knight, 1993; according to Aycan, 2006), lower
turnover and proven loyalty, commitment and team work (Aycan, 2006). In one
surveyparticipants have considered that effective supervisors are those who are concerned
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about the personal problems of employees (Marcoulides, Yavas&Bilgin, 1998; according to
Davidson &Fielden, 2003).
According to Yukl (2008), comparative studies have been conducted to determine the
rolls, activities, skills and behaviours related to different levels of management and
administrative positions. The results of those studies identify the similarities and differences of
the essential activities and relevant behaviours at different positions.
Studies conducted about the attitudes, perceptions and experiences of the managers on
different hierarchical level, indicate linear and direct relation (Nair, 2003). It means that, if the
level of the manager in organizational hierarchy is higher, the satisfaction of the work, salary
and coworkers is higher, but also foregoing needs are satisfied as self-actualization (Adams,
Laker & Hulin, 1997; Argyis, 1957; Hulin & Smith, 1965; according to Nair, 2003).
To summarize, the research problem of this study is to explore the extent to which
paternalistic behaviour is observed to vary with organizational management level. Managers at
all of the three hierarchical levels in organization have employees to coordinate and control,
but top managers have maximum authority and responsibilityfor organizational performance
and act as a father to all of the employees including managers at middle level and first line
managers.
Following this idea, it is hypothesized that top managers show higher extent of
paternalistic behaviour than the first-line and middle managers do.
III. METHOD
Participants
The sample included 100 respondents of top, middle and first-line managers.
Participation was voluntary and anonymous, no individual identification wascollected on the
questionnaire. The majority of the participants were male (75%). The average age of the
participants was 43 years (SD = 9.82 years), with an average tenure in their current organization
of 4.0 years (SD = 2.31 years). Middle managers were 37% slightly more than top level
managers (32%) and first-line managers (31%). 46% of participants were from public sector
and 64% were private sector managers. More than half of the participants (53%) have a
bachelor’s degree.
Table 1: Demographic information of the participants

Gender

Education

Levelofmanagement

Male

NumberofParticipants
75

Percentage
75%

Female
Highschool

25
11

25%
11%

Collage

31

31%

Bachelor

53

53%

Postgraduatelevel

5

5%

First-linelevel
Middlelevel
Toplevel

31
37
32

31%
37%
32%
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Measures
Paternalistic leadership was measured using the six-item scale from Pellegrini, E.
K.&Scandura, T. A. (2006). Respondents were asked the extent towhich they believed that
each behaviour reflected their perception of leadershipusing a 6-point Likert scaleranging from
1 (strongly disagree) to 6 (strongly agree). Higher scores represent higher paternalistic
leadership.The Cronbach's alpha for the scale was 0.86. An example itemfrom this scale is:
The manager gives advice to his/her employees on different matters as if he/she were an elder
familymember.
Data for the level of management were obtained, as respondents were asked to state on
which level of management they are in the organization, first-line manager, middle level
manager and top manager.
Procedure
The researcher distributed questionnaires individually and were completed by
employees included items of demographic characteristics, questionnaire for paternalistic
leadership at their workplace. Data were analysed using SPSS 18.
Results
The Table 2 shows descriptive results for paternalistic leadership among first line
managers, middle level managers and top managers. Results show that top managers have
higher average scores on paternalistic leadership than middle level and first line managers.
Table 2: Descriptive results for paternalistic leadership among different level managers
95%
ConfidenceIntervalforMean

First line
managers
Middle
level
managers
Top
manager
Total

N

Mean

Std.
Deviation

Std.
Error

LowerBound

UpperBound

Minimum

Maximum

31

26.84

7.36

1.32

24.14

29.54

8.00

36.00

37

26.05

5.48

0.90

24.22

27.88

13.00

36.00

32

27.38

4.13

0.73

25.88

28.86

18.00

34.00

100

26.72

5.74

0.57

25.58

27.86

8.00

36.00

To test the hypothesis that top managers show higher extent of paternalistic behaviour
than the first-line and middle level managers do, are compared the means of the scores of
paternalistic leadership among different level managers in the organizations. Results of
ANOVA are presented in Table 3.According to results of ANOVA there is no significant
difference of paternalistic behaviour among different levels of management F(2, 97)=0.63,
p>0.01.
This result doesn`t support the hypothesis of the study, that means there is no
significant difference in extent to which paternalistic behaviour is observed to vary with
organizational hierarchical level of management.
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Table 3: Results of ANOVA
SumofSquares

df

MeanSquare

F

Sig.

BetweenGroups

30.58

2

15.29

0.46

0.63

WithinGroups

3235.58

97

33.36

Total

3266.16

99

Discussion
This study identified the extent of paternalistic leadership among managers at different
hierarchy level in the private and state owned organizations in the Republic of Macedonia.
Results didn`tsupport that managers at different organizational level exhibitpaternalistic
behaviour in different extent.
According to average score of paternalistic leadership in this study show that
paternalistic leadership is existing leadership approach among managers in the Republic of
Macedonia.In an economically instable country, as in Macedonia, it is important for the
employees to feel safe and protected on their working place. Therefore, the paternalistic
leadership is considered an efficient managing strategy in countries with unstable cycles of
economic recovery Pellegrini and Scandura (2006).Paternalistic leadership is much more
characteristic for the collectivistic cultures, than the individualistic ones. For Macedonia,
according to the findings conducted by Kenig (2006), main characteristic is a strong
collectivistic cultural milieu.
A characteristic of the small private organizations in Macedonia is that those are family
businesses. It involves the acceptance of the family as a model for organizing and managing
the business. The significant characteristic of this organization is the manager, who usually is
also the owner, is the father, and the employees are obedient sons.
IV. THEORETICAL AND PRACTICAL IMPLICATIONS
More research is needed on the outcomes of paternalistic leadership. Individual
characteristics need to be evident which are related to paternalistic leadership. Also, certain
circumstances may play a role in reaction of employees to paternalistic leadership. It should be
examined whether the interaction effect of paternalistic leadership itself is affected by
situational factors, to explore if it is applicable in industries that emphasize high technology,
and whether the effect of leadership style is on the better performance. The obtained findings
are important for the organization productivity and implicate the need for effective cooperation
between managers and employees. These findings could help in the process of foreign
investments attracting. In order to determine normative recommendations for the western
business investors who would cooperate in Macedonia, besides the need to know the values on
social level, they have to consider the specificities of styles of leading and managing.
V. LIMITATIONS AND FUTURE RESEARCH
Paternalistic leadership presents remarkable opportunities for future empirical
research. Western countries have seen paternalism as good solution for some social and
organizational problems, developing more flexible managerial systems against rigid and tight
relations between managers and employees. There is a need to investigate the psychometric
properties of the various measurement scales of paternalistic leadership. Measures of
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paternalistic leadership were developed in countries other than the United States, and it is
necessary to do a measurement equivalence of these scales as a step in the construct validation
process in this area.
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Türkiye’de Seçim Dönemlerinde Uygulanan Popülist Kamusal Harcama
Politikalarının Analizi
Alparslan UĞUR*
Özet
Seçim dönemlerinde hükümetlerin tekrar seçilmek amacıyla uygulamış olduğu
politikalar kamu harcamalarını artırmaktadır. Uygulanan popülist kamusal harcama politikaları
seçmenlerin miyopik bakış açılarından dolayı uzun dönemde ekonomik istikrarsızlığa neden
olmaktadır. Çalışmamızda Türkiye’de seçim dönemlerinde uygulanan popülist kamusal
harcama politikaları değerlendirilecek, kamusal harcama trendleri analiz edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Kamu Harcamaları, Popülist Politikalar, Ekonomik İstikrarsızlık.
Jel Sınıflaması: H50, H30, G01.

The Analysis of The Populist Public Expenditure Policies Implemented During The
Election Period in Turkey
Abstract
The policies implemented by the government in order to be re-elected during the
election period increase public expenditures. Implemented populist public expenditure policies
cause economic instability in the long run because of the myopic perspective of voters. In our
study, the populist public expenditure policies implemented during the election period in
Turkey will be evaluated, public expenditure trends will be analyzed.
Keywords: Public Expenditure, Populist Policies, Economic Instability.
Jel Classification: H50, H30, G01.
I. GİRİŞ
Çok partili demokratik sistemlerle birlikte iktidarlar seçmenlerin faydalarını
maksimize ederek oylarını artırmak istemektedirler. Bu amaçla seçmen tercihlerinin
belirleneceği seçim zamanlarında partiler kamusal kaynakların kullanımı konusunda rekabet
edecek ve böylece kamu harcamaları artış trendine girecektir. Kaynakların aşırı ölçüde
kullanılması kısa dönemde fayda sağlayan seçmen için uzun dönemde bir külfet haline
gelecektir. Çünkü partiler sadece iktidar olup politik gelir sağlamak ve iktidarın sağladığı
avantajları sonuna kadar kullanmak isteyeceklerdir.
Türkiye açısından durum incelendiğinde çok partili sisteme geçişle birlikte popülist
politikaların uygulanmaya başlandığı ve bu durumun dönemler itibariyle artıp, azaldığı
görülmektedir. Finansmanı hesaplanmadan sadece seçmeni memnun etmek amacıyla yapılan
harcamaların bütçe açıklarına sebep olduğu, bunun da iç ve dış borcu artırarak faizleri önemli
oranlarda artırdığı söylenebilir. Artan faizlerde ekonomik istikrarsızlıklara davetiye
çıkarmaktadır.
Yapacağımız çalışmada öncelikle seçimler ve olası etkilerinden bahsedilecek, sonra da
Türkiye’deki seçim dönemlerinde uygulanan kamusal harcama politikaları anlatılacaktır. Bu
amaçla dönemler itibariyle uygulanan popülist politikalara değinilecek ve ilgili dönemde
gerçekleşen seçimlerin harcama etkileri üzerinde durulacaktır. İlk olarak 2002 öncesi; 1950Yrd. Doç. Dr. Alparslan Uğur, Kırıkkale Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü,
alparslanugur@hotmail.com.
*
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1960, 1961-1980, 1980-1993 ve 1993-2002 dönemleri olarak incelenecek daha sonra 2002
sonrası dönem analiz edilmeye çalışılacaktır.
II. SEÇİMLER VE OLASI ETKİLERİ
Her dönemde meşrutiyet arayışları söz konusu olmuştur. Halkın oyları ve iradesi
meşrutiyetin temelini oluşturmaktadır. Çağdaş dünyadaki temel siyasi öğreti demokrasidir.
Sistemin en etkin bir şekilde işleyebilmesi için demokrasilerde 4 ana unsurun bulunması
gereklidir. Bunlar seçimlerin özgür ve adil bir şekilde yapılabilmesi, şeffaf ve sorumlu bir
hükümetin varlığı, sivil toplum kuruluşları ve sivil hakların olmasıdır. Demokrasilerde olmazsa
olmaz unsur seçimlerdir (Günal, 2005:2). Yapılacak seçimler ile seçmen tercihleri en doğru
biçimde belirlenecektir.
Birçok partinin olduğu demokratik sistemlerde partiler yeniden seçim kazanmak
amacıyla kıyasıya yarışmakta ve çok çetin bir rekabetin içine girmektedir. Partiler seçimlerin
galibi olabilmek gayesiyle kamusal politikalarda devleti, piyasa gibi kişilerin bireysel
taleplerini elde etmede basit bir kurum olarak görmekte, programlarını temel politikaların
geliştirilmesinden ziyade tamamen seçimi kazanmaya yönelik olarak oluşturmaktadır (Müller,
2016). Adaylar iktidar olup faydalarını maksimize etmek amacıyla yeniden seçilmek
istemektedirler.
İktidarlar seçim yıllarında yeni seçmenler elde etmek ve var olan seçmenlerini de
muhafaza etmek amacıyla kamusal kaynakları aşırı bir şekilde kullanmakta ve popülist
politikalar uygulamaktadır. Popülist politikaların olduğu yıllar mali açıkların da önemli
derecede arttığı yıllardır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde siyasal gücün kırılganlığı,
iktidardakileri tekrar seçilebilmek amacıyla ekonomik yönden politika araçlarını manipüle
etmeleri için önemli bir eğilim oluşturmalarına neden olmaktadır. İktidardakilerin bu yönde
politikaları ekonomi açıdan devresel dalgalanmaların oluşmasına yol açmakta, ekonomik
dalgalanmalar da politik dalgalanmaların oluşmasını sağlamaktadır. İktidardakilerin ekonomik
manipülasyonları “uzağı görmeyen (myopic)” veya “rasyonel olmayan” seçmenler üzerine
odaklanmaktadır (Akçaroğlu ve Yurdakul, 2004:7). Zira seçmenler miyoptur. Kendilerine en
yakın olan şeylere konsantre olurlar. En azından ekonomik performansı değerlendiren kısa
dönemdeki yapılanlara göre oy kullanırlar. Seçmenler genellikle seçimlerden önceki son veya
sondan önceki 2 yılın ekonomik performansına göre kararlarını vermektedir (Wlezien,
2015:202).
Seçmenlerin seçimlerdeki adayları ekonominin durumuna göre cezalandırıp
ödüllendirmesiyle ilgili çok geniş bir literatür söz konusudur. Neredeyse bütün araştırmalar
göstermektedir ki seçmenler ekonomik durumun geçmişi ve gelecek beklentilerine göre
kararlarını verirler. Seçmenler ekonomik durumun ne kadar iyiye/kötüye gittiğine
odaklanmaktadır (Wlezien, 2015:195). Markus’un yapmış olduğu çalışmaya göre seçmenler 2
temel güdüyle hareket etmekte ve oy kullanmaktadır. Bunlardan birincisi kişisel çıkar, diğeri
ise ülkenin ekonomik menfaatidir. Seçmenler daha çok kendi çıkarları peşinde koşmakta ve
Markus’un ifadesiyle “cüzdan seçmenleri” olarak tanımlanmaktadır (Kuşat ve Dolmacı,
2011:138).
Partilerin seçim süreçlerinde rekabet içerisine girmesi kamu harcamalarını 2 şekilde
artırmaktadır. Bunlardan birincisi partilerin kendi aralarındaki rekabetidir ki bu durumda
kamusal kaynakların aşırı kullanımına bağlı olarak kamusal harcamalar artış trendine
girmektedir. Bu durumda seçim yılları ve kamu harcamaları arasında bir ilişki kurularak
seçimden önceki yıllarda harcama artışları vurgulanmaktadır. İkinci durumda ise partilerin
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siyasi görüşlerine bağlı olarak harcamalar ve harcama çeşitlerinin farklılığı ön plana
çıkarılmaktadır. Nitekim sosyal demokrat bir parti iktidara geldiğinde daha çok işsizliğin
azaltılmasına yönelik politikalar uygularken, sağa eğimli bir partinin iktidara gelmesi
durumunda politikalar daha çok enflasyonun kontrolü şeklinde olabilmektedir (Ataç, vd.,
2002:41). Çalışmamızda partilerin kamusal kaynakları aşırı kullanmasına bağlı olarak artan
kamu harcamaları incelenmektedir.
III. TÜRKİYE’DE DEMOKRATİK SERÜVENİN ÖYKÜSÜ
1946 yılında tek partili rejimden çok partili parlamenter rejime geçilmiş bu durum
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir dönüm noktasını oluşturmuştur. 5 Eylül 1945’te Milli
Kalkınma Partisi’nin, 7 Ocak 1946’da Demokrat Parti’nin kuruluşlarıyla başlayan ve 21
Temmuz’da bütün baskı ve yolsuzluklara rağmen ilk kez tek dereceli seçimlerin
yapılabilmesiyle sürdürülen ve 14 Mayıs 1950’de yine seçim yoluyla iktidarın el
değiştirmesine yol açan bu siyasi dönüşümün Türk siyaset hayatı için önemi büyüktür
(Boratav, 2003:93-94).
Türkiye’de çok partili demokrasi süresince 18 milletvekili genel seçimi, 7 milletvekili
ara seçimi 13 yerel yönetimler seçimi, 3 yerel yönetimler ara seçimi ve 8 cumhuriyet senatosu
kısmi seçimi olmak üzere toplam 53 seçim yaşanmıştır. Demokrasimiz 1961, 1970 ve 1980
yıllarında kesintiye uğramış, 1961, 1973 ve 1983 seçimleri bu müdahalelerden sonra
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 1961, 1982, 1987, 1988, 2007 ve 2010 yıllarında referandum
yapılmıştır. Dolayısıyla Türkiye’de bu kadar sıklıkla seçime gidilmesi ve hükümet
istikrarsızlıkları 64 hükümetin kurulmasına neden olmuştur. 1982 Anayasası’ndan sonra
yasama süresi 4 yıldan 5 yıla çıkarılmış, 1987 yılından 2002 yılına kadar hiçbir iktidar 5 yıllık
süreyi tamamlayamamış ve erken seçime gitmiştir. 2010 referandumundan sonra yasama süresi
tekrar 4 yıla düşürülmüştür. Normal seçim dönemleri istisna olarak görülmeye başlanmış ve
ülke sürekli olarak seçim ekonomisi içinde yönetilmiştir. 2002 yılına kadar 7 kez erken genel
seçime gidilirken, 2002 yılından sonra sadece 1 kez 2015 yılında erken seçime gidilmiştir. 2002
yılına kadar sürekli hükümet değişiklikleri olmuş bu tarihe kadar hükümetlerin ortalama görev
süresi yaklaşık 1 yıl 4 ay olarak belirlenmiştir. 2002 yılından 2015 yılına kadar seçimler
zamanında yapılmış ve siyasi istikrar söz konusu olmuştur.
2002 yılına kadar sürekli olarak yaşanan hükümet istikrarsızlıkları ülkeyi sürekli seçim
ekonomisinin yaşandığı bir yer haline getirmiştir. Bütçe temel fonksiyonu olan kalkınma,
bölüşüm, istikrar gibi temel fonksiyonlarını yapamaz haline gelmiştir. Önceleri devletin
destekleme alımları yapması ve yatırımlara teşvikler vermesinin ekonomik kalkınma için
olmazsa olmaz olduğu görüşü hakimken daha sonra uygulama sonuçları değerlendirildiğinde
adalet, savunma, eğitim, sağlık gibi kamusal hizmetlerde kalitenin düştüğü, devletin
fonksiyonlarının her geçen gün artmasına bağlı olarak bütçe açıkları ve mali açıkların arttığı
ve bu durumun da enflasyonu körüklediği sonuçlarına ulaşılmıştır (Özbilen, 2001:2).
2002 yılından sonra tek parti iktidarları söz konusu olmuş, 2015 yılına kadar aralıksız
bu durum varlığını sürdürmüştür. 2015 yılındaki seçimde hiçbir parti tek başına iktidarı
sağlayamamış, yaklaşık 5 ay sonra erken seçime gidilmiş ve yeniden tek parti iktidarıyla ülke
yönetilmiştir.
IV. TÜRKİYE’DE SEÇİM DÖNEMLERİNDE UYGULANAN POPÜLİST
KAMUSAL HARCAMA POLİTİKALARI
Popülizm Türkiye’de işbaşındaki iktidarların halkın gelir dağılımına ilişkin
beklentilerini yerine getirmeye çalışması olarak ifade edilebilir. Uygulanan politikalarda
zengin kesimlere yönelik herhangi bir vergi mekanizması kullanılmadan yoksul ve orta kesim
memnun edilmeye çalışılmıştır (Akçaroğlu ve Yurdakul, 2004:11-12). Türkiye’de seçimden
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önce uygulanan popülist politikalar; yüksek fiyattan tarımsal desteklemeler yapılması, işçi ve
memurlara yüksek maaşlar verilmesi, vergi ve sigorta aflarının çıkarılması, ekonomik ve sosyal
teşviklerin artırılması, yeni il ve ilçeler yapılması, seçim sürecine kadar istihdam imkânlarının
artırılması şeklindedir. Seçimden sonra ise memur ve işçi kesimine verilen yüksek fiyat artışları
ertelenen ve baskılanan zamlarla dengelenmeye çalışılmakta, mali külfet ek vergi veya vergi
oranlarının artırılmasıyla dağıtılmakta, seçimden önce yüksek fiyattan destekleme alımları
yapılmasına rağmen çiftçiler paralarının tahsilinde güçlükler yaşamaktadır (Türkkan, 1996).
Örneğin 1981-1988 döneminde ücretlerin baskı altında tutulması, 1988 yılından itibaren genel
seçimler öncesi ücretlerde önemli yükselmelerin olduğu popülist politikalara yol açmıştır. Var
olan durumun finansmanının iç borçlanma ve uluslararası sermaye girişlerinden sağlanması
kamu açıkları, artan borç yükü ve cari işlemler açıklarının sürdürülemez boyutlara gelmesine
neden olmuştur (Akçaroğlu ve Yurdakul, 2004:11-12).
Seçim dönemlerinde uygulanan popülist politikaları ve artan kamu harcamalarını
göstermek amacıyla yaptığımız çalışmada 1950, 1954, 1957, 1961, 1965, 1969, 1973, 1977,
1983, 1987, 1991, 1995, 1999, 2002, 2007, 2011 ve 2015 Haziran ve 2015 Kasım dönemlerinde
yapılan genel seçimlerin yanı sıra, 1950, 1955, 1963, 1968, 1973, 1977, 1984, 1989, 1994,
1999 ve 2004, 2009 ve 2014 yerel seçimleri ve 1961, 1964, 1966, 1968, 1973, 1975, 1977 ve
1979 yıllarında yapılan senato seçimlerinin kamu harcama politikaları üzerindeki etkileri
dönemler itibariyle anlatılacaktır. Uygulanan popülist politikalar 2002 öncesi ve 2002 sonrası
olarak sınıflandırılmıştır. Çünkü 2002 yılından sonra seçimler zamanında yapılmış, koalisyon
dönemleri yaşanmamış ve siyasi olarak istikrar söz konusu olmuştur.
A. 2002 Öncesi Dönem
2002 öncesi dönem siyasi istikrarsızlıkların had safhaya ulaştığı, sürekli seçimlerin
yaşandığı bir dönemdir. 2002 öncesinde; 1950-1960, 1960-1980, 1980-1993 ve 1993-2002
dönemleri sırasıyla analiz edilmiştir.
A.1. Çok Partili Cumhuriyet Dönemi ve Demokrat Parti Yılları (19501960)
Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP), bütçe görüşmeleri sırasında Celal Bayar,
Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan tarafından “dörtlü takrir” adı altında
önergeler verilmesi ve önergelerin parti yönetimi tarafından kabul edilmemesi üzerine ilgili
kişilerin çabalarıyla Demokrat Parti (DP) kurulmuştur. Demokrat Parti programında iktisadi
devletçilik fikrine yer verilmemiş, KİT’lerin özelleştirileceği, memurlara sendika kurma,
işçilere grev hakkı verme gibi haklar iddia edilmiştir (Tokgöz, 2004:127-128). Demokrat Parti
iktidarından sonra geniş halk kitleleri artık toplum sahnesinde seyirci değil aktör olarak yer
almaya başlamıştır. Siyasi iktidarlar ilgili tarihten sonra en azından seçimden seçime işçi,
köylü, esnaf gibi geniş toplum kesimlerinin ekonomik ve sosyal isteklerini dikkate almak ve
bunlara yanıt vermek zorunda kalmışlardır (Boratav, 2003:93-94).
Toplam nüfusun %80’inin tarım kesiminde çalıştığı Demokrat Parti döneminde tarım
kesimine sürekli destekler verilmiş, destekleme politikaları partinin seçimleri kazanmasında
çok önemli bir fonksiyon görmüştür. Desteklemeler Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)
aracılığıyla gerçekleştirilmiş, 1950-1958 dönemi baz alındığında sadece 1952 yılı hariç
TMO’nun bilançosu sürekli zararla kapatılmış, destekleme alımlarının Merkez Bankası yoluyla
finanse edilmesi enflasyonist baskılar ortaya çıkarmıştır (Ergüder, 1981:73-75). Türkiye’de
destekleme alımları 1932 yılında buğdayla başlamış, destek verilen ürün grupları sürekli olarak
artırılmış, 1956 yılında şeker pancarı da destekleme kapsamına alınmıştır. Örnek vermek
gerekirse Amerika’da hububat 23 kuruştan çiftçiden satın alınırken ülkemizde 30 kuruştan
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satın alınmıştır. 1957 yılında Amerika’da devlet buğdaya 24 kuruşluk bir fiyat verirken, aynı
yıl buğdayın Türkiye’deki alım fiyatı 45 kuruştur (Cilov, 1972:201-202).
Demokrat Parti KİT’lerin sayısını ve faaliyet alanlarını genişletmiştir. Bu dönemde
1950 yılında Makine Kimya Endüstrisi, 1952 yılında Et ve Balık Kurumu, 1954’de Türkiye
Petrol Ortaklığı ve Devlet Malzeme Ofisi, 1955’de Demir Çelik İşletmeleri kurulmuş, 21 yeni
çimento fabrikası ile 11 yeni şeker fabrikası hizmete açılmıştır. 1950’li yıllardan itibaren
devletin ekonomideki payı sürekli olarak artmış, kaynaklar verimsiz kullanılmış ve devlet ticari
işletmecilikle uyuşmayan yoğun bürokrasi ve kırtasiyecilik gibi yönetim tarzlarını
benimsemiştir (Zürcher, 2002: 327). Liberal politikalarla iktidara gelen Demokrat Parti’nin
KİT sayısını artırarak daha fazla devletçilik politikası uygulaması halkın çıkar ve beklentilerine
uygun pragmatik davranışlara örnek gösterilebilir.
DP döneminde özel teşebbüsün desteklenmesi, köylü ve tüccar sınıfının hoşnut
edilmesi amacıyla zirai sektöre paralel olarak ekonominin parasal sektörü için genişleyici para
ve kredi politikası uygulaması izlenmiştir. Özel sektöre kredi teminin artırılması amacıyla
reeskont oranları düşürülmüş, İktisadi Devlet Teşekküllerinin kredi ihtiyaçları için Merkez
Bankası kaynakları yoğun bir şekilde kullanılmıştır. Bu durum devletin emisyonu artırmasına
yol açmıştır. Para arzı 1950’den 1960’a %575 artış göstermiştir. 1950-1960 döneminde Merkez
Bankası kredilerinin yaklaşık %79’u kamu sektörüne açılmış, kamu sektörüne açılan krediler
için İktisadi Devlet Teşekküllerine açılan kredinin oranı ise %75 düzeylerinde gerçekleşmiştir.
İktisadi Devlet Teşekküllerindeki en büyük pay da TMO’ya aittir (Yücel, 1973:527-528).
Demokrat Parti daha etkin bir vergi sistemi getirerek var olan ekonomik problemleri
azaltabilir, mali sorunların önemli bir kısmını çözebilirdi. Gelirlerinin toplamı GSMH’nin
beşte birinden fazla olan zengin toprak sahipleri ve varlıklı çiftçiler vergi gelirlerinin ancak
%2’sini ödemişlerdir (Zürcher, 2002:332). Nüfusun çok önemli bir kısmı tarımla uğraşmasına
karşılık tarımsal kazançlar 1960 yılına kadar vergi kapsamına alınamamıştır. Nitekim DP
bunun yerine Merkez Bankasından borçlanma yoluna gitmiş ve böylece enflasyon oranları
%20’ye ulaşmıştır.
Yaşanan hızlı fiyat artışlarına karşın kamu personel giderleri sık sık yükseltilmiştir.
Memur maaşlarına %25 oranında zamlar yapılmış, 1956’da ise bu zam %42’ye yükseltilmiştir
(Yaşa, 1980:582). Dönemin başında liberal politikalar uygulanmaya çalışılsa da bunda tam
olarak başarı sağlanamamıştır. Bu dönemde uygulanan her üç seçimde tarım kesimini
destekleyen DP’nin seçilmesi, bu kesime uygulanan politikaların bir sonucu olarak görülebilir.
Demokrat Parti’yi kuran kadroların farklı kesim ve eğilimlerden gelmesinden dolayı iktidarda
bulunması bütün toplum kesimlerinin yararınadır. Nitekim parti seçmenlerine sağladığı
hizmetlere karşılık onların oyunu istemiştir (Turan, 1996:473).
Tablo:1 1950-1960 Dönemi Toplam Kamu Harcamalar Artışı (%)
Yıllar

Toplam Kamu Harcamaları (Milyon TL)

Harcama Artışı

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958

2279.4
2461.5
3418.6
3402.4
1512.1
4480.1
4629.6
6104.4
6986.5

100
108.0
150.0
149.3
154.1
196.5
203.1
267.8
306.5

Milli Gelir
İçindeki Pay
24.3
22.1
26.4
22.2
22.6
23.4
20.7
21.9
19.7
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1959
1960

8336.3
9452.6
Kaynak: (Yaşa, 1980: 582).

365.7
414.7

19.0
20.3

Tablo 1’de 1950-1960 dönemi toplam kamu harcamaları artışları verilmektedir. Bu
dönemde liberal iktisat politikaları uygulanmaya çalışılmasına rağmen kamu harcamalarının
azalmadığını aksine arttığını gözlenebilir. Tablodan anlaşılacağı üzere kamu harcamaları 1955
yılına kadar hızlı bir artış göstermiş daha sonra nispeten bir azalış göstermiştir. Toplam 10
yıllık bir sürede kamu harcamaları % 414.7’lik bir artış göstermiştir. Yapılan harcamaların
milli gelir içindeki paylarında bir düşme söz konusudur. İlgili dönemde 1950, 1954 ve 1957
yıllarında olmak üzere 3 kez milletvekili genel seçimi ve 1950 ve 1955 yıllarında yapılan yerel
seçimler söz konusudur. Sadece bu yılları baz alarak yapacağımız bir analizde kamu
harcamalarının salt bu yıllarda hızlı bir artış yaptığını söylemek mümkün değildir. Nitekim bu
yıllara bakıldığında bariz bir artış görülmemektedir. Belirtilen yıllarda harcamaların normal
artış trendi devam etmiştir. Özellikle 1954 genel seçimlerinden önce harcamaların GSMH
içindeki payı %22.6’dan %23.4’e yükselmiştir. 1955 yerel seçimlerinden önce de harcamalar
GSMH’nin %22.6’sından 23.4’üne yükselmiştir. Fakat belirtmekte fayda vardır ki 1955 yılında
yapılan yerel seçimlerden hemen sonra harcamalar azalma göstermiş GSMH’nin %23.4’ünden
%20.7’sine düşmüştür. 1957 seçimlerinde harcamalar GSMH’nin %20.7’sinden %21.9’una
çıkmasına rağmen seçimden sonraki yıl harcamalar GSMH’nin %19.7’sine düşmüştür.
A.2. 1961-1980 Dönemi
1961-1980 Döneminde 5 genel seçim ve 4 yerel seçim yapılmıştır. Bunlar sırasıyla
1961, 1965 ve 1969, 1973 ve 1977 genel seçimleri ve 1963, 1968, 1973, 1977 yerel
seçimleridir. 1961, 1964, 1966, 1968, 1973, 1975, 1977 ve 1979 yıllarında ise senato seçimleri
yapılmıştır. Dönem itibariyle demokrasi askeri ihtilallerle kesintiye uğramıştır. Askeri
darbeden sonra 13 Ocak 1961’de siyasal faaliyetler üzerindeki yasak kaldırılmış ve 11 yeni
parti kurulmuştur. Kuşkusuz bunların en önemlisi Demokrat Parti’nin devamı niteliğindeki
Adalet Parti’nin kurulmasıdır.
1961 seçimlerinden önce partiler seçmen kitlelerine partilerine oy verdikleri takdirde
vergileri azaltacaklarını hatta kaldıracaklarını belirterek oy istemişlerdir. Dönemin Maliye
Bakanı Kemal Kurdaş seçimlere yönelik vaatleri çılgınlık olarak tanımlamış, vergileri
azaltmanın ülkeyi sefalete sürükleyeceğini ve hizmet kalitesini düşüreceğini, dolayısıyla
vergilemedeki temel sorunun vergilerin azaltılmasından ziyade verginin verimli kullanılması
olduğunu vurgulamıştır (Ahmad, 1993:263-264).
Dönemin en önemli özelliği siyasilerin popülist politikaları etkin bir şekilde
uygulamalarıdır. Çünkü dönemde sürekli olarak iktidar çekişmeleri söz konusu olmuş, partiler
işçi ve köylülerin isteklerine kayıtsız kalamamışlardır. İktidardakilerin uzun dönemdeki
çıkarları ile geniş seçmen kitlelerinin kısa dönemli çıkarları arasında bir uzlaşma söz konusu
olmuştur (Boratav, 2003:123). Dönemde sürekli koalisyonlar söz konusu olmuş ve koalisyon
hükümetleri zayıf kalmıştır. İki büyük parti CHP ve AP işbirliğini becerememişler ve siyasi
hayat felç olmuştur. Örnek vermek gerekirse 1980 yılından sonra Korutürk’ün görev süresi
sona ermiş ve 100 tur oylamadan sonra bile yeni cumhurbaşkanı seçilememiştir (Zürcher,
2002:382).
1961-1980 döneminde artan kamu harcamaları artışı vergiler yerine dış borçlanma ve
merkez bankası kaynaklarından elde edilmiştir. Dönemde Merkez Bankası kredilerinin
yaklaşık %62’si kamu kesimine açılmış banka ilgili kredileri 3 şekilde kamu kesimine
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aktarmıştır. Bunlar (Şahin, 1995:161-162); Hazineye bütçe ihtiyacını karşılamak üzere avans,
katma bütçeli idarelerden Tekel’e avans niteliğinde kredi ve Kamu İktisadi Kuruluşları’na
kredilerdir (Türkiye Şeker Fabrikaları, T.M.O., Devlet Yatırım Bankası ve 1974’den sonra da
doğrudan KİT’e açılan krediler kamu kesimine açılan TCMB kredilerinin, 1963-1977
döneminde, yaklaşık %40’ını oluşturmuştur).
Dönemde KİT’lerin ürettiği mal ve hizmetler idari kararlarla maliyetlerinin altında
satılmış, organizasyon bozuklukları, aşırı istihdam, günü geçen yatırım mallarının zamanında
yenilenmemesi, eksik kapasite ile kullanılmaları ve politik müdahaleler kurumları verimsiz
bırakarak yüksek maliyetle üretim yapmalarına neden olmuştur. KİT ürünlerinin maliyetlerinin
altında fiyatlardan satılması sonucu doğan işletme zararları bütçeden aktarılan fonlarla ve
doğrudan TCMB kredileri ile karşılanmış, bu durum ekonomideki para arzını genişletmiştir.
Hükümetlerin ekonomi politikası bir kısır döngüye neden olurken, KİT ürünlerini kullanan özel
kesimin elde ettiği “rant”larda sürekli yükselmiştir (Şahin, 1995:165). Örnek vermek gerekirse
1960 ve 1970’lerde KİT’lerde istihdam edilen kişi sayısı 650 000’e çıkarılmış 1977 yılındaki
zararları 9 milyar liraya ulaşmıştır (Zürcher, 2002:387). KİT’lerin açıklarının bütçeden
karşılanması çift yönlü olarak talep baskısı oluşturmuş ve bu durum da ekonomik krizleri
tetiklemiştir (Kazgan, 2004:102). Dönemin sonunda enflasyon rekor seviyelere ulaşmış, kayıt
dışı ekonomi patlama sürecine girmiştir.
Dönemdeki bir diğer önemli popülist politika memur sayılarının hızlıca artırılmasıdır.
1970 yılına gelinceye kadar hükümetler, Meclisten özel bir kanun çıkarmadan (bunlara kadro
kanunları denirdi) veya yıllık genel bütçe tasarısıyla T.B.M.M’nin bakanlık için yeni yılda
duyulan yeni kadro ihtiyaçlarını kapsayan teklifler sunup Meclisten yetki almadan yeni
memuriyet kadrosu ihdas edemezdi. Sistem memur kadrolarında gereksiz veya politik
büyümeleri önlemede etkin bir fren rolünü oynuyordu. 1970 yılında bu sistem terk edildi. Bir
“torba kadro” sistemi kuruldu. Hükümetler Meclisten, içinde 100.000’lerce kadroyu ihtiva
eden “Torba Kadro” tekliflerini geçirmeye ve bu kadroları sonra istedikleri gibi büyük bir hızla
kullanmaya başladı. 1960 sonlarında kamu kesiminde istihdam edilen toplam memur adedi
400.000 civarında iken torba sistemle bu sayı hızla yükselmiş, iktidara gelen hükümetler
yüzbinlerce memur tayin etmişler, iktidardan ayrılırken de gerilerinde torbaların yardımıyla
taraftarını memur olarak bırakmışlardır. Yeni gelen iktidar eski kadrolara dokunmadan yeni
memur alımına devam etmiştir. Bu süreç kısa süre içerisinde kamudaki memur sayısını 3
milyona yükseltmiş, 3 milyon kişinin maaşlarına enflasyonla orantılı zam bile bütçe açıklarına
sebebiyet vermiştir (Kurdaş, 2003: 247).
Tablo-2: 1960-1980 Dönemi Toplam Kamu Harcamaları Artışı (%)
Yıllar

Toplam Kamu
Harcamaları (Milyon
TL)

Harcama Artışı

Milli Gelir İçindeki Pay

1961

14162.9

100

28.9

1962

12206.1

86.2

22.2

1963

15246.1

107.6

24.2

1964

18092.0

127.7

26.8

1965

19441.6

137.3

26.8

1966

22902.1

161.7

27.0

1967

26798.6

189.2

28.8

1968

29396.8

207.6

27.7
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1969

34580.7

244.2

29.5

1970

38614.9

272.6

27.8

1971

48655.6

343.5

26.8

1972

64381.5

454.6

28.3

1973

78371.6

553.4

25.3

1974

105834.2

747.3

24.8

1975

138430.7

977.5

25.8

1976

196625.1

1388.4

29.3

1977

292260.7

2063.9

33.8

1978

364135.0

2470.0

30.2

Kaynak: (Yaşa, 1980: 588).

1961 genel seçimi öncesi harcamalar kesin bir şekilde seçimle ilişkilendirilemez.
Çünkü bu seçim 1960 yılı askeri ihtilalinden sonra olmuştur. 1963 yılında yapılan yerel
seçimler öncesi harcamalar incelenecek olursa; Tablo 2’den de görüleceği üzere 1962 yılında
harcamalar GSMH’nin %22.2 seviyelerindeyken, 1963 seçim yılında GSMH’nin %24.2’sine
yükselmiştir. Seçimden sonraki yıl olan 1964 yılında da harcama artışı devam etmiştir. İkinci
genel seçim 1965 yılında yapılmıştır. Seçimden önceki 1964 yılı için artan harcamalar esas
alındığında, harcamalar 1963’te 15246.1 milyon TL’den 1964’te 18092.0 milyon TL’ye artmış
ve yaklaşık %20’lik bir artış gerçekleşmiştir. Fakat bu seçim itibariyle bakıldığında 1964 ve
1965 yıllarında harcamaların GSMH’ye oranı sabittir. 1968 yerel seçimleri analiz edildiğinde
ise harcamalar 1967 yılına göre GSMH’nin %27’sinden %28.8’ine yükselmiştir. Seçimden bir
yıl sonra genel seçim yapılacağından dolayı harcamalar hız kesmemiştir. 1969 genel
seçimlerini ele aldığımızda 1967 yılında harcamalar 26798.6 milyon TL iken 1968 yılında
29396.8 milyon TL’ye yükselmiş ve seçim yılı olan 1969 yılında da 34580.7 milyon TL olarak
gerçekleşmiştir. Bahsedilen yıllardaki harcamaların GSMH’ye oranı %27.7’den %29.5’e
yükselmiştir. 1969 yılında yapılan genel seçimlerden hemen bir yıl sonra harcamalarda düşme
gözlenmiş ve GSMH’nin %29.5’inden, %27.8’ine gerilemiştir. 1977 yılına gelindiğinde ise bu
yılda hem genel seçimlerin hem de yerel seçimlerin yapıldığını belirtmekte fayda vardır. 1977
yılı seçimlerinden önce, kamu harcamalarının 1976 yılına göre yaklaşık %60’lık bir artış
gösterdiği ve GSMH’nin %33.8’ine karşılık geldiği görülmektedir. 1976 yılından 1977 yılına
harcamaların GSMH içindeki payı %29.3’den %33.8’e yükselmiştir. Seçimden sonraki yıldaki
harcamalara bakıldığında ise harcamaların GSMH’nin %33.8’inden, %30.2’ye düştüğü
görülmektedir.
1976-1977 yılları itibariyle transfer harcamaları %33.6’dan % 39.8’e çıkmıştır.
Transfer harcamalarını artıran unsurların başında tarım ürünlerinin destekleme alımlarının yanı
sıra diğer bazı mamullerin alım satımlarında da üretici ya da kullananı desteklemek için önemli
sübvansiyonlar verilmesi gelmektedir. Örnek vermek gerekirse sadece gübre sübvansiyonuna
ait 1979 yılındaki maliyet 45 milyar TL olarak hesaplanmıştır (Cura, 2004:97). Sonuçta
iktidarların uyguladığı bu tür politikalar şu anki kesim lehine gelecek kuşakların refahını
azaltmak şeklinde olmuştur.
Yapılan harcamaların mükellefler tarafından nasıl algılandığı incelenecek olursa; 1960
yılından sonra halk tercihini Adalet Partisinden yana kullanmıştır. Nitekim Adalet Partisi
iktidar olmanın verdiği avantajları iyi kullanmış ve 1963 yerel, 1965 genel, 1968 yerel, 1969
genel seçimlerinde hep birinci parti çıkmıştır. 1971 muhtırasından sonraki 1973 genel ve yerel
seçimleri ile 1977 yılındaki genel ve yerel seçimlerde ise halk tercihini CHP’den yana
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kullanmış ve CHP birinci parti çıkmıştır. Özellikle 1968 yılından itibaren ülkede kargaşa
ortamının hakim olması ve içinde bulunulan ekonomik kaos, akabinde 1971 muhtırası
seçmenlerin tercihlerini önemli derecede etkilemiştir.

A.3. 1980-1993 Dönemi
1980’li yıllar belediyelerin hizmet sunmada güçlendirildiği, patronaj ilişkilerine bağlı
olarak özel sektörün özellikle belediyelerde daha fazla çıkar imkanlarına kavuştuğu bir
dönemdir. 1984 yılından itibaren ANAP kontrolünde olan belediyeler iktidarı güçlendirmek
amacıyla kullanmış ve ilgili kurumlar rant dağıtımının olduğu temel birimler haline gelmiştir.
İlgili iktidar partisine oy verenler devlet eliyle zenginleştirilme sürecine girmişlerdir (Şengül,
2005). Belediyelerce, kent planlaması dikkate alınmadan imar afları yapılmış, gecekondulara
tapular verilmiş, kente yönelik rantlardan yoksul kesimlerin faydalanması sağlanmıştır. Ayrıca
“fak-fuk-fon”, ücretlilere vergi iadesi verilmesi gibi uygulamalar merkezi otorite tarafından
kentlerdeki yoksullara yönelik yapılan temel politikalardır. 1985’li yıllardan itibaren belediye
yatırımları artırılmış, bu kurumlar istihdamı destekleyici roller üstlenmişlerdir (Boratav,
2003:153-154).
Kamu harcamaları bakımından uygulanan politikalar ANAP zamanında gevşetilmiş ve
1988 yılına kadar kamu açıkları ve enflasyon hızla artmaya devam etmiştir. KİT fiyatları
serbest bırakılmasına rağmen genel fiyat hareketlerini geriden izlemiştir. Nitekim bu
kuruluşların Hazine’den borç alma imkanları kısıtlandığı için bu durum onları iç ve dış
borçlanmaya götürerek tıkanmalara sebep olmuştur. Sonuçta durdurulamayan kamu açıkları
1988 istikrar kararlarının alınmasına neden olmuştur.
1990 Körfez Krizi’nin çıkması ve 1991 yılında erken genel seçimlerin yapılması, para
politikalarının gevşemesine yol açmıştır. Erken genel seçim 1991 yılına kadar sınırlı sayıda
üründe uygulanan destekleme alımlarının genişlemesine, fiyatların yükseltilmesine, kamu
kesimi işçi ücretlerinin artmasına yola açmıştır. Örnek vermek gerekirse 1989 Temmuz ayında
ücret ve maaşlara %200 oranında zam yapılmıştır. Dolayısıyla kamu açıkları giderek büyümüş,
KKBG’nin GSMH’ye oranı yükselmiştir. 1990 Körfez Savaşı, mevduatların bankalardan
çekilmesine sebep olmuş, bu ise bankacılık sektöründe krize yol açmıştır. Erken seçim
giderlerinin karşılanması Merkez Bankası üzerindeki baskıyı artırmış, bu gelişmeler
ekonomideki hassas dengeleri bozarak döviz kurlarının ve faizlerin yükselmesine ortam
hazırlamıştır (Karluk, 2002:454). Sonuçta bu dönem itibariyle uygulanan popülist
politikalarının kamu açıklarını büyüterek enflasyonun en temel kaynağı olduğu söylenebilir.
20 Ekim 1991 yılında alınan erken seçim kararı ile genel seçimler yapılmıştır.
Seçimlerde 1983 yılından beri iktidarda olan ANAP muhalefete düşmüştür. DYP %27.03’lük
oy oranıyla birinci parti seçilirken, ANAP %24.01 oy oranıyla ikinci parti, SHP %20.75 oy
oranıyla üçüncü parti seçilirken RP %16.88 oy oranıyla dördüncü parti seçilmiştir (Genel
Seçim sonuçları, 2016). Seçim sonucu DYP ile SHP koalisyonu oluşturulmuştur.
Ekonominin bozulan dengelerini ilk 500 gün içinde düzelteceğini söyleyen yeni iktidar
TOKGÖZ’in ifadesiyle (Tokgöz, 2004:235-240); “.....hem siyasi hem de iktisadi alanda
öngörülen hedeflere ulaşamamıştır. Nitekim hükümetin en büyük icraatlarından olan vergi
reformu gerçekleştirilememiş, bununla birlikte vergi kaçakçılığı ve kayıt dışılık hızla
büyümüştür. Özelleştirilme beklentisi nedeniyle KİT’lere yatırım yapılmamış, 1980-1989
yıllarında Hazineye kaynak sağlayan KİT’ler 1990 yılı itibariyle zarar eden kuruşlar haline
gelmiştir.”
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İlgili dönemde çıkarılan erken emeklilik yasa tasarısı sosyal güvenlik açıklarının her
yıl artarak GSMH’nin önemli boyutlarına ulaşmasını sağlamıştır. 8 Eylül 1999 yılına kadar
kadınlar 38, erkekler 43 yaşında emekli olabilmişlerdir. 64. Hükümetin Başbakan Yardımcısı
olan ve daha önce de uzun yıllar Maliye Bakanı olarak görev yapan Mehmet Şimşek “1991
yılındaki erken emekliliğe ilişkin popülist politikaların Türkiye’ye 1 trilyon dolardan daha
fazla kaybettirdiğini, ülkenin sosyal güvenlik açıklarını finanse etmek için 30 milyar dolar
borçlandığını ve ilgili parayla Türkiye’nin birçok önemli sorununun çözülebileceğini ifade
etmiştir” (Hürriyet Gazetesi, 2011).
Bu dönem itibariyle 1983, 1987 1991 ve olmak üzere 3 genel seçim ve 1984 ve 1989
yılları olmak üzere 2 yerel seçim yapılmıştır. Bu dönemde seçim yıllarında uygulanan popülist
politikalar açıkça görülmektedir.
Tablo-3: 1980-1993 Dönemi Kamu Harcamaları
Kons.B
ütç.H/ Cari
GSMH Harc
. (%)
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

25.87
24.92
20.20
25.23
23.28
23.36
21.11
21.84
21.32
22.81
23.80
28.77
28.91
36.36

45.9
42.1
45.0
40.9
39.4
39.4
37.4
38.2
37.5
46.8
52.8
50.5
56.1
45.6

Pers
on.
(%)

Diğe
r
Cari
(%)

31.7
26.2
27.6
25.7
23.7
24
22.5
26.1
26.1
36.1
42.5
42
47.1
38.4

14.2
15.8
17.4
15.2
15.7
15.4
14.8
12.1
11.4
10.7
10.3
8.5
9.1
7.3

Yatır
.
Harc
. (%)
17.2
20.2
20.8
18.1
18.3
19.4
19.9
15.6
12.9
10.2
10.1
9.0
8.6
7.5

Tran
s.
Harc
. (%)
36.9
37.7
34.2
41.0
42.4
41.2
42.7
46.2
49.6
43.0
37.1
40.5
35.3
46.8

Faiz
Öd.
(%)

2.9
5
5.5
8.1
11.6
12.7
16.3
17.8
23.7
21.7
20.8
18.5
18.2
24

KİT’ Verg Sosy. Diğer Trans.
lere i İad. Güv. (%)
Tran (%) (%)
s.
(%)
18.8
0.5
4.1
10.6
12.6
2.1
3.7
14.3
14.0
0
4.2
10.5
11.7
7.2
4.4
9.7
7.4
10.1
3.3
9.9
3.4
13.7
4
7.5
1.7
13.7
3.5
7.6
3.8
13
3.3
8.2
4.8
10
3.6
7.5
3.2
7.5
3.7
6.9
1.9
5.3
1.8
7.3
9.4
5
1.2
6.4
3.7
4.9
1.8
6.8
5.3
4.4
2.8
10.3

Kaynak: (DPT, 2006).

1983 yılından önce yapılan harcamaların seçimle ilgisi olduğunu söylemek zordur.
Çünkü 1983 seçimine kadar yönetimde askeriye bulunmuş ve 1983 seçimleriyle birlikte
demokratik ortama geçiş yapılmıştır. Dolayısıyla askeri hükümetin yaptığı harcamalar
siyasilerin taşıdığı kaygılar yüzünden yapmış olduğu harcamalara benzemez. Fakat şunu da
belirtmekte açıkça fayda vardır ki askeri dönemin bitmesiyle birlikte harcamalarda fevkalade
artışlar söz konusudur. Bu açıdan oy kaygısıyla yapılan harcamaların sadece seçim
dönemlerinde olmadığını diğer dönemlerde de meydana geldiği söylenebilir. 1984 yılında
yapılan yerel seçimlerde harcamaların GSMH’ye oranı büyük boyutlarda değişmemiştir.
Nitekim bunda 1983 yılına kadar hükümette askerlerin bulunmasından ve hükümetin göreve
geleli çok fazla sürenin geçmemesinden dolayı kaynaklandığı belirtilebilir. 1987 seçimleri
dolayısıyla yapılan harcamalar tablo 3’ten incelendiğinde; özellikle 1986 yılından seçimin
yapıldığı 1987 yılına harcamalar GSMH’nin oranı olarak %21.11’den %21.84’e, cari
harcamalar ise toplam harcamaların %37.4’ünden %38.2’sine artış göstermiştir. 1989 yerel
seçimleri öncesinde de harcama artışı devam etmiş GSMH’nin oranı olarak %21.32’den,
%22.81’e yükselmiştir. Seçimden sonraki yıllarda da harcamalar artarak devam etmiştir. 1989
yılına kadar belli bir düzeyde gerçekleştirilen kamu harcamaları bu tarihten itibaren önlenemez
artışlar ile büyümeye başlamıştır. 1989 yılında kamu harcamalarındaki artışın en temel
nedenlerinden biri cari harcama kalemleri içinde yer alan personel harcamalarındaki artıştır.
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Personel harcamalarının artmasının nedeni ise aynı yıl yapılan yerel seçimler sonrası iktidar
partisinin güç kaybetmeye başlaması ve sonucunda kamu kesiminde 1989 yılına kadar baskı
altında tutulmuş reel ücretlerin ilgili yılda % 200 oranında artırılmasıdır. Ayrıca tarımsal
destekleme fiyatlarını artırmaya yönelik tamamıyla popülist maliye politikası (ya da genişletici
maliye politikası) araçları da hızlıca devreye alınmıştır. Böylece cari harcamaların bütçe
harcamalarından aldığı pay 1989-1992 yılları arasında %50’nin üzerinde gerçekleşmiş ve hatta
1992 yılında %56.1 oranıyla en yüksek seviyeye ulaşmıştır. Transfer harcamaları ise 1990
yılında %37.1 seviyelerinde iken seçim yılı olan 1991 yılında %40.5’e yükseltilmiştir. Hızla
artırılan bu harcamaları 1991 yılında yapılacak seçimler için yapılan bir hazırlık olarak
değerlendirilebilir. Tablo 3’den de görüleceği üzere 1990 yılında harcamaların GSMH’ye oranı
%23.80’den, seçim yılı olan 1991 yılında %28.77’ye artış göstermiştir. Seçimden sonraki yılda
da harcama artışı sürmüş ve harcamalar GSMH’nin %28.91’ine ulaşmıştır. Uygulanan popülist
politikalar sonucunda artan cari harcamalar ve transfer harcamaları yatırım harcamalarının
azalmasına neden olmuştur.
Seçmen tercihleri açısından duruma bakacak olursak 1983 yılında yapılan seçim,
askeri hükümetten sonra yapıldığı için seçmen tercihlerinin sebebi tam olarak ifade
edilemeyebilir. 1984 yerel seçimlerinde ise ANAP iktidar olmanın sağladığı fayda ile yerel
seçimlerde birinci parti çıkmıştır. 1984-1987 yılları arasında harcamaların GSMH’ye oranında
büyük değişiklikler gözlenmemiştir. Nitekim 1987 yılı genel seçimi ve 1989 yerel seçiminde
ANAP’ın aldığı oy oranı da düşmüştür. Bu durum seçmen tercihlerinin bir tür cevabı olarak
ifade edilebilir. Özellikle 1989 yerel seçimlerinden sonra dönemin iktidarı harcamaları çok
büyük miktarlarda artırmış seçmen tercihlerini tekrar kendine doğru çekmek istemiştir. Bu
dönem uygulanan politikaların bir tür oy satın alma amacıyla yapıldığı belirtilebilir.
A.4. 1993-2002 Dönemi
1990 yılından itibaren kamu kesimi açıklarının hızla artması, vergi gelirlerinin iç borç
servisine yetmemesi, devletin nakit açığının iç borçlanma ile finanse edilir duruma gelmesi ve
sürekli olarak Merkez Bankası kaynaklarının kullanılması 5 Nisan istikrar kararlarının
alınmasına yol açmıştır. İstikrarsızlığın en önemli sebebi 1990’dan beri uygulanan popülist
politikalardan dolayı kamu açıklarının hızla büyümesidir. Buna bir örnek vermek gerekirse
memur maaşları reel olarak 1993 yılında 1988 yılının 1.8 katına, işçi ücretlerinin kamuda 3,
özel kesimde 2.5 katına çıkması sonucunda maaş ve ücretlerin GSYİH içindeki payı
%20’lerden %36’ya yükselmiştir. Faiz gelirlerinin payı ise %6’lardan %10’lara ulaşmıştır
(Karluk, 2002:455-461). İstikrar kararlarındaki temel ilke sübvansiyon dağıtan bir devlet
yapısından, ekonomide piyasa mekanizmasının tüm kurum ve kurallarıyla işlemesini sağlayan
sosyal dengeleri gözeten bir devlet anlayışı olarak belirlenmiştir.
Dönemde tarımsal destekleme fiyat politikası önemli bir şekilde uygulanmıştır. Bu
politikalar yüzünden hükümetler önemli zararlarla karşılaşmışlardır. Örnek vermek gerekirse
tarımsal destekleme nedeniyle TMO’nun 1990 fiyatlarıyla yıllık zararı 7 trilyon TL kadardır.
İkinci popülist politika yöntemi ise ilçeleri il yaparak seçmene verilen siyasal rüşvet nedeniyle
konsolide bütçe harcamaları 20 yılda, reel olarak iki misli artmıştır. Ülkemizde iktisadi devlet
teşekkülleri ve kamu bankaları seçimler sırasında en çok zorlanan kurumların başında gelmiş,
bu kuruluşların mali kaynakları seçimlerin finansmanında kullanıldığı gibi ayrıca değişik
seçmen gruplarına ucuz kredi biçiminde dağıtılmıştır. TURBAN’ın 1995 Aralık seçimlerindeki
seçim yatırımlarının 400 milyon dolara eriştiği ciddi basın organları tarafından önemle
vurgulanmıştır. Ziraat, Emlak ve Halk Bankası’nın seçimler sırasında dağıttıkları ucuz
kredilerin sosyal maliyeti o kadar yüksek olmuştur ki, enflasyon oranını önemli ölçüde
artırmıştır (Şener, 2001:187).
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Konsolide bütçe harcamalarının özellikle 1990 sonrasında hızla artmasının genel
nedenlerini aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür (Kovancılar, 1997:88-89):
Genel ve katma bütçe idare sayısındaki artış,
Konut Edindirme Yardımı ve Tasarrufu Teşvik uygulamalarının personel
harcamalarını artırıcı etkisi,
Ücretlilere vergi iadesi uygulamasının başlatılması,
1993 yılında fonların bütçe kapsamına alınması (böylece kamu harcamalarının
GSMH içerisindeki payı aynı yıl %24’leri aşmıştır),
Personel ve borç faizlerindeki büyüme,
Bütçe kapsamına alınan hususların sürekli artırılması (örneğin, tarımsal ürünlerin
desteklenmesi için yapılacak ödemelerin bütçe kapsamına alınması),
Yeni il ve ilçelerin kurulması, kurumların daha çok hizmet vermek amacıyla sürekli
olarak büyüme eğiliminde olması, bütçeden yardım olarak verilen harcamaların artması gibi
nedenler de bütçe harcamalarının giderek yükselmesini sağlayan diğer nedenlerdir.
Tekrar seçilebilmek amacıyla uygulanan bütün bu politikalar bütçede önemli açıklara
sebebiyet vermiştir.
Tablo-4: 1993-2000 Dönemi Kamu Harcamaları
Kons.B
Person
ütç.
Cari . (%)
H/GS Harc
MH
. (%)

Diğer
Cari
(%)

- Yatır.
Harc.
(%)

Trans.
Harc.
(%)

Faiz
Öd.
(%)

KİT’le Verg Sosy. Diğe
re
i İad. Güv. r
Trans. (%) (%) Tran
(%)
s.
(%)
2.3
3.5
4.4
.8

1994

28.70

41.1

32.9

8.2

5.6

53.3

33.2

1995

22.00

37.7

29.4

8.3

5.4

57.0

33.7

2.7

3.7

6.3

10.6

1996

26.40

32.6

24.7

7.8

6.0

61.4

38

1.3

2.7

8.5

10.9

1997

27.40

34.8

25.9

8.8

7.4

57.8

28.5

1.5

3.1

9.5

15.1

1998

27.6

33.2

24.8

8.3

6.4

60.4

39.6

1

3.5

9

7.4

1999

34.7

32.6

24.6

8

5.6

61.8

38.2

1.5

4.1

9.8

8.3

2000

37.4

28.9

21.2

7.7

5.9

65.2

43.5

1.9

3.5

7.1

9.2

Kaynak: (DPT, 2006).

Dönem itibariyle harcamalar her yıl büyük bir süratle artış göstermiştir. Sadece 1996
yılında gerçekleşen kamu harcamaları miktarı bir önceki yıla göre %130 olmuştur. Kamu
gelirlerinin aynı oranda artırılamaması bütçe açıklarını büyütmüştür. Hükümetler her yıl ek
ödenekler çıkartarak harcamaları artırmışlardır. Bu açıdan bakıldığında bütçenin çıkartılması
sadece anayasal bir zorunluluktan öteye gidememiştir. Çıkartılan her ek ödenek mali disiplini
bozmuştur. Konsolide bütçe harcamalarının 2000 yılı itibariyle GSMH’nin %37.4’üne
ulaşması Türkiye’nin ciddi bir istikrarsızlığa düştüğünün önemli bir göstergesidir. Çünkü tüm
kamu kesimi harcamalarının bir arada ele alındığı bir büyüklüğe devletin piyasalardan yaptığı
borçlanmaların da etkisini katarak bir değerlendirme yapıldığında devletin ekonominin
%60’ını kontrol ettiğini söylemek bir abartı olmayacaktır (Sakal, 2003:86).
Ele alınan dönemde 1995 ve 1999 genel seçimleri ile 1994 ve 1999 yerel seçimleri
yapılmıştır.
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Tablo 4’ten de görüleceği üzere 1994 yerel seçimlerinden önce GSMH’nin yaklaşık
%36.9’u olan harcamalar 1994’te alınan istikrar kararlarından etkilenmiştir. 1994 yılında
harcamalar GSMH’nin %28.70’ine düşerken, seçimden sonraki yıl harcamalar GSMH’nin
%22’sine gerilemiştir. Uygulanan istikrar kararlarından dolayı harcama artışından bahsetmek
güçtür. 1995 seçimleri ise 1994’teki 5 Nisan kararlarından sonra uygulanan bir seçim
dönemidir. Aynı nedenden dolayı harcamaların önemli ölçüde artığı söylenemez. Harcamaların
GSMH’ye oranı 1994’te %23’ler civarında iken, 1995 yılında bu oran %22’lerde kalmıştır.
Seçimden sonraki yıl olan 1996’da harcamalar artışını sürdürmüş ve %26.40 seviyelerine
gelmiştir. Transfer harcamaları tablo 4’ten de görüleceği üzere 1994 yılında %53.3
seviyelerinden 1995 yılıyla %57 seviyelerine çıkmış, faiz oranları da %33.2’den %33.7
seviyelerine yükselmiştir. 1999 seçimleri incelendiğinde ise bu yıl hem yerel seçimler hem de
genel seçimler birlikte yapılmıştır. 1998 yılından 1999 yılına önemli ölçüde harcama yapıldığı
görülmektedir. 1998’de harcamaların GSMH’ye oranı %27.6 seviyelerindeyken, seçim yılı
olan 1999’da %34.7 düzeyine çıkmıştır. Harcamaların bu denli artmasının en önemli
sebeplerinden biri uygulan tarımsal destekleme fiyat politikasıdır. Seçimden sonraki yıl olan
2000 yılında harcama artışı sürmüş GSMH’nin %37.4 seviyelerine yükselmiştir. Alınan yıllar
itibariyle, cari harcamalarda çok büyük değişiklikler gözlenmemiştir. Transfer harcamaları ise
artışını sürdürmüş, 1998 yılında harcamaların %60.4’ünü oluştururken, 1999 yılında
harcamaların %61.8’ine yükselmiştir. Bu kadar yüksek bir transfer harcaması ve faiz
oranlarının bu denli yüksekliği yatırımları büyük ölçüde azaltmıştır. Dönemde yatırım
bütçesine aktarılan paylar % 5-6 düzeyindedir.
Seçmen tercihleri açısından dönem analiz edilecek olursa; 1994 yılında alınan 5 Nisan
Kararları’nın ve alınan mali tedbirlerin etkileri görülmüş, iktidarda bulunan DYP’nin oylarında
bir azalma olmuştur. Seçmen tercihleri, harcamaların artmamasından dolayı ve istikrar
tedbirlerinin fazlasıyla hissedilmesinden dolayı iktidar partilerinden diğer partilere doğru yön
değiştirmiştir. 1995 seçimlerinden sonra kurulan hükümetle askerler arasında yaşanan
gerginlikler ve 28 Şubat süreci 1999 seçimlerinde seçmen tercihlerinin yine değişmesine neden
olmuştur. DSP 1999 seçiminden önce azınlık hükümeti olarak iktidarda bulunmanın
avantajlarını kullanmış ve seçimde oy oranını artırarak birinci parti çıkmıştır. Fakat yaşanan
2000 ve 2001 krizlerinin seçmenler üzerinde etkileri büyük olmuş, 2002 seçimlerinde iktidarda
olan partiler meclis dışında kalmışlardır.

653

(%)

Şekil-1: Genel Seçimlerin Harcamalar Üzerindeki Etkisi
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Kaynak: Tarafımızca hazırlanmıştır.

Şekil 1’de Türkiye’deki genel seçimlerden önce, genel seçimler ve genel seçimlerden
sonraki yıllara ait kamu harcamalarının GSYİH’ye oranları verilmiştir. Şekil genel bir eğilim
vermese de bazı yıllar hariç seçimlerden önce ve seçim yıllarında kamu harcamalarının arttığı
seçimlerden sonraki yılda ise kamu harcamalarının azaldığı ifade edilebilir.
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Şekil-2: Senato Seçimlerinin Harcamalar Üzerindeki Etkisi
Seçimden Önceki
Yılda Yapılan
Harc. GSYİH'ya
Oranı
Seçim Yılında
Yapılan Harc.
GSYİH'ya Oranı

Seçimden
Sonraki Yılda
Yapılan Harc.
GSYİH'ya Oranı

Kaynak: Tarafımızca hazırlanmıştır.

Şekil 2’de senato seçimlerinden önce, senato seçimleri ve senato seçimlerinden sonraki
yıllara ait kamu harcamalarının GSYİH’ye oranları verilmiştir. Özellikle 1961 ve 1977 seçim
yıllarında kamu harcamalarının önemli miktarlarda arttığı ifade edilebilir.
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Şekil-3: Yerel Seçimlerin Harcamalar Üzerindeki Etkisi
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Kaynak: Tarafımızca hazırlanmıştır.

Şekil-3’te yerel seçimlerden önce, yerel seçim ve yerel seçim yılından sonraki yıllara
ait kamu harcamalarının GSYİH’ye oranları verilmiştir. Özellikle 1977 yerel seçim yılında
önemli kamu harcamaları artışı olduğu açıktır. Fakat genel anlamda seçim dönemlerinde kamu
harcamalarının GSYİH’ye oran olarak çok fazla artırıldığı bir yılın olduğu söylenemez.

B. 2002 Sonrası Dönem
3 Kasım 2002 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) toplam oyların %34,3’ünü
alarak 363 milletvekiline sahip olmuş ve iktidar olmuştur. Meclisteki toplam sandalyenin
%66’sını alan AKP 1950’li yıllardan sonra Meclisteki en büyük temsil gücüne ulaşmıştır. İlgili
seçimde başkaca herhangi bir parti meclise girememiştir.
AKP iktidar olduktan sonra önceki hükümet tarafından başlatılan güçlü ekonomiye
geçiş programını aynen sürdürmüştür. Maaş, ücret, iç ve dış borç ödemeleri, mili savunma ve
güvenlik giderleri dışındaki tüm kamu harcamalarını durdurma konusunda Maliye
Bakanlığı’na geniş yetkiler verilmiştir. Mali disiplinin sağlanması, kamu harcamalarının
azaltılması konusunda çalışmalar yapılmıştır. Partinin seçim beyannamelerinde geçmişteki
uygulamalara atıf yapılarak popülist kamusal harcama politikaları uygulanmayacağı sık sık
vurgulanmış, parti yetkilileri sürekli mali disiplinden taviz verilmeyeceğini ve seçimlerin
zamanında yapılacağını ifade etmişlerdir.
AKP 2001 krizinden sonra seçim zaferi yaşamıştır. İlgili dönem sosyo-ekonomik
açıdan halkın dibi gördüğü bir zamandır. AKP’nin seçim başarısında diğer unsurların yanı sıra
var olan krizin etkileri de önem taşır. Kriz sonrası özellik yoksullukla ve işsizliğin had safhaya
ulaştığı bir ekonomik yapıyı devralan parti, sosyal politikalar konusunda önemli çalışmalar
yürütmüştür. Sosyal yardımların birçoğu yerel yönetimler aracılığıyla gerçekleştirilmiş,
belediyeler halka ekmek, patates, soğan, bal, karpuz, elma gibi her türlü yiyecek malzemesinin
yanı sıra kömür, giyecek, temizlik eşyası ve beyaz eşya yardımları dağıtmıştır. Halen de bu
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politikalar aktif bir şekilde uygulanmaktadır. Örneğin, Sadece Ankara Belediyesi her yıl
yaklaşık 140 bin aileye gıda desteği sağlamakta, kömür yardımları yapmaktadır (Metin,
2011:194-195).
AKP iktidarının kendisinden olmayan yerel yönetimlere farklı davrandığı birçok
faaliyet ve projenin merkezi otoriteden izin alamadığı şeklinde beyanlar söz konusudur.
Nitekim dönemin Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin bir seçim konuşmasında Antalya’da
“iktidarımızla kavga eden, zıtlaşan yerel yönetimler Ankara’dan projelerini geçiremiyor”
diyerek hükümetin bu konudaki tavrına ilişkin bir vurgu yapmıştır.
İlgili dönemde her ile bir üniversite açılmış, üniversitelerden herhangi bir sebeple
ilişiği kesilen yaklaşık 800 bin öğrenciye genel af çıkarılmış ve eğitimlerine devam etmeleri
sağlanmıştır. Her ile bir üniversite anlayışı üniversitelerin birçoğunun tabela üniversitesi olarak
kalmasından dolayı önemli eleştirilere uğramıştır. Dönemde seçilme yaşı 25’e indirilmiş,
askerlik süresi yedek subaylar için 15 aydan 12 aya, zorunlu askerlik için 18 aydan 12 aya ve
kısa dönem askerlik için 8 aydan 6 aya düşürülmüştür.
TOKİ (Toplu Konut İdaresi) dönem içinde dar gelirlilere yönelik önemli konut
imkanları sunmuştur. Kurum 2002 yılına kadar 43.145 konutu tamamlamış, 950.000 konutu
kredilendirmiştir. 2002 yılından sonra 2011 yılına kadar 500 bin konut yapılmış, 2023 yılına
kadar ise 700 bin konut yapılması hedeflenmiştir. TOKİ’nin bugüne kadar yapmış olduğu
konutların %42,30’u dar ve orta gelir grubuna, %15,21’i gecekondu dönüşümüne, %21,12’si
alt-yoksul gelir grubuna, %5,38’i afet konutu uygulamasına ve %0,82’si tarım köy
uygulamasına yönelik olarak yapılmıştır (TOKİ, 2016).
3 Temmuz 1992 döneminde uygulamaya konulan yeşil Kart uygulaması ilgili dönemde
geliştirilmiş, önceleri sadece yatarak tedavi masraflarını karşılayan hizmet 2005 yılıyla birlikte
ilaç ve ayakta tedavi gibi bütün giderleri karşılamaya başlamıştır. İhtiyacı olmayanların da
Yeşil Karttan faydalanması maliyetleri önemli ölçüde artırmıştır. Örnek vermek gerekirse
hizmetten faydalananların yaklaşık %50’sini Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde
ikamet eden kişiler oluşturmuş, Erzurum’un Çat ilçesinde Yeşil Karttan faydalananların sayısı
ilçenin toplam nüfusunu geçmiştir. (Metin, 2011:192-195). 1 Ocak 2012 tarihinde Yeşil Kart
uygulamasına son verilmiştir. Ayrıca ilk ve ortaöğretimde ücretsiz kitap dağıtımı
gerçekleştirilmiş daha sonra öğrencilere kitapların yanında tablet de verilmeye başlanmıştır.
Ayrıca işsizlik sigortası, iş güvenliği ve iş yeri hekimliği, doğum borçlanması ve izinleri gibi
birçok sosyal hizmet uygulaması yapılmıştır.
İlgili dönemde; 27 Şubat 2003’te 4811 Sayılı Kanun, 22 Kasım 2008’de 5811 Sayılı
Kanun, 25 Şubat 2011’de 6111 Sayılı Kanun ve 29 Mayıs 2013’de 6486 Sayılı Kanunlarla
vergi afları çıkarılmıştır. 4811 Sayılı Kanunla mevcut vergi borçlarının silinmesi, vergi
kaçaklarına af getirilmesi ve ödemelerin uzun bir zamanda tahsil edilmesi amaçlanmıştır. 5811
Sayılı Kanunla gerçek ve tüzel kişilerin ülke dışındaki hisse senedi, döviz, altın, tahvil gibi
kıymetlerinin Türkiye’ye getirilmesi ve taşınmaz mülklerin kayda geçirilmesi hedeflenmiştir.
6111 ve 6486 Sayılı Kanunlarla mükelleflerin pişmanlık uygulamasından yararlanarak
borçlarını taksitlendirebilmesi ve kredi kartıyla ödemelerin yapılabilmesinin önü açılmıştır
(Aksümer, 2014). Vergi aflarına ilaveten torba kanunlarla farklı senelerde sigorta prim afları
getirilmiştir.
1991 yılında düşürülen ve 1999 yılında kısmen yükseltilen emeklilik yaşları 2008 yılı
Mayıs ayında yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kanunu ile yıllar itibariyle kademeli olarak
yükseltilmiştir. 1 Mayıs 2008 ve daha sonraki tarihlerde sigortalı olan kişiler 31 Aralık 2035
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yılına kadar en az 7200 prim ödemek şartıyla, erkeklerde 60, kadınlarda ise 58 yaşını
doldurduklarında emekli olabileceklerdir.
Dönemde, Gelir Vergisi’nde en üst oran %49,5’ten %35’e, Kurumlar Vergisi’nde ise
%33’ten %20’ye dönüştürülmüştür. Vergi tabanı genişletilmeye çalışmış, daha fazla kişinin
sisteme dahil olmasına çalışılmıştır (Arıoğlu, 2015). 2000 yılında her 100 TL’nin yaklaşık 85
TL’si faiz ödemelerine aktarılırken bu rakam 2014 yılında 14 TL’ye kadar gerilemiştir. Yine
2002 yılında milli gelirin %14,8’i kadar bir tutar faiz ödemelerine aktarılırken bu tutar 2014
yılında %2,9’a kadar gerilemiştir. Azalan faiz giderleriyle daha fazla sosyal yardımlar söz
konusu olmuştur. İlgili dönem mali disiplin, mali istikrar ve siyasi istikrar olan üçlü
sacayağının olmazsa olmaz değerlendirildiği bir dönem olarak tanımlanabilir (Sağbaş, 2015).
İlgili dönemde 2002 yılından 2015 yılına kadar enflasyon ortalama %185 artarken, aile
yardımı ödenekleri de hesaba katılarak en düşük memur maaşları yaklaşık %435 artış
göstermiştir. Maaşlar reelde ortalama %88 artmıştır. 2002 yılında sosyal yardım harcamaları
için yaklaşık 825 milyon TL kaynak aktarılırken, 2015 yılında bu rakam 33 milyara
yükselmiştir (AK Parti Seçim Beyannamesi, 2015).
Seçmen tercihleri açısından bakılacak olursa, AKP’nin 2002 yılında tek başına iktidar
olmasından sonra 22 Temmuz 2007 seçiminde %46,7 ile, 12 Haziran 2011 seçiminde % 49,8
ile seçimlerde önemli başarılar elde etmiştir. 7 Haziran 2015 seçimlerinde AKP %40,9 ile 258
vekil çıkarmış ve tek başına iktidarı kaybetmiştir. 1 Kasım 2015 tarihindeki seçimlere kadar
geçici seçim hükümeti kurulmuş, 1 Kasımdaki seçimlerde parti %49,5 ile tekrar tek başına
iktidar olmuştur. 1 Kasım 2015 seçimlerime kadar AKP önemli seçim vaatlerinde bulunmuş
ve bunun birçoğunu uygulamaya koymuştur. Bunlar aşağıda belirtilmektedir:
Asgari ücret işverenlerin karşı çıkmalarına karşılık 1300 TL’ye yükseltilmiştir.
Çeyiz hesabı uygulamaya konulmuştur. 18 Nisan 2016 tarihinden itibaren 24 yaşını
doldurmayanlar, bankaya bir çeyiz hesabı açtırarak 3 yıl düzenli ödeme yapması ve 27 yaşını
doldurmadan evlenmesi durumunda hesaptaki paranın %20’sine kadar devlet katkısı
verilecektir.
Çocuk sayısının artırılmasını teşvik etmek üzere birinci çocuk için 300, ikinci çocuk
için 400, üçüncü çocuk için 600 TL annelere doğum hediyesi verilmesi kararlaştırılmıştır.
Bağ-Kur ve SSK emeklilerine 100 TL seyyanen zam yapılmış, emekli maaşları 1000
TL ile 1100 TL olan emeklilerin maaşları 1100 TL’ye çıkarılmıştır. İlgili artıştan emeklilerin
yaklaşık %55’i faydalanmıştır. Ayrıca 2016 yılı Şubat ayında emekli olduktan sonra Bağ-Kur
kapsamında çalışma hayatını sürdürenler için emekli maaşlarından kesilen %10’luk Sosyal
Güvenlik Destek Primi kesintisi kaldırılmış, ilgili durumdakilerin maaşlarında 87 TL ile 381
TL arası değişen tutarlarda artışlar görülmüştür (Milliyet Gazetesi, 2016).
Kendi işini kurmak isteyen gençlere yönelik 50.000 TL’ye kadar hibe ve 100.000
TL’ye kadar faizsiz kredi imkanı getirilmiştir. Ayrıca kullanılacak 100.000 TL kredi için ise
Kredi Garanti Fonu vasıtasıyla %85 kefalet imkanı sağlanmıştır. Kadın girişimciler için de
benzer şekilde 50.000 TL’ye kadar hibe ve 100.000 TL’ye kadar faizsiz kredi verilmeye
başlanmıştır.
Tarım kesimine yönelik destekler artırılmış, 2015 yılı itibariyle destek tutarı 10.000
TL’yi aşmıştır. Gübre ve yemde KDV kaldırılmış, genç çiftçilere yönelik 30.000 TL
karşılıksız hibe verilmesine başlanmıştır.
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Taşeron işçilerin kamuda istihdam edilebilmelerinin önü açılmıştır.
Dönem içinde 2002, 2007, 2011 ve 2015 Haziran ve 2015 Kasım’da olmak üzere 5
genel seçim ve 2004, 2009 ve 2014 yıllarında olmak üzere 3 yerel seçim yapılmıştır.
Şekil-4: Bütçe Giderlerinin ve Faiz Hariç Bütçe Giderlerinin GSYH’ye Oranları

Kaynak: (Maliye Bakanlığı, 2016:4).

Şekil 4’te bütçe giderlerinin ve faiz hariç bütçe giderlerinin GSYH’ye oranları
verilmiştir. 2002 seçimlerinin yapıldığı yıl harcamaların GSYH’ye oranı %34,1, faiz hariç
harcamaların GSYH’ye oranı %19,4 düzeyindedir. Bir sonraki seçim 2004 yerel seçimleridir.
Seçimden bir yıl önce harcamaların GSYH’ye oranı %31,1 iken seçim yılında bu oran
%27,2’ye seçimden sonra ise %24,6’ya düşmüştür. Faiz hariç kamu harcamalarının oranı ise
%18,2’den %17’ler düzeyine gerilemiştir. 22 Temmuz 2007’de genel seçimler yapılmıştır.
Seçimlerden bir yıl önce 2006 yılında harcamaların GSYH’ye oranı %23,5 iken bu rakam
seçim yılında %24,2’ye yükselmiş, seçimden sonraki yılda ise ilgili oran %23,9’a düşmüştür.
Faiz hariç kamu harcamaları ise 2006 yılında %17,4’ten seçim yılı olan 2007 yılında %18,4’e
yükselmiştir. Bir sonraki seçim 2009 yerel seçimleridir. Seçimden bir yıl önce 2008’de
harcamaların GSYH’ye oranı %23,9 iken bu rakam seçim yılında %28,2’ye, seçimden sonraki
2010 yılında %26,8’e düşmüştür. Faiz hariç kamu harcamaları 2008 yılında GSYH’nin
%18,6’sı iken bu rakam seçim yılında %22,6’ya çıkmış, seçimden sonraki yıl olan 2010 yılında
ise %22,4’e düşmüştür. 2009 yılında harcamalardaki artışın en önemli sebeplerinden biri 2008
yılında bütün dünyada etkisi görülen küresel krizdir. 12 Haziran 2011 yılında Milletvekili
Genel Seçimleri yapılmış, seçimden bir sene önce 2010 yılında harcamaların GSYH’ye oranı
%26,8 iken bu rakam seçim yılı olan 2011 yılında % 24,2’ye düşmüş, seçimden sonra 2012
yılında ise %25,5’e yükselmiştir. 2014 yılında yerel seçimler yapılmış seçimden önceki yıl olan
2013 yılında harcamaların GSYH’ye oranı %26 iken bu rakam 2014 yılında %25,7’ye
yükselmiştir. 2015 yılında ise 2 milletvekili genel seçimi yapılmıştır. 2014 yılında
harcamaların GSYH’ye oranı %25,7 iken bu rakam 2015 seçim yılında %25,8’e yükselmiştir.
V. SONUÇ
Demokratik sistemlerde hükümetler iktidar olmanın sağladığı avantajlardan
yararlanarak oylarını maksimize etme, kamu harcamalarını artırarak popülist politikalar
uygulama gayreti içindedirler. Politikacıların tekrar seçilip politik gelir sağlayabilmek
amacıyla uyguladıkları bu tür politikalar özellikle seçim yıllarında yoğunluk arz etmektedir.
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Politikacılar seçmenlerinin faydalarını artırarak oy hacimlerini artıracaklarını ve böylece tekrar
iktidara geleceklerine inanırlar. Tarihsel süreç içinde bu tür uygulamalar bütün devletlerde
görülmektedir.
Seçmenlerden oy alabilmek amacıyla özellikle seçim yıllarında yerleşim yerlerine elektrik, su
ve diğer kamu hizmetlerinin getirilmesi, devlet idarelerine çok sayıda işçi ve memur alınması,
köylere ve mahallelere yol, köprü, okul ve cami yapılması ile gecekondu ve imar affı gibi
uygulamalar sıkça görülmektedir. Bütün bu sayılan uygulamalar kamu harcamalarında önemli
artışlara yol açmaktadır.
Politikacıların seçmenlerin faydalarını maksimize etmek amacıyla uyguladıkları parti
programları kamu harcamalarının önemli oranda artışına dayanmaktadır. Yapılan çalışmada
Türkiye’de de seçmenleri kazanmak amacıyla sürekli olarak popülist politikalar uygulandığı
ve bu amaçla devletin kaynaklarının hesapsızca harcandığı vurgulanmıştır. Demokrat Parti
zamanında özellikle nüfusun çok büyük bir oranının tarımla uğraştığı için, tarımsal yatırımlar
ve desteklemeler ön plana çıkmıştır. Merkez Bankası bu alanda önemli krediler vermiştir.
1960’lı yıllardan sonra KİT’lerin sürekli açık vermesi ve transfer harcamalarının yükselmesi
uygulanan tutarsız politikalar yüzündendir. KİT’lerin açık vermesinin en önemli sebeplerinden
biri, yine oy uğruna bu kuruluşların istihdam hacminin sürekli olarak genişletilmesidir. 1980’li
yıllardan sonra ANAP hükümetinin uyguladığı politikalar harcamaları önemli ölçüde
artırmıştır. Özellikle maaşların %200’ler oranında yükseltilmesi cari harcamaları önemli
ölçüde yükseltilmiştir. Yine bu yıllarda önemli oranda tarımsal desteklemeler yapılmıştır.
1990’lı yıllardan sonra da popülist politikalar devam etmiş ve harcamalar çok büyük miktarda
artarak bütçenin açık vermesine sebep olmuştur. Dolayısıyla yapılan seçimler, harcama eşittir
oy prensibiyle uygulanmış ve bu da ekonomik istikrarsızlığa davetiye çıkarmıştır.
2002 yılından sonra tek parti iktidarıyla siyasi ve ekonomik olarak istikrar söz konusu
olmuş, iktidardakiler her fırsatta geçmişin acı tecrübelerinden ders çıkardıklarını ve popülist
politika yapmayacaklarını ifade etmişlerdir. İlgili dönemde özellikle yoksul kesimlere yerel
yönetimler tarafından yardımlar söz konusu olmuş, TOKİ inşaatlar yapmıştır. Ayrıca vergi ve
sigorta afları çıkarılmış, toplumun bütün kesimlerine hitap eden politika seçenekleri
sunulmuştur. Uygulanan popülist politikaların kamusal harcamaları artırdığı yönünde kesin
kanıtlar söz konusu değildir.
Türkiye’de uygulanan popülist politikaların başında tarımsal destekleme ödemeleri
gelmiştir. Bir kez desteklemeye alınan ürün bir daha destekleme dışına konulamamış, seçim
dönemlerinde ilgili politika politikacıların sık başvurduğu bir alan haline gelmiştir. AK Parti’de
uzun yıllar Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak görev yapan Mehdi Eker “Ben 32 yıldır
Tarım Bakanlığındayım, 15 bakan gördüm. Bizim dönemimize kadar, “kendine yeten birkaç
tarım ülkesinden biridir” diye bir palavra vardı ki zaten öyle bir şey yok. İkincisi de, bizim
dönemimize kadar tarıma stratejik bakılmadığı için tarım, kırsal alanda yaşayan insanların
uğraştığı sosyal yardımlaşma alanıydı sadece. Tarımla ilgili düzenlemeler hep stratejiden
uzaktı ve muhtevası seçimle ilişkisinden ibaretti, “Kim kaç veriyorsa, ben beş fazlasını
veririm” gibi bir anlayışla yönetildi. Hâlâ o anlayışta olanlar var….” diyerek konuyu
özetlemiştir (Uğur, 2013: 246).
Türkiye’de halkın popülist politikalara yaklaşımını aşağıda belirtilen oportunist
cümleler özetlemektedir: “İşler tıkırındayken Liberalist, sistem krizdeyken Keynesyen, reel
üretim darboğazdayken Merkantilist, tarla mahsul verirken Fizyokrat, toplumsal sorunlar
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artınca Faşist, kriz beni dibe vurursa Sosyalist, işlerimi yoluna koyarken Demokrat, fakat genel
olarak kim iktidardaysa onunla olurum ben”.
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Döviz Kuru Oynaklığının Öngörüsünde Yapay Sinir Ağları ve Box-Jenkins
Modellerinin Karşılaştırılması
Taner TAŞ*
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Özet
Dalgalı döviz kuru politikası uygulanan ekonomilerde kurlarda meydana gelen
oynaklığın incelenmesi ve açıklanabilmesi öncelikli olarak ülke ekonomisinin istikrarı ve
finansal piyasa yatırımcıları açısından büyük önem arz etmektedir. Döviz kurlarındaki
oynaklık, risk ve belirsizlik ortamının kaynağını teşkil etmesinden dolayı hem politik karar
alıcılar hem de yatırımcılar için oynaklığın tespit edilmesi ve geleceğe ilişkin öngörüleri her
zaman ilgi çeken konuların başında gelmektedir. Bu çalışmada, TL/Euro döviz kurunun
oynaklık öngörüsü için tek değişkenli zaman serisi yöntemi olan Box-Jenkins (ARIMAOtoregresifentegre hareketli ortalama) ile son dönemlerde uygulaması gittikçe artan bir yöntem
olan çok katmanlı alıgılayıcı Yapay Sinir Ağları kullanılarak yöntemlerin öngörü
performansları açısından en yüksek başarıyı sağlayan yöntem belirlenmeye çalışılmıştır.
Çalışmada oluşturulan yapay sinir ağları için farklı mimariler, katman sayıları, katmanlardaki
hücre sayıları ve eğitim yöntemleri denenerek en yüksek performansı gerçekleştiren yapay sinir
ağı tespit edilmiştir. Bu sayede yüksek frekanslı bir seri olan TL/Euro döviz kuru için doğrusal
olmayan yapıları da modelleyebilen Yapay Sinir Ağlarının ve yalnızca doğrusal bir model
olarak kullanılabilen otoregresifentegre hareketli ortalama modelinin öngörü
çözümlemelerindeki başarılarının karşılaştırılabilmesi imkanı yakalanmıştır. Bu çalışmada
elde edilen bulgulara göre, TL/Euro döviz kurunun oynaklık öngörüsünde yapay sinir ağlarının
daha iyi alternatif bir yöntem olduğu ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler: Döviz Kuru, oynaklık, oynaklık öngörüsü, yapay sinir ağları
Jel Kodları:F31, C53, G17, C45
Abstract
Countries with floating exchange rate policy, examination of exchange rate volatility
is very important for investors. Volatility in exchange rates constitute risks and uncertainties
because of that determining the volatility for both political decision makers and investors are
among the topics that always interest. In this study, volatility of the TL/Euro exchange rate is
predicted with Box-Jenkins (ARIMA- autoregressive integrated moving average) and
multilayer perceptron’s neural networks. Whereby the predictive method with the highest
performance is verified. Different architectures, layer number, the number of cells in layers
and teaching methods were determined by testing the artificial neural network that performs at
peak performance. According to the findings obtained in this study, it has reached the
conclusion that there is an alternative method of artificial neural networks for TL/Euro
exchange rate volatility forecasting,
Key Words: Exchange rate, volatility, volatility forecasting, artificial neural
networks
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GİRİŞ
Döviz kurlarında meydana gelen oynaklığın öngörülmesi, yatırımcılar ve politik karar
alıcılar açısından risk yönetimi konusunun temelini oluşturmaktadır. Ayrıca ülke
ekonomilerinin istikrarı değerlendirilirken büyük oranda döviz kurlarının oynaklığının doğru
şekilde açıklanmasından yararlanılmaktadır. Çünkü döviz kurlarında oluşan oynaklık, dolaylı
olarak risk ve belirsizliğin artışını da beraberinde getirmektedir. Bundan dolayı, piyasalarda
oluşabilecek olumsuzluklara ilişkin önceden tedbir alınabilmesi amacıyla döviz kurlarının
oynaklığının öngörülmesi hayati önem taşımaktadır.
Oynaklık kavramına ilişkin finans literatüründe farklı tanımlamalar bulunmaktadır.
Ancak en basit anlatımı ile oynaklık, herhangi bir finansal varlığın toplam riskini ifade eden
varlık getirilerinin olasılık dağılımlarının varyansıdır. Daha açık anlatımıyla, finansal serilerin
belirli bir ortalamaya göre gösterdiği aşırı artış ve azalışlardır (Güneş ve Saltoğlu, 1998:14).
Finansal verilere ilişkin oynaklığın modellenmesinde genellikle, tarihsel oynaklık
modelleri, zımni oynaklık modelleri, üssel ağırlıklandırılmış hareketli ortalama modelleri,
otoregresif (AR) oynaklık modelleri, otoregresif koşullu değişen varyans (ARCH) modelleri
olmak üzere farklı yöntemler kullanılmaktadır. Bu çalışmada ise, finansal verilere ilişkin
analizlerde kullanımı son zamanlarda artan, yapay sinir ağları yöntemi kullanılarak TL/Euro
döviz kuruna ilişkin olarak volatilite öngörümlemesi yapılmıştır. Ayrıca TL/Euro kur serisi
için, klasik yöntemlerden olan otoregresif oynaklık modeli de analize dahil edilmiş, bu sayede
öngörü sonuçları açısından yapay sinir ağları yöntemi ile performans karşılaştırma imkanı
sağlanmıştır.
LİTERATÜR ARAŞTIRMASI
Zaman serileri doğrusal ve doğrusal olmayan şeklinde ikiye ayrılabilmektedir.
Doğrusal zaman serilerinin analizi için en çok kullanılan yöntemlerin başında Box-Jenkins
yaklaşımı gelmektedir. Ancak bu yöntem, gerçek hayatta çoğunlukla karşılaşılan doğrusal
olmayan zaman serileri söz konusu olduğunda başarısız sonuçlar üretebilmektedir. Bundan
dolayı hem doğrusal hem de doğrusal olmayan zaman serilerini modelleyebilen ve kullanımı
gittikçe artan yapay sinir ağları yaklaşımı Box-Jenkins yöntemine güçlü bir alternatif teşkil
etmektedir. Özellikle finansal verilerin gelecek değer öngörülerine ilişkin literatür
incelendiğinde diğer yöntemlere kıyasla öngörü başarısı ile yapay sinir ağları göze
çarpmaktadır. Literatürdeki bu çalışmalardan bazıları aşağıda sunulmuştur.
Kaynar ve Taştan (2009), aylık ve günlük veriler kullanarak TL/Dolar döviz kurunun
gelecek dönem öngörü performansını ölçtükleri çalışmalarında Box-Jenkins ve yapay sinir ağı
modellerini karşılaştırmıştır. Analiz sonucunda, yapay sinir ağlarının daha düşük ortalama
mutlak hata değerlerine sahip olduğunu ve öngörüde daha yüksek performans gösterdikleri
sonucuna ulaşmışlardır. Moralı (2011), İMKB 100 endeksinin gelecek dönem öngörüsünü
Box-Jenkins, Newton nümerik arama modelleri ve yapay sinir ağları kullanarak
gerçekleştirdiği çalışmasında, korelasyon katsayısı, ortalama mutlak hata, Akaike ve Schwarz
bilgi kriterlerine göre, geleneksel zaman serilerinin ve Newton nümerik arama modellerinin
yapay sinir ağları yöntemine kıyasla daha başarısız bir performans sergilediği sonucuna
ulaşmıştır. Çelik (2008), çalışmasında günlük TL/Dolar döviz kurunun çoklu regresyon,
otoregresif koşullu değişen varyans (ARCH) ve yapay sinir ağları yöntemleriyle öngörü
performansını ölçmüştür. Ortalama hata (OH), ortalama mutlak hata (OMH), ortalama karesel
hata (OKH), ortalama yüzde hata (OYH) ve ortalama mutlak yüzde hata (OMYH)kriterlerini
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kullanarak oluşturduğu endekse göre yapay sinir ağlarının en yüksek performansı gösteren
yöntem olduğunu ortaya koymuştur. Arabacı (2007), çalışmasında dört farklı zaman serisi için
yapay sinir ağlarına karşı farklı yöntemler kullanmıştır. Çalışmanın, İmkb 100 endeksinin
gelecek dönem öngörüsünü otoregresif koşullu değişen varyans (ARCH) yöntemi ile öngörü
işleminin gerçekleştirildiği kısmında OMH, OMYH ve OKHkriterlerine göre yapay sinir
ağlarının daha yüksek başarı gösterdiği sonucuna ulaşmıştır. Akdağ (2010), Vadeli İşlem ve
Opsiyon Borsası’nda TL/Dolar gün sonu uzlaşma fiyatının, Box-Jenkins ve yapay sinir ağları
ile öngörü işlemini gerçekleştirmiştir. Mutlak hata (MH) ve Mutlak yüzde hata (MYH)
kriterlerine göre gün sonu uzlaşma fiyatını yapay sinir ağları daha başarılı bir şekilde
öngörmüştür. Aydın ve Cavdar (2015), Vektör otoregresif (VAR) ve yapay sinir ağları
yöntemleri ile altın fiyatları, BİST 100 endeksi ve TL/Dolar değişkenlerine ilişkin öngörü
performanslarını karşılaştırmıştır. Yapılan analiz sonucunda, yapay sinir ağlarının zaman
serilerinin öngörü işlemlerinde çok güçlü bir alternatif olduğunu VAR yöntemine kıyasla daha
yüksek performans göstermesi sonucu üzerinden ortaya koymuşlardır. Panda ve Narasimhan
(2007), çalışmalarında haftalık değerlerle Hindistan Rupisi/Dolar döviz kurunu, doğrusal
otoregresif model, rassal yürüyüş modeli ve yapay sinir ağları yöntemlerinden hangisinin daha
yüksek başarı ile öngörü gerçekleştirdiğini araştırmıştır. OKH, OMH, OMYH ve korelasyon
gibi kriterlere göre yapay sinir ağları diğer yöntemlere üstünlük sağlamıştır.Kadılar vd. (2009),
haftalık olarak TL/Dolar döviz kuru değişkeninin Box-Jenkins, otoregresif koşullu değişen
varyans (ARCH) ve yapay sinir ağları yöntemleri ile öngörüsünü gerçekleştirdikleri
çalışmalarında OKH, OMYH ve OMHkriterlerini kullanarak yapay sinir ağlarının daha başarılı
olduğunu ortaya koymuştur. Adebiyi vd. (2014), New York Borsası’nda işlem gören Dell
firmasının hisse senedine ilişkin öngörüleri, Box-Jenkins ve yapay sinir ağları
yöntemlerinikullanarak gerçekleştirmiştir. OKH kriterini göz önünde bulundurarak yaptıkları
gelecek dönem hisse senedi öngörüsünde yapay sinir ağları yönteminin daha yüksek bir başarı
gösterdiğini göstermişlerdir.
Metodoloji
Box-Jenkins Yöntemi
Zaman serilerine ilişkin modellerin kurulmasında en çok kullanılan yöntem olan BoxJenkins (1976) yönteminin temeli seriye en uygun olan ARIMA sürecini oluşturmaya dayanır.
Bu sürecin oluşturulma aşamasında, modellerin en az parametreye sahip olması (parsimoni)
üzerinde önemle durulmaktadır (Enders, 2015:76). Box-Jenkins yöntemindeaşağıdaki süreç
izlenmektedir (Madalla, 1992: 543):
Şekil 1: Box-Jenkins Metodolojisi
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Şekil 1’de görüldüğü üzere yöntemin belirleme, parametre tahmini ve modelin
uygunluk kontrolü (tanımlayıcı testler) gibi üç aşaması vardır. Bu aşamalara son olarak öngörü
de eklenmektedir. Analizi yapılacak zaman serisine uygun olan modeli belirlerken aşağıdaki
üç aşama izlenmektedir (Sevüktekin ve Nargeleçekenler, 2005: 167):
Serinin zaman yolu grafiği çizilerek sıra dışı gözlemler belirlenir ve varyans sabit
olana kadar dönüştürme işlemi uygulanır.
Otokorelasyon fonksiyonları ve kısmi otokorelasyon fonksiyonları hesaplanır ve eğer
otokorelasyonlar hızlı bir şekilde düşüp ortadan kalkmıyorsa serinin durağan hale
getirebilmek için fark alma işlemi uygulanır.
Durağanlık sağlandıktan sonra modelin derecesine karar verebilmek için
otokorelasyon (ACF) ve kısmi otokorelasyon (PACF) fonksiyonlarından yararlanılır.
Durağan modellere ilişkin otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon fonksiyonlarının davranışı
Tablo 1’de görülmektedir.
Tablo 1:ACF ve PACF’nin Davranışları
MODEL
AR(q)
MA(p)
ARMA(p,q)

ACF
Azalarak kaybolur.
p gecikme sonrası kesilir.
Azalarak kaybolur ve p gecikme
sonra kesilir.

PACF
Q gecikme sonrası kesilir.
Azalarak kaybolur.
Azalarak kaybolur ve q gecikme sonra
kesilir.

*(Sevüktekin ve Nargeleçekenler, 2005: 168)
Modele uygun olanp,q ve d değerleri tespit edildikten sonra, parametrelerin tahmini
aşamasına geçilmektedir. Eğerpür bir AR süreci belirlenmişse en küçük kareler yöntemi, eğer
bir MA süreci belirlenmişse maksimum benzerlik veya en küçük kareler yöntemi, her iki süreç
aynı anda yer almaktaysa doğrusal olmayanoptimizasyon yöntemi kullanılmaktadır (Gujarati,
2005: 744).
Modelin uygunluğunun araştırılması aşamasında ilk olarak tahmin edilen serinin
otokorelasyon fonksiyonu ile gerçek serinin otokorelasyon fonksiyonu karşılaştırılarak
benzerlik göstermeleri beklenir. Bu durumda modelin uygun olduğuna dair bir kanıt elde
edilmiş olmaktadır. Daha sonra hata terimlerinin otokorelasyonu incelenmekte ve
otokorelasyon katsayıları %5 anlamlılık düzeyinde anlamsız olduğu sonucuna ulaşılırsa
belirlenen modelin uygun bir model olduğuna karar verilmektedir. Modelin uygunluğunun
araştırılması aşamasında kullanılan hipotez testlerinin yanı sıra Akaiki Bilgi Kriteri (AIC),
SchwartzBayesian Bilgi Kriteri (SBC) ve Hannan-Quinn bilgi Kriteri (HQIC) gibi kriterler
kullanılmakta ve minimum bilgi kriter değerine sahip olan model uygun model olarak
seçilmektedir (Brooks, 2008: 232).
Şekil 1’de yer alan üç aşama gerçekleştirildikten sonra en uygun ARIMA modeli
seçilmiş olur ve öngörü işlemine geçilir. Öngörü aşamasındaki en önemli nokta serinin
gelecekte alacağı değerlere en yakın öngörüler elde edebilmektir. Bunun için, gerçek değerler
ve öngörü değerleri arasındaki ortalama hata karenin minimum olması gerekmektedir.
Yapay Sinir Ağları
Yapay sinir ağları, insan beynine ait biyolojik sinir ağlarından esinlenerek geliştirilen,
birbirlerine belirli ağırlıklar ile bağlı öğrenme algoritmalarından ve transfer fonksiyonlarından
oluşmaktadır. Daha açık bir ifadeyle yapay sinir ağlarının yapısı, girişi yapılan verilerden
çıktılar üretebilen, basit bir matematiksel fonksiyonu ifade eden bir kara kutu olarak
tanımlanmaktadır.
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Yapay sinir ağları işlem süreci aşağıda yer alan Şekil 2’ de gösterilmiştir. Sistemin ilk
adımı olan veri girişlerinin ardından işlemci elemanlar (nöronlar) ve bağlantı elemanları
(aksonlar) işlemi çıkışa doğru devam ettirmektedir. Herhangi bir yapay sinir hücresine gelen
girdiler, ağırlıklar, toplama fonksiyonu, aktivasyon (transfer) fonksiyonu ile işleme tabi
tutularak çıktıya dönüştürülmektedir. Bu süreç Şekil 3’de görülmektedir.
Şekil 2: Yapay Sinir Ağları İşlem Süreci

Kaynak: Öztemel, 2012:30

Şekil 3: Yapay Sinir Hücresi

Yapay sinir ağları ile yapılacak olan öngörü işleminde kullanılacak olan ağın tasarımı için
izlenecek olan adımlar 8 ana başlık altında toplanmaktadır (Kaastra, Boyd, 1994).
Değişken seçimi
Verilerin toplanması
Verilerin hazırlanması, bir ön işlemden geçirilmesi
Eğitim, test ve doğrulama verilerinin ayrıştırılması
Yapay sinir ağının tasarlanması
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Girdi katmanında bulunan nöron sayısını belirleme
Gizli katman ve nöron sayısını belirleme
Çıktı katmanında bulunan nöron sayısını belirleme
Aktivasyon (Transfer) Fonksiyonunu Belirleme
Hesaplama kriteri
Yapay sinir ağının eğitilmesi
Uygulama
Kullanılacak girdi değişkenlerinin doğru seçilmesi sayesinde ağın daha hızlı
öğrenmesi, daha iyi genelleştirme yapabilmesi ve öngörü performansının artması
sağlanmaktadır.Veriler toplanırken ise dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, verilerin
doğru ve eksiksiz olmasıdır.Girdi ve çıktı değişkenlerine ait verilerin ağa uygulanmasından
önce ağın kullanımına uygun bir şekilde hazırlanması ve ön işlemlerden geçirilmesi
gerekmektedir. Çünkü yapay sinir ağlarının veri işleme yeteneğinin en uygun seviyeye
ulaşması için verilerin ağa sunum formatı son derece yüksek önem arz etmektedir. Yapay sinir
ağları kullanılarak yapılacak olan analizlerde veri seti genellikle eğitim, test ve doğrulama veri
seti olmak üzere üç kısma ayrılmaktadır.Bu aşamaya ilişkin herhangi bir teorik kural mevcut
değildir ve analizi yapılan verinin büyüklüğü ve türü gibi faktörler dikkate alınarak araştırmacı
tarafından belirlenir (Zhang, Patuwo ve Hu, 1998:50).
Uygulamalarda kullanılan yapay sinir ağlarının başarılı olması önemli ölçüde girdi
katmanında bulunan nöron sayısı, gizli katman sayısı, çıktı katman sayısı ve aktivasyon
(transfer) fonksiyonunun belirlenmesine bağlıdır.Girdi katmanı yapay sinir ağlarının bağımsız
değişkenlerini temsil etmektedir. Gecikmeli değerleri tarafından açıklanan tek değişkenli bir
zaman serisiningirdi sayısı belirlenirken AR(p)’nin gecikme sayısı dikkate alınmaktadır (Tang
ve Fishwick, 1993:376). Ancak MA süreçleri göz önüne alındığı zaman ve buna ilaveten BoxJenkins modellerinin doğrusal modeller olması sebebiyle bu yaklaşıma ilişkin kesinlik yoktur
(Zhang ve diğ., 1998:45). Gizli katman sayısının belirlenmesi ise, veri büyüklüğüne ve ağın
tasarımıile ilgili olarak farklılık göstermektedir. Çalışmalarda genellikle bir adet gizli katman
kullanılmasına karşılık, gizli katman sayısı da araştırmacının deneme yanılması ile
belirlenmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, çok sayıda gizli katman
kullanmayarak ağın ezberlemesinin önüne geçilmesidir (Zhang ve diğ., 1998:44). Çıktı
katmanındaki nöron sayısı da analizi yapılan modelin bağımlı değişkenini temsil etmektedir.
Aktivasyon fonksiyonu en basit anlatımla çıktı değerini hesaplayan matematiksel denklemdir.
Çalışmalarda doğrusal olmama özelliklerinden dolayı çoğunlukla sigmoid ve hiperbolik tanjant
fonksiyonu tercih edilmektedir.
Yapay sinir ağı modellerinin sonuçlarına ilişkin değerlendirmeler yapılabilmesi için
çok sayıda kriterler kullanılmaktadır. Bu çalışmada, ortalama mutlak hata kriteri(OMH)
kullanılmıştır.Bağlantı ağırlıklarının en uygun şekilde belirlenerek bu sayede sistemin
hatasının en düşük düzeye indirilmesi yapay sinir ağlarının eğitimindeki temel hedefi
oluşturmaktadır.Bu nedenle, eğitim devir (epoch) sayısı, öğrenme katsayısı ve momentum
değeri belirlenmesi aşaması önem teşkil etmektedir(Yıldız, 2006:107).Tüm aşamaların
tamamlanmasından sonra yapay sinir ağı uygulanmakta ve elde edilen sonuçlar
raporlanabilmektedir.
Ekonometrik Analiz
Kullanılan Veri ve Değişken
Çalışmada kullanılan Euro/TL kuruna ait veriler haftalık olarak Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası Elektronik Veri Dağıtım Sistemi’nden alınmıştır ve 08.01.1999 ile 29.01.2016
tarihleri arasını kapsamaktadır. Uygulamada serilerin logaritmik birinci farkları alınarak elde
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edilen getirisi serileriyle çalışılmıştır. Getirilerin hesaplanmasında kullanılan formül aşağıdaki
şekildedir;
rt = ln (Pt / Pt-1)
Yukarıdaki formülde rt, ilgili sözleşme serisinin t dönemindeki getirisini, Pt, t
dönemindeki sözleşmenin gün sonu uzlaşma fiyatını, Pt-1 ise t-1 dönemindeki gün sonu uzlaşma
fiyatını göstermektedir. Tablo 2’de çalışmada kullanılan Euro/TL döviz kuru getiri serisinin
tanımlayıcı istatistikleri yer almaktadır.
Tablo 2: Getiri Serisinin Tanımlayıcı İstatistikleri

r

Ort.

Medyan

Maks

Min

Std.Sap

Çarpıklık

Basıklık

0.0023

0.0009

0.2583

-0.0675

0.0193

3.5946

42.4665

JarqueBera
59074.4

Tablo 2’de yer alan istatistiklere göre, getiri serisinin ortalama değeri oldukça
düşüktür. Basıklık değerinin normal dağılım kritik değeri olan 3’den çok büyük, çarpıklık
değerinin ise sıfırdan farklı olduğu görülmektedir. Bu durumun sonucu olarak, Jarque-Bera
istatistiği de çok büyümüştür ve bu sebepten seri normal dağılmamaktadır. Çarpıklık değeri
pozitif olduğu için seri sağa çarpıktır ve basıklık değeri 3’den büyük olduğu için seri sivri bir
tepeye (leptokurtik) ve kalın kuyruk (thick-tail) yapısına sahiptir.
Box-Jenkins Modelinin Kurulması
Getiri serisine uygun olan Box-Jenkins modelinin belirlenebilmesi için öncelikle
Eviews programı kullanılarak serilerin durağanlık durumları incelenmiş ardından en küçük
bilgi kriteri değerine sahip model belirlenerek, bu model öngörü amacı ile kullanılmıştır.

Tablo 3: Getiri Serinin Birim Kök Testi Sonuçları

Sabit
Terimli
Sabit
TerimTrend

Birim Kök Testi

t-istatistiği

Kritik Değerler (%1-5-10)

AugmentedDickey-Fuller

-23.00

-3.43 , -2.86 , -2.56

Phillips-Perron

-23.42

-3.43 , -2.86 , -2.56

AugmentedDickey-Fuller

-23.12

-3.96 , -3.41 , -3.12

Phillips-Perron

-23.41

-3.96 , -3.41 , -3.12

Tablo2’de yer alan getiri serisine ait birim kök testi sonuçlarına göre kullanılan iki yönteme
göre de seri birim kök içermemektedir ve bu durum serinin durağan olduğuna işaret etmektedir.
Daha sonra Eviews’ın otomatik ARIMA seçim komutu kullanılarak, sonuçları Tablo 3’de
görülmekte olan,Akaike bilgi kriterinin -5.1585 ile en düşük değere sahip olduğu ARIMA(
5,0,8) modeli öngörü amacıyla seçilmiştir.
Tablo 4 : ARIMA Modelinin AR(p) ve MA(q) Değerlerinin Belirlenmesi
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Olasılık
0.0000

AR /
MA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

-5.0562

-5.1177

-5.1155

-5.1187

-5.1177

-5.1330

-5.1400

-5.1515

-5.1504

-5.1482

-5.1460

1

-5.1164

-5.1147

-5.1168

-5.1178

-5.1167

-5.1328

-5.1479

-5.1492

-5.1471

-5.1448

-5.1426

2

-5.1133

-5.1160

-5.1185

-5.1164

-5.1144

-5.1418

-5.1479

-5.1459

-5.1436

-5.1414

-5.1499

3

-5.1137

-5.1161

-5.1152

-5.1130

-5.1397

-5.1401

-5.1447

-5.1426

-5.1420

-5.1491

-5.1453

4

-5.1105

-5.1135

-5.1121

-5.1377

-5.1299

-5.1368

-5.1451

NA

-5.1476

-5.1479

-5.1511

5

-5.1319

-5.1309

-5.1438

-5.1418

-5.1400

-5.1392

-5.1475

-5.1483

-5.1585

-5.1461

-5.1528

6

-5.1315

-5.1321

-5.1408

-5.1491

-5.1472

-5.1457

-5.1465

-5.1446

-5.1467

-5.1514

-5.1492

7

-5.1370

-5.1407

-5.1386

-5.1392

-5.1470

-5.1466

-5.1435

-5.1473

-5.1467

NA

-5.1460

8

-5.1398

-5.1379

-5.1357

-5.1363

NA

-5.1531

-5.1444

-5.1451

-5.1437

-5.1446

-5.1465

9

-5.1369

-5.1352

-5.1343

-5.1335

-5.1312

-5.1390

-5.1485

-5.1471

-5.1448

-5.1455

-5.1436

10

-5.1340

-5.1320

-5.1314

-5.1306

-5.1283

-5.1391

-5.1456

NA

-5.1438

-5.1397

-5.1391

Yapay Sinir Ağı Modelinin Kurulması
Bu çalışmada NeuroSolutions Excel programında yer alan 42 farklı yapay sinir ağı modeli
içerisinde, farklı gecikmeler ve farklı veri ayrıştırma yapıları denenerek uygulanan modeller
içerisinde en iyi performansı gösteren,LinR-0-B-L (LinearRegression) yapay sinir ağı modeli
seçilmiştir.Eğitim verileri kullanıldıktan sonra gerçekleştirilen öğrenme işlemi sonucu test
verileri için hata kareleri ortalaması (HKO) ve ortalama mutlak yüzde hata (OMYH) için en
küçük değerleri veren yapay sinir ağı modeli (LinR-0-B-L) Tablo 2’ de görülmektedir. Bu
yapay sinir ağı modeli, sıfır gizli katmana sahiptir veLevenberg-Marquardt algoritmasını,
ayrıca ağırlık güncellemesi olarak ise Batch yöntemini kullanmaktadır.
Tablo 5 : Yapay Sinir Ağı Modellerinin Performans İstatistikleri

YSA Modeli

Eğitim
(n=712)

Doğrulama
(n=89)

Test
(n=89)

OMH

OMH

OMH

YSA Modeli

Eğitim
(n=712)

Doğrulama
(n=89)

Test
(n=89)

OMH

OMH

OMH

MLPR-1-O-M

0.06996

0.12966

0.29583

MLPC-1-B-R

0.05320

0.24697

0.52056

MLPC-1-O-M

0.08758

0.22678

0.52487

MLPR-2-O-M

0.06335

0.17620

0.39260

LinR-0-B-R

0.02111

0.02485

0.03866

MLPC-2-O-M

0.24425

0.49893

0.84001

LinR-0-B-L

0.02045

0.02372

0.03623

MLPR-2-B-R

0.02743

0.12798

0.32392

LogR-0-B-R

0.06660

0.26531

0.52068

MLPC-2-B-R

0.04896

0.23013

0.52928

LogR-0-B-L

0.20653

0.42428

0.62765

MLPRPC-1-O-M

0.09196

0.06542

0.13060

MLPR-1-B-L

0.04005

0.04095

0.08073

MLPCPC-1-O-M

0.06942

0.24273

0.53413

MLPC-1-B-L

12.41610

0.42606

0.80234

MLPRPC-1-B-R

0.02444

0.03219

0.06365

PNN-0-N-N

0.04593

0.22091

0.51679

MLPCPC-1-B-R

0.06434

0.30874

0.59913

RBF-1-B-L

0.22260

0.33742

0.71460

GFFR-1-O-M

0.07963

0.23696

0.46810

GFFR-1-B-L

0.02071

0.03025

0.04984

GFFC-1-O-M

0.11538

0.23866

0.51989

GFFC-1-B-L

484.78893

814.66381

855.40084 GFFR-1-B-R

0.02337

0.03803

0.07587

MLPRPC-1-B-L

0.02511

0.03651

0.06994

GFFC-1-B-R

0.13072

0.27373

0.51213

MLPCPC-1-B-L

0.22304

0.25075

0.57504

RBF-1-O-M

0.58248

0.29656

0.67240
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SVM-0-N-N

13.79163

10.17085

2.66398

RBF-1-B-R

0.25949

0.80299

1.52503

TDNN-1-B-L

0.02186

0.15436

0.36248

TDNN-1-O-M

0.15071

0.32319

0.67186

TLRN-1-B-L

0.05031

0.14449

0.33774

TDNN-1-B-R

0.03421

0.16495

0.39803

RN-1-B-L

0.14077

0.17370

0.37207

RN-1-O-M

0.05407

0.16164

0.40155

MLPR-2-B-L

0.02976

0.03770

0.07695

RN-1-B-R

0.14930

0.17846

0.41378

MLPC-2-B-L

0.17246

0.34843

0.53649

TLRN-1-O-M

0.15646

0.21723

0.50278

MLPR-1-B-R

0.02329

0.05432

0.13095

TLRN-1-B-R

0.40513

0.22509

0.40105

Öngörü Sonuçlarının Karşılaştırılması
Tablo 4’de yer alan sonuçlara göre,05.02.2016 ve 08.04.2016 dönemleri için, gerçek
değerler ile kullanılan yapay sinir ağı ve ARIMA modeline ilişkin örneklem dışı öngörü
sonuçları incelendiğinde, yapay sinir ağlarına ilişkin öngörü hatalarının, ARIMA modeline
kıyasla daha küçük olduğu görülmektedir. Öngörü hatası hesaplanırken aşağıdaki formül
kullanılmıştır.
Öngörü Hatası =

(Gerçek Değer − Öngörü Değeri)
Gerçek Değer

Tablo 6: Yapay Sinir Ağı ve ARIMA Modeli Örneklem Dışı Öngörü Sonuçları
Örneklem Periyodu

Gerçek Değer

Öngörü Değeri
YSA

ARIMA

Öngörü Hatası
YSA

ARIMA

05.02.2016

3.22666

3.21803

3.26746

0.00267

-0.01264

12.02.2016

3.28560

3.29108

3.23918

-0.00167

0.01413

19.02.2016

3.29720

3.28795

3.28663

0.00281

0.00321

26.02.2016

3.24838

3.23174

3.28641

0.00512

-0.01171

04.03.2016

3.20608

3.19518

3.23737

0.00340

-0.00976

11.03.2016

3.19308

3.18421

3.22332

0.00278

-0.00947

18.03.2016

3.20998

3.20377

3.18553

0.00194

0.00762

25.03.2016

3.21946

3.21209

3.19605

0.00229

0.00727

01.04.2016

3.20832

3.19919

3.20856

0.00284

-0.00007

08.04.2016

3.21954

3.21638

3.22351

0.00098

-0.00123

Şekil 2’de yer alan öngörü grafiği incelendiğinde yapay sinir ağının öngörü
sonuçlarının grafiği, ARIMA modeline göre, gerçek değerlere oldukça yakın bir seyir
izlemektedir. Bu durum, yapay sinir ağlarının öngörü modellerinde daha yüksek performans
gösterdiğini kanıtlamaktadır.
Şekil 2: Yapay Sinir Ağı ve ARIMA Modeli Örneklem Dışı Öngörü Sonuçlarının Grafiği
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11.03.2016;
3,22666
3,21209
25.03.2016;
3,22351
3,22332
11.03.2016;
3,21954
3,21946
3,20377
18.03.2016;
3,19919
3,20998
3,19518 3,18421
3,20856
3,20832
3,20608
Gerçek
3,19605
3,19308 3,18553
YSA
ARIMA

SONUÇ
Bu çalışmada,TL/Euro döviz kuruna ilişkin oynaklığın açıklanabilmesi için
oluşturulan getiri serisinin gelecek dönem öngörüsü gerçekleştirilmiştir. Bunun için öncelikle
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası elektronik veri dağıtım sisteminden 08.01.1999 ile
08.04.2016 tarihleri arasını kapsayan TL/Euro döviz kuru serisi elde edilmiştir. Ancak örnek
dışı öngörü performansının değerlendirilebilmesi için analiz kapsamına son 10 haftanın verileri
dahil edilmemiş, bu veriler örneklem dışı analiz için ayrılmıştır. Analize ilişkin son veri
29.01.2016 tarihine aittir.
Yapay sinir ağları ve Box-Jenkins yöntemleri kullanılarak, TL/Euro döviz kuru için
gelecek dönem öngörü performansları karşılaştırılabilmesi için öncelikle ARIMA(5,0,8)
modelinin getiri serisini açıklayan en uygun model olduğu tespit edilmiştir.
Ardından,NeuroSolutions Excel programında yer alan 42 farklı yapay sinir ağı modeli
içerisinden, farklı gecikmeler ve farklı veri ayrıştırma yapıları denenerek en düşük ortalama
mutlak hata değerini veren LinR-0-B-L (LinearRegression) yapay sinir ağı modeli
belirlenmiştir. Her iki model için de elde edilen ortalama mutlak hata kriteri karşılaştırıldığında
ise LinR-0-B-L (LinearRegression) yapay sinir ağı modelinin, ARIMA (5,0,8) modeline
kıyasla daha düşük değerlere sahip olduğu bulunmuştur. Bu durum, TL/Euro serisi için gelecek
dönem öngörüsünde, yapay sinir ağlarının Box-Jenkins yöntemine nazaran daha yüksek
performans gösterdiğine işaret etmektedir.
Bu sonuçlar,literatürde yer alan TL/Dolar döviz kuru öngörüsü yapılan veaynı
yöntemlerin kullanıldığı çalışmalar ile tutarlılık sergilemektedir. Bu sebepten,TL/Euro döviz
kuru serisi için de yapay sinir ağlarının öngörü işleminde çok güçlü bir alternatif olduğunu
kanıtlanmış olmaktadır. Yeterli veri sayısı ile uygun ağ yapısı kullanılması durumunda yapay
sinir ağları finansal verilerin öngörümlenmesinde oldukça uygun bir yöntemdir.
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Is There A Relationship Between Government Size and Growth Volatility?
Taner TURAN*
Abstract
This paper examines the relationship between the central government size and output
growth volatility in Turkey by using annual data. Our results don't support the claim that there
exists a robust and negative relationship between the government size and volatility. We find
that the credit to private sector and financial account balance are important variables in
explaining the volatility in Turkey during the period examined. In addition to the credit to
private sector and financial account balance, it seems that the growth rate has an effect also.
Other control variables, namely the openness and inflation rate, don’t have a significant effect
on the volatility. Our findings clearly indicate that it might be crucial to include some control
variables, such as the credits to private sector and capital flows, when examining the
relationship between the government size and volatility.
Key words: Growth volatility, government size and stability, automatic stabilizers
JEL codes: E62, E60, H50
INTRODUCTION
The importance of macroeconomic stability has drawn much attention for a long time.
It is expected that a stable macroeconomic environment enables economic agents to allocate
resources more efficiently by lowering uncertainty and thereby allowing a better decision
making.As suggested in some studies, there is a negative relationship between the volatility
and economic growth(Ramey and Ramey, 1995; Loayza et al., 2007; Badinger, 2010).For
example, Berument et al. (2012) find a negative relation between the volatility and growth in
the case of Turkey and suggest that the volatility reduces the total factor productivity and
investment.
Many studies, like (Gali, 1994),Anders et al. (2008), Mahonty and Zampolli (2009),
highlight the existence of a negative relationship between a measure for government size and
output volatility. This relationship is mainly based on two arguments: Composition effect and
automatic stabilizers. Composition effect can be explained as follows: Since public sector, in
general, is more stable relative to private sector, a bigshare of government in the economy can
reduce the volatility. Automatic stabilizers, related to a government size, can lead to a reduction
in thevolatility or variability via transfer payments or other ways.
This paper examines the relationship between the size of central government and
output volatility in Turkey by using annual data. Our findings don't support the argument that
there exists a robust and negative relationship between the government size and output
volatility in Turkey. Moreover, it seems that the volatility is lower when the government size
is smaller in 1960s and early 1970s.
We briefly review the literature in section 2, explain empirical specification and data
in section 3, examinethe evolution of government size and the volatility in section 4, report the
empirical results in section 5 and finally conclude in section 6.
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LITERATURE REVIEW
There are an increasing number of studies examining the effect of government size on
output volatility. Many studies examine the effect of government size on volatility for OECD
countries. In a very important paper Gali (1994), for 22 OECD countries over the period 19601990, find a negative relationship between output variability and government size. Fatas and
Mihov (2001) report a negative and robust relationship between government size and output
volatility by using data for 20 OECD countries over the period 1960-1997 and the US states
from 1963 to 1990. In a similar way, Martinez-Mongay and Sekkat (2005) find that the size of
governments has a stabilizing role for OECD countries for 1960-2000 period and also suggest
that the relationship is non-linear. Anders et al. (2008), using data for 20 OECD countries over
the period 1960-2004, report evidence for a robust and negative relationship. They develop a
model in which a negative relationship between government size and volatility
emerges.Debrun et al. (2008),for 20 OECD countries, find a negative relationship between
government size and volatility for 1960-1997 period but also agrue that this relationship
weakens when the sample includes post 1990s. For the 1991-2007 period, the relationship is
positive but statistically not significant. Debrun et al. (2008) also indicate the role of financial
development and monetary policy to explain the output volatility and conclude that the
relationship between the government size and macroeconomic stability is strong but nonlinear.
Mahonty and Zampolli (2009)present some evidence for the negative relationship for 20 OECD
countries but also point out that this relationship has weakened since the mid-1980s.
There are some studies using data for a different group of countries. Koskela and Viren
(2004) don't find any robust evidence for a negative relationship for 91 countries over the
period 1980-1999. Viren (2005)conclude that the relationship is not strong for a very large
number of countries over the period 1960-2002. In a comprehensive study,Debrun and Kapoor
(2010) examine the relationship between fiscal policy and macroeconmic stability in
developing and developed countries. They report a negative relationship for both 20 OECD
countrires and full sample of 49 countries while a positive relationshipwhen 20 OECD
countries are excluded from the sample. When central bank independence and financial
development are added to the model,Debrun and Kapoor (2010) find that the relationship is
negative for OECD, non-OECD and full sample but statistically significant for only OECD
countries and full sample.Thorton (2010) reports a positive and statistically singificant
relationship between output volatility and government size for 21 Emerging Market Economies
for over the period 1970-2001.

EMPIRICAL SPECIFICATION AND DATA
To examine the effect of government size on output volatility we estimate the following
empirical specification:
VOLt= β0 + β1 GSt+ B2Xt+ut(1)
where VOL stands for output (GDP) growth volatility, GS for government size, X for
control variables. In the literature, it is almost a standard to measure the volatility of output by
estimating the standard deviation of GDP orGDP growth rate. But in a time series context we
need to find another way to measure or represent the volatility of output. Following Koskela
and Viren (2004) and Jetter (2013), we use the squared difference between actual GDP growth
rate and trend, which is estimated by Hodrick-Prescott filter, as a proxy for the volatility.
Namely we first estimate HP residual, [HPR=(Actual growth rate-HPtrend)/HPtrend], and
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then calculate its square, (VOL=HPR*HPR). We use central government total expenditures
(GTE) a measure for government size. A negative coefficient on GS suggests that an increase
in government size reduces the output volatility. Based on the literature, several control
variables are included: Openness (OPN) measured by the sum of exports and imports, the
growth rate of real GDP (GRW), inflation rate (INF), domestic credit to private sector by
financial sector (CRF), financial account balance (FAB).GTE, OPN, CRFand FAB are
employed as percent of GDP.
We use annual data from 1961 to 2014 for Turkey to examine the effect of government
size on output volatility. However the data for FABare available only for 1975-2014 period.The
data, except for GTE and FAB that comefrom Turkish Ministry of Finance and Central
Bankrespectively, are taken from World Bank. 93

A VISUAL EXAMINATION
Before getting into the econometric analysis, we examine the government size and
volatility over time. The evolution of central government total expenditures, our proxy for
government size, is shown at Figure 1.
Figure 1. GTE(as % of GDP )
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Source: GTE from Turkish Ministry of Finance and GDP from The World Bank

GTE hasremarkably increased during the period examined. This increase is especially
more obvious and persistent after around 1990following a temporary decline in late 1980s.
GTE has increased from about 16 percent in 1990 to 26 percent in 2014. Due to high interest
payments, there is a sharp increase in GTE around 2000s. However, when these payments go
down GTE declines as a result.

93

The central government expenditures refer to the consolidated budget expenditures before 2006.
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Figure 2. Ouput Growth Volatility
7
6
5
4
3
2
1

1961
1963
1965
1967
1969
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013

0

Source: Data from The World Bank, author’s estimates.

Despite a temporary decline in the output growth volatility in some periods, no substantial
decline hasbeen experienced over time. On contrary, the volatility, on average, markedly
increases during 1990s and 2000s relative to the earlier periods.As expected, the volatility is
the highest in 1994, 1999 and 2009 becasue of severe economic crises experienced in these
years.In a similar way, Like Taylor (2000), we look at the evolution of output gap, measured
as percentage deviation of log real GDP from potential GDP (HP trend). It seems that the output
gap fluctuates more in 1990s and 2000s in general. On the other hand, it seems the gap is more
stable after 2010.
Figure 4. Percentage Deviation of Real GDP from Trend
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Source: Data from The World Bank, author’s estimates.

We estimate the standard deviation and mean of growth rates and summarize them in Table 1.
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Table 1. Standard deviation and mean of GDP growth rate.

19611969

19701979

19801989

19901999

20002009

20102014

1961-2014

Std.
Dev.

3.070391

3.210247

3.439861

4.993312

5.307117

3.319358

3.940485

Mean

5.653429

4.700358

4.100551

3.978364

3.766554

5.423274

4.508435

Source: Data from The World Bank, author’s calculations.

It seems that the standard deviation of growth rates sharply increases in 1990s and
2000s in which the mean growth rates are the lower. Standard deviation is significantly declines
in 2010-2014 period. We also calculate the rolling standard deviation of GDP growth rates
over 5-year periods. As can be seen at Figure 2, there exists an increase in 1990’s and 2000’s.
However a sharp decline is observed in 2014.
Figure 3. Moving standard deviation of growth rate.
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Our examination shows that the volatility is higher in 1990s and 2000s compared to
other periods in Turkey. This is strikingly different from the substantial decline in output
volatility over time documented in some studies, such as Blanchard and Simmon (2001),
Mahonty and Zampolli (2009) and Debrun and Kapoor (2010), for many countries.
Interestingly, both the output volatility and the government size increase after 1990 compared
to that of 1970 or 1980s. We should note that the volatility is much lower in 1960s in which
the government size is small compared to later periods, especially after 1990. Our preliminary
examination donot lend any evidence for the presence of a negative relation between the
volatility and government size during the period examined.
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EMPIRICAL RESULTS
In this section, we firstperform ADF tests to ensure that the variables are stationary. ADF test
results are summarized in Table 2.
Table 2. ADF Test Results

Level
t-statistic
0.0859
-7.4965***
-3.0489
-4.553***
-1.9017
-4.1038**
-7.3000***

Variables
CRF
GRW
GTE
FAB
INF
OPN
VOL

First difference
t-statistic
-6.7107***
-8.5268***
-7.9163***
-6.9942***
-8.7238***
-6.5252***
-12.8120***

Notes:***,**, * show significance level 0.01, 0.05 and 0.1 respectively.
Lag length based on Schwarz Information Criteria.

ADF test results indicate that, in level, we fail to reject the null hypothesis that CRF,
GTE and INF have unit roots at 0.10 significance level. However we reject the same null
hypothesis in the first differences. On the other hand, we reject the null hypothesis that GRW,
FAB, OPN and VOL have unit roots in both level and first differences.Therefore,we use
CRF,GTE and INFin first difference, denoted by DCRF, DGTE and DINF respectively, while
GRW, FAB, OPN and VOL are used in level.
We use Ordinary Least Squaresmethod and report results in Table 3. We first carry out
the regression in which the government size used as the only independent variable. Then we
add one control variable at each regression.
Table 3. The Regression Results
Dep. Var. Growth volatility

Var.
Const.

DGTE

0.7843**
*
(-0.171)
0.1695**
(-0.0695)

OPN

DCRF

FAB

0.1366

0.2608

0.5833

1.0938*

0.9982*

(-0.3566)

(-0.3506)

(-0.5345)

(-0.5451)

-0.5587

0.0203

0.0011

0.0013

(-0.0837)

(-0.079)

(-0.0793)

0.0234

0.0177

0.0189

(-0.0147)

(-0.014)

(-0.0142)

0.1156** 0.0982**

0.1023**

(-0.0458) (-0.0436)
0.2355**
-0.1514**
*

(-0.0441)

0.0867
0.1738**
(-0.0675) (-0.0777)
0.0132
0.0204**
(-0.0099) (-0.0102)
0.0942**
(-0.0454)

-0.1548**
679

(-0.0566)

(-0.0636)
-0.1161**
(-0.0485)

0.411526
7.8182**
*

0.481619
8.2468**
*

GRW
DINF
Adj. R2

0.0866

F st.

5.9324**

0.1406

0.193779
5.16613*
5.255***
*

(-0.064)
-0.1034**
(-0.0509)
0.008
(-0.0094)
0.477433
6.9386***

Note: ***, **, * show significance at 0.01, 0.05 and 0.10 respectively. Standard errors are in
parenthesis.

As can be seen in Table 3, the coefficients on DGTE are positive in all estimates but
significant in only two cases. This implies that an increase in DGTE makes output growth rate
more volatile not less. It seems that when we add DCRF,FABand GR as independent
variables,DGTE does not have a statistically significant effect on the volatility any more. So
we conclude that the effect of DGTE on the volatility is sensitive to the inclusion of some
control variables. Our results,consistent with that of Koskela and Viren (2004), Viren (2005)
and Thorton (2010), don’t support the argument that the government size has a stabilizing effect
on the volatility and also differ from the results reported for developing countries.
We find that the openness has a positive and significant effect in only one specification,
in which no other control variables are included, implying the effect of openness is not robust
and probably arising from the omitted variable bias. This result is consistent with that of some
studies, like Debrun et al. (2008). Moreover since there is no a widespread agreement as to
whether the openness has a stabilizing effect or not in the literature, our result is not surprising.
DCRF, a proxy for financial development, has a positive, robust and significant effect.
As suggested in the literature, the positive coefficients on DCRF are not totally unexpected or
implausible. In Turkey, there exists a sharp rise in DCRF over time jumping from 37 percent
in 2000 to 87 percent in 2014. A sharp rise in credit to private sector by financial sector can
induce a consumption or investment boom leading to a higher volatility.
We find that FAB has a negative effect, implying that the net capital flows contribute
to stabilizing the volatility. Capital flows can affect the volatility through different channels
and also allow economic agents to smooth their consumption over time. Although a possible
relationship between the capital flows and output volatility or macroeconomic stability is
definitely not new, our empirical findings highlight this point. Moreover, the growth rate has a
negative and significant effect on the volatility. Finally it seems that inflation rate, an indicator
for monetary policy, doesn’t have any significant effect on the volatility. The insignificant
coefficients on inflation rate are consistent with that of some studies, like Kose et al. (2003).
However some other studies, such as Taylor (2001) and Debrun et al. (2008), argue that a better
conduct of monetary policy or inflation would be important in explaining the volatility.
So our results clearly suggest that the government size does not have a stabilizing effect
on output volatility in Turkey. We would like to point out the importance of including
appropriate control variables. In this context, especially the financial development and
financial account balance seem to have a significant role in explaining the volatility in the case
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of Turkey. If we did not include some control variables, we would conclude that a proxy for
government size had a robust and significant positive effect on the volatility.
Finally, as a diagnostic check, we investigate the existence for serial correlation by
performing LM tests and fail to reject the null of no serial correlation.94 Also we examine the
instability by means of CUSUM and CUSUM Square tests. These test results indicate that there
is no parameter instability in our estimates. We should note that our main results don’t change
in any significant way when we use the government final consumption expenditures, tax
revenue, and government non-interest expenditures as a measure for government size.
CONCLUSION
This paper examines the relationship between the government size and output volatility
in Turkey.It seems that there is an increase in the volatility and government size in Turkey in
1990s and 2000s compared to that of previous decades.
When the central government total expenditure is used as a proxy for the government
size, we find that the government size has a positive and significant effect on the volatility in
only two cases. However this result is not robust to the inclusion of some control
variables.Therefore, we conclude that there does not exist anysignificant and negative
relationship between the government size and volatility in Turkey during the period examined.
It seems that the credit to private sector by financial sector and financial account balance are
important in explaining the volatility. We find that the credit to private sector (net capital flows)
has a destabilizing (stabilizing) effect. In addition to these two control variables, we conclude
that the growth rate has a significant effect. Other control variables, namely the openness and
inflation rate, don’t have a robust or significant effect on the volatility. In general, our results
are in line with that of some results reported in the literature.
Our results forcefully point out that it is crucial to control the financial development
and net capital flows when examining the relationship between the government size and
volatility. Otherwise empirical findings might be subject to the omitted variable bias.
As for policy proposal,it is clear that Turkey should take some measures to lower the
volatility in order to have a more stable economic activity. Despite a sharp rise in the
government size taken place since early 1990s, the volatility actually has increased, implying
that the automatic stabilizers has not been operating well. Therefore a change in the fiscal
structure that makes automatic stabilizers more effective would be helpful. In this context, a
fundamental revision in the tax code, meaning a more progressive tax system mainly based on
direct taxes rather than indirect ones, should be discussed. Moreover, our results indicate that
some restrictions on the credit to private sector would contribute to ensuring macroeconomic
stability. Finally, another important policy implication of our empirical findings is the
importance of economic policies that encourage capital inflows. However, it should be kept in
mind that especially portfolio investments can trigger economic crisis, leading to an increase
in the volatility.
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Abstract
This study examined whether the stochastic convergence hypothesis in relative per capita CO2
emissions is supported in OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) countries
over the period of 1960-2010. In other words, we investigated whether shocks to relative per capita CO2
emissions are permanent or temporary. Permanent shocks provide evidence in favor of divergence,
whereas temporary shocks render evidence favorable to stochastic convergence. For that purpose, we
employed the two-break LM (Lagrange multiplier) and three-step RALS-LM (residual augmented least
squares Lagrange multiplier) unit root tests that were developed by Lee et al. (2012) and Meng and Lee
(2012), respectively. Our empirical results were generally favorable to the convergence hypothesis when
two breaks were allowed. However, when structural breaks were ignored, divergence was more
supported by the unit root tests. From the viewpoint of government policy, these results imply that
government’s energy use or environmental protection policies of OECD countries have not persistent
effects on the relative per capita emissions series of the sample countries. Regarding the break dates, the
first breaks generally cumulated around the two energy crises period, whereas the second breaks mostly
occurred in the 1990s.

Jel Classification: Q40, Q54
Keywords: global warming, CO2 emissions, structural breaks, convergence

I. INTRODUCTION
Global warming and climate change are serious environmental problems today. The
high level of emissions from carbon dioxide (CO2) and other greenhouse gases is the main
contributor to these global problems. The combustion of fossil fuels and other human activities
are the main reasons for the increased atmospheric concentration of CO2. In this scenario, CO2
contributes to climate change with potentially irreversible negative impacts on the world
economy once it is released into the atmosphere as a byproduct of the consuming of fossil fuels
(Lee and Lee, 2009).
In this context, industrialized countries have started to arrange important
environmental agreements and agendas to decrease and control the atmospheric concentration
of greenhouse gases emissions since the early 1990s. For instance, the United Nations
Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), which was adopted in May 1992 and
opened for signatures a month later at the United Nations Conference on Environment and
Development in Rio de Janeiro, Brazil, is one of the best-known environmental conventions.
The ultimate aim of UNFCCC is to reduce CO2 emissions across countries to combat global
climate change and the greenhouse effect, which is caused by high concentrations of CO 2 in
the atmosphere. Additionally, the Kyoto Protocol has extended the UNFCCC. Initially adopted
on December 11, 1997, the protocol’s major feature is that it sets binding targets for reducing
greenhouse gas (GHG) emissions for 37 industrialized countries and the European community.
In accordance with the Kyoto Protocol, signatories from developed countries were committed
to reducing their combined GHG emissions by at least 5% from their 1990 levels by the period
of 2008–2012.
Based on the aforementioned developments, scholars have started to employ empirical
studies on per capita greenhouse emissions to find effective solutions and develop policy
instruments that will increase environmental quality. In this respect, convergence issue in the
environmental economics has gained empirical concern among scholars. Convergence holds if
countries with low per capita emissions increase their emissions while high per capita
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emissions countries decrease their emissions (Romero-Avila, 2008). In other words, the equal
allocation of emissions to all countries on a per capita basis indicates the existence of
convergence (Westerlund and Basher, 2008). In particular, scholars have focused on
convergence in CO2emissions because CO2 appears as the main cause of global warming.
Furthermore, analyzing convergence in per capita CO2 emissions (PCE hereafter) is crucial for
the following reasons.
II. LITERATURE REVIEW
Many studies have tested for convergence in per capita GHG emissions, especially
CO2. However, they do not reach a consensus because they use different country samples, time
periods, and methods.
Applied panel unit root tests allowing for structural breaks and/or cross-sectional
dependence when testing convergence in RPCE. First, Barassi et al. (2008) employed a battery
test that allowed for cross-sectional dependence when testing for convergence in PCE among
OECD countries for the period of 1950–2002. The authors found that RPCE series did not
converge. Lee and Chang (2008) employed the panel SURADF unit root test, developed by
Breuer et al. (2001, 2002), to test for convergence in RPCE series among 21 OECD countries
from 1960–2000. The overall results indicated that convergence was supported for nearly onethird of the countries. Furthermore, Westerlund and Basher (2008) found evidence favorable
to the convergence in RPCE series for 16 industrialized and 12 developing countries over the
past century by using panel unit root tests that controlled for cross-correlation through a factor
model. Westerlund and Basher (2008) also employed the panel unit root tests of Phillips and
Sul (2003), Moon and Perron (2004), and Bai and Ng (2004) to test for convergence in RPCE
series for 28 developed and developing countries for the period 1870–2002. The authors
provided strong support in favor of convergence.
In this strand, there are also studies that employed panel unit root tests with structural
breaks. For instance, Romero-Avila (2008), using the KPSS panel unit root test developed by
Carrion-i Silvestre et al. (2005), tested the validity of both the stochastic and deterministic
convergence hypotheses. The results were generally favorable to the both convergence types
in RPCE series among 23 OECD countries for the period of 1960–2002. Lee and Chang (2009)
also employed the KPSS panel test to examine the stochastic convergence in RPCE series
among 21 OECD countries over the period of 1950–2002. Their results strongly supported the
stochastic convergence hypothesis. Payne et al. (2014) used Residual Augmented Least
Squares – Lagrange Multiplier (RALS-LM) unit root test with structural break. They studied
District of Columbia from 1900 to 1998. The results showed that for each state and Disticf of
Columbia were converge.
The fourth strand of studies used a nonparametric approach to convergence. For
instance, Nguyen Van (2005), who employed nonparametric methods to examine the
convergence of RPCE series in 100 countries for the period of 1966–1996, reported that
industrialized countries exhibited a convergence pattern, although he found little evidence of
convergence for the whole sample. Aldy (2006) tested both the sigma (  ) convergence and
stochastic convergence in per capita income and CO2 emissions series for the period of 1960–
1999 within the framework of a nonparametric Markow-transition matrix. The results signaled
little evidence in favor of convergence in CO2 emissions series. Using a robust distributional
approach and nonparametric distribution tests, Criado and Grether (2011) analyzed
convergence in PCE within a panel consisting of 166 countries spanning the period of 1960–
2002. The results showed that divergence held before the oil price shocks in the 1970s, whereas
some group-specific convergence patterns emerged for the period of 1980–2000. Ezcurra
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(2007), who examined the spatial distribution of PCE in 87 countries from 1960–1999 using a
nonparametric approach, found that there was convergence over these 40 years but that it would
not continue indefinitely. Stegman (2005) employed the stochastic kernel estimation of the
intra-distributional dynamics of cross-country PCE over time and attained little evidence of
absolute convergence across countries.
Another strand includes studies that employed nonlinear unit root tests to test for the
stochastic convergence. Yavuz and Yilanci (2012) analyzed convergence in RPCE for G7
countries by employing the threshold autoregressive panel unit root test spanning the period of
1960–2005. They found that convergence held only during the first regime, while divergence
was confirmed in the second regime. Camarero et al. (2011) examined convergence in RPCE
series among 22 OECD countries for the period of 1870–2006, using the unit root test
developed by Kapetianos et al. (2003). The authors’ results indicated that there was no robust
convergence. Panopoulou and Pantelidis (2009) examined CO2 emissions convergence among
128 countries within the period of 1960–2003 using Phillips and Sul’s (2007) methodology,
which is based on a nonlinear time-varying factor model. Their results indicated that all 128
countries’ RPCE series converged in the sample’s early period. Furthermore, in the recent years
of the sample, there were two convergence clubs. Anorou and Emmanuel (2014) used
sequential panel selection method in 15 African countries for 1971-2011. The results indicated
that 11 countries converged but 4 countries diverged. Presno et al. (2015) employed nonlinear
stationary analysis in 28 OECD countries for the time period 1901 through 2009. They
separated countries developed or developing states levels. The authors’ results showed that
especially developed countries were  convergence under smooth transitions. Wu et al. (2016)
employed the continuous dynamic distribution approach to the panel data of 286 Chinese cities.
The results indicated that Chinese cities tended to converge during the sample period of 2002–
2011.
In the last strand, other studies related to convergence. For instance, Barassi et al.
(2011) examined the convergence of CO2 emissions within 18 OECD countries over the period
of 1870–2004, employing a local whittle estimator of the fractional integration parameter. The
results indicated that convergence held for 13 of 18 OECD countries. Oliveira and Vargas
Mores (2015) used random and fix effects estimators to examine 118 countries for the period
of 1970–2008. They found a strong convergence in large global and regional samples of
countries. These results showed that convergence was steady, but OECD countries were
converging below the average by about 10 years. Nourry (2009) used alternative econometric
method: a pairwise approach. Their sample for carbon dioxide is composed 127 countries from
1950 to 2003 and this study analyzed stochastic convergence over the OECD countries. The
results showed that both OECD sub-dataset and total group were not convergence.
III. DATA
The primary data used in this paper for 28 OECD95 countries were the annual PCE
measured in metric ton, which were taken from the World Development Indicators (WDI,
2015) database. The country sample and time interval were dictated by data availability.

95

TheseareAustria, Australia, Belgium, Canada, Chile, Denmark, Finland, France, Greece,
Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Luxembourg, Mexico, Netherlands, New Zealand,
Norway, Poland, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, the United Kingdom, andtheUnited
States.
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In designing a precise examination indicator, we followed Aldy (2005), Chang and Lee
(2008), Lee and Chang (2008, 2009), Nguyen-Van (2005), Romero-Avila (2008), and
Strazicich and List (2003), who used Carlino and Mills’ (1993) methodology to test for
stochastic convergence in RPCE. Carlino and Mills examined the convergence of per capita
income for eight regions in the United States by calculating the log of the ratio of per capita
income relative to the average per capita income of United States and then conducting a unit
root test. Based on this methodology, we calculated a yearly sample average for the 28 OECD
countries under study and then took the natural logarithm of RPCE for each country i as
follows:

X i ,t  ln

CO2 pc

i ,t

averageCO2 pct

(1)

where CO2 pc is the PCE for i country and average CO2 pct is the yearly average value in the
i ,t

sample span. Searching for the unit root in X i ,t (RPCE) provides a clear conclusion about
whether stochastic convergence holds. Moreover, as stated by Chang and Lee (2008) and
Nguyen-Van (2005), some common trends in emissions are avoided thanks to this relative
measure of per capita CO2 emissions.
In general, there are three different types of convergence, stochastic convergence, 
convergence, and  convergence, addressed first in the growth literature and then in the
environmental literature (Jobert et al., 2010; Panopoulou and Pantelidis, 2009). However, we
focused on stochastic convergence type in this study. Stochastic convergence indicates that the
effects of temporary shocks on RPCE dissipate over time or, likewise, that the time series does
not possess a unit root (List, 1999). However, a unit root in the log of RPCE indicates that a
given country’s RPCE does not converge stochastically toward the sample average because
shocks to RPCE cause permanent effects. The conventional way to test stochastic convergence
is by employing the unit root tests. In the econometric framework, stochastic convergence holds
if the log of RPCE trends stationary. From the economic policy point of view, stationarity
implies that the effects of the reduction or the recondition policies of CO2 emissions are
temporary over time, and series will revert to a trend path in the long run. As such, controlling
the mean value of trend paths in the long run is a crucial target of all countries rather than
creating a transitory reduction in the short run (Chang and Lee, 2008).
Aside from stochastic convergence,  convergence indicates a reduction in the spread
or dispersion of a data set over time, whereas  convergence is supported by the existence of
a negative relationship between the growth rate of the variable of
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Figure 1: Plot of logarithm of PCE for 28 OECD countries
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However, a visual inspection is not enough to come to a clear-cut conclusion about
whether convergence holds. Thus, we need to conduct a formal test using unit root tests. In
addition, we decided to allow for breaks in the unit root testing process due to the following
reasons. First, our data spanned over 40 years and coincided with important events that created
crucial shifts in the trend ways of emissions series such as the first and second oil crises in the
1970s, the Earth Summit in 1992, and the Kyoto Protocol in 1997. In addition, structural breaks
can be derived from changes in the degree of environmental-control legislation, changes in the
political system, or fluctuations in energy prices. For instance, Romero-Avila (2008) suggested
that the 1970 and 1990 amendments to the Clean Air Act, the Council Directive on Limitation
of Emissions of Certain Pollutants from Large Combustion Plant, and a final amendment
affecting European Union countries were the main policy intervention shocks that may have
created significant breaks in the trend of RPCE levels.
IV. EMPIRICAL RESULTS
The model with at most two level and trend breaks was considered in the study.
In the first step of the two-step LM unit root test, a maximum structural break number R was
defined, and the max F test was applied to identify the break locations and to test the
significance of each break with optimal lags. We turned back to the beginning of the first step
with break numbers equal to R-1, when the null of no trend break is not rejected or when one
of the break dummy variables is not significant in case of the rejection of no trend break. This
procedure continues until the break number equals to zero, or all the identified break dummy
variables were significant. The usual no-break LM unit root test of Schmidt and Phillips (1992)
was employed if the break number equaled to zero from the first step; however, the one-break
(or R-break) LM unit root test of Amsler and Lee (1995) and Lee and Strazicich (2003) was
employed in case of one or more breaks with the break number, location, and the corresponding
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optimal lags identified in the first step. After that, the LM statistic,  LM , is obtained. With the
RALS-LM test, its first two steps were the same as the two-step LM test. In the third step, the
higher moment information attained from the second step was used and augmented to the
*

regression of the two-step LM test. RALS-LM test statistic was denoted as  RALS  LM . The grid
search within 0.10–0.90 intervals of the whole sample period was used while searching for the
optimal number of breaks.
*

As a preliminary check, we first employed Augmented Dickey-Fuller (ADF) test of
Dickey and Fuller (1981), the LM test of Schmidt and Phillips (1992), and the RALS-LM test
without breaks. The results are reported in Table 1.
Table 1. Results of ADF, LM and RALS-LM tests without break
Country

Austria
Australia
Belgium
Canada
Chile
Denmark
Finland
France
Greece
Hungary
Iceland
Ireland
Israel
Italy
Japan
Luxembourg
Mexico
Netherlands
New Zealand
Norway
Poland
Portugal
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
UK
United States

ADF

LM

RALS-LM

 ADF

k̂

 LM

 RALS  LM

̂

-4.993a
-2.103
-2.706
-3.659b
-1.441
-4.201a
-2.806
-3.040
-1.532
-2.268
-4.259a
-1.853
-2.158
-4.027b
-2.751
-1.925
-1.181
-2.882
-2.587
-1.333
-1.292
-0.660
-0.656
-2.664
-4.439a
-2.744
-2.902
-1.846

0
0
0
0
1
0
0
0
3
2
0
0
0
0
2
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
4
4

-5.027a
-1.829
-2.680
-3.497b
-1.582
-2.882c
-1.677
-2.010
-1.267
-2.009
-1.716
-2.287
-2.208
-0.349
-1.182
-2.233
-1.227
-1.826
-1.360
-1.125
-1.243
-1.675
-1.469
-1.121
-2.007
-2.387
-1.343
-0.642

-4.760a
-2.204
-3.240b
-3.552a
-1.861
-2.978b
-2.841c
-2.111
-0.816
-1.323
-2.474
-1.857
-2.746c
-0.033
-0.927
-2.256
-1.367
-1.336
-1.993
-1.063
-0.955
-1.602
-0.909
-2.202
-1.459
-2.355
-1.165
-0.521

0.997
0.957
0.829
0.711
0.983
0.907
0.701
0.946
0.914
0.968
0.672
0.960
0.465
1.022
0.947
0.824
0.994
0.658
0.905
1.044
0.876
1.019
0.732
0.642
0.998
0.923
0.716
0.776

Critical Values

2

k̂
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
1
0
0
1
2
1
0
0
0
1
1
3
0
1
1
0
4
4

1%
-3.691
-3.674
-3.608
-3.535
-3.685
-3.653
-3.530
-3.670
-3.656
-3.679
-3.514
-3.675
-3.362
-3.692
-3.670
-3.605
-3.690
-3.507
-3.653
-3.692
-3.636
-3.692
-3.548
-3.499
-3.692
-3.660
-3.539
-3.575

5%
-3.087
-3.066
-3.002
-2.937
-3.079
-3.041
-2.932
-3.061
-3.044
-3.072
-2.911
-3.068
-2.747
-3.088
-3.061
-2.999
-3.085
-2.900
-3.040
-3.088
-3.025
-3.088
-2.949
-2.888
-3.087
-3.049
-2.940
-2.973

10%
-2.790
-2.768
-2.699
-2.635
-2.782
-2.741
-2.630
-2.762
-2.745
-2.774
-2.607
-2.770
-2.425
-2.791
-2.763
-2.696
-2.788
-2.595
-2.740
-2.791
-2.724
-2.791
-2.646
-2.582
-2.790
-2.750
-2.638
-2.670

Notes: k̂ is the optimal number of lagged first-differenced terms and we didn’t report k̂ values again because they



are same both for the LM and RALS-LM tests. ADF indicates the augmented Dickey-Fuller test statistic, whereas

688

 LM

and  RALS  LM are the test statistics of the LM and RALS-LM tests, respectively. The critical values for the

ADF test are -4.159, -3.501, and -3.183 at 1%, 5%, and 10% significance levels, respectively. The critical values
for the LM test with no break are -3.693, -3.088, and -2.792 at 1%, 5% and 10% levels, respectively. Also, the
critical values for the RALS-LM test are tabulated in the last three columns in Table 1. The critical values were
obtained for 50 observation numbers for all tests through 100000 iterations. Maximum lag length was selected as 4.
a, b, and c indicate significance at 1%, 5% and 10% levels, respectively.

As seen in Table 1, the unit root null hypothesis was rejected for six countries (Austria,
Canada, Denmark, Iceland, Italy, and Switzerland) in the ADF test. For the other 22 countries,
RPCE appeared to be stationary. In the case of the LM test, RPCE was stationary for only three
countries (Austria, Canada, and Denmark); however, the null of nonstationarity could not be
rejected for the remaining 25 OECD countries. Finally, for the RALS-LM test, RPCE appeared
to be stationary for only six countries (Austria, Belgium, Canada, Denmark, Finland, and
Israel), whereas the null of nonstationarity could not be rejected for the remaining 22 OECD
countries. Overall, the unit root tests without breaks generally provided evidence of divergence
in RPCE series. However, because allowing for breaks in unit root testing procedure may
change the results, we employed the LM and RALS-LM tests with breaks. The results of the
tests with two breaks are provided in Table 2.
Table 2.Results of LM and RALS-LM unit root tests with two breaks
Country
Austria
Australia
Belgium
Canada
Chile
Denmark
Finland
France
Greece
Hungary
Iceland
Ireland
Israel
Italy
Japan
Luxembourg
Mexico
Netherlands
New Zealand
Norway
Poland
Portugal
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
UK
United States

 * LM
-6.204a
-4.986a
-4.062c
-6.053a
-4.647b
-6.445a
-6.312a
-5.348a
-5.734a
-4.180c
-3.737
-5.570a
-4.408b
-2.699
-4.303c
-3.663
-3.796
-6.108a
-4.380b
-5.004b
-2.670
-5.551a
-3.051
-5.568a
-5.180a
-3.853
-3.714
-5.820a

*
 RALS
 LM

̂ 2

-6.204a
-4.986a
-4.062c
-6.053a
-4.647b
-6.445a
-6.312a
-5.348a
-5.734a
-4.180c
-3.737c
-5.570a
-4.408a
-2.699
-4.303C
-3.663
-3.796
-6.108a
-4.380b
-5.004b
-2.670
-5.551a
-3.051
-5.568a
-5.180a
-3.853
-3.714c
-5.820a

1.017
0.992
0.925
0.727
0.796
1.044
0.826
0.724
0.627
0.702
1.041
1.014
0.871
1.032
1.025
0.909
0.946
0.882
0.927
0.785
0.936
0.971
0.715
0.701
0.802
0.976
0.745
0.991

TˆB
1979
1978
1981
1975
1986
1989
1979
1982
1970
1988
1967
1973
1967
1967
1965n
1993
1972
1980
1978
1988
1987
1984
1968n
1976
1972
1999
1975
1978n

k̂
1993
1989
1984
1996
2002
1997
2003
1988
1991
1992
1970
2000
1990
2000
1970
1998
1983
1983
1993
1998n
1991
2000
1981
1995n
1983
2004
1989
1996

4
4
0
0
1
3
1
0
4
1
2
0
4
0
0
4
0
0
3
3
0
4
3
4
0
3
3
2

1%
-5.005
-4.955
-4.777
-4.617
-4.987
-4.891
-4.605
-4.941
-4.900
-4.969
-4.564
-4.958
-4.224
-5.008
-4.942
-4.770
-5.001
-4.545
-4.889
-5.008
-4.846
-5.008
-4.644
-4.522
-5.006
-4.912
-4.624
-4.702

Critical Values
5%
10%
-4.370
-4.058
-4.321
-4.011
-4.161
-3.853
-4.004
-3.695
-4.353
-4.041
-4.259
-3.952
-3.991
-3.682
-4.307
-3.998
-4.268
-3.960
-4.335
-4.024
-3.948
-3.638
-4.324
-4.014
-3.608
-3.288
-4.373
-4.061
-4.308
-3.999
-4.154
-3.847
-4.366
-4.054
-3.927
-3.617
-4.257
-3.950
-4.373
-4.061
-4.220
-3.913
-4.373
-4.061
-4.032
-3.723
-3.902
-3.592
-4.371
-4.059
-4.280
-3.971
-4.011
-3.702
-4.091
-3.783

689

Notes: 

*

LM

and

*
 RALS
 LM

are the test statistics for the LM and RALS-LM tests, respectively. k̂ is the optimal

number of lagged first-differenced terms. TˆB denotes the estimated break points. The test statistics are invariant to
the location of trend breaks because transformed tests are implemented. a , b and c denote the significance of the test
statistic at 1%, 5% and 10% levels, respectively. As the LM test and RALS-LM test share the same procedure when
searching for the break points and the corresponding optimal lags, the break dates were reported only one time to
save the space. The critical values for the LM test are -5.008, -4.373 and -4.0613 at 1%, 5%, and 10% levels,
respectively and were obtained through 100000 iterations for 50 observation. The last three columns provide critical
values for the RALS-LM test .n denotes insignificance of break dummy.

As displayed in Table 2, in the case of the LM test, the null of nonstationarity was rejected for
20 OECD countries, whereas only eight countries (Iceland, Italy, Luxemburg, Mexico, Poland,
Spain, Turkey, and the UK) have nonstationary RPCE series. Besides, in the case of the RALSLM test, the null of nonstationarity could be rejected for 22 countries. Therefore, it could be
suggested that allowing for breaks changed the results from divergence to convergence. The
results of the LM and RALS-LM tests were similar. Furthermore, for Japan, Norway, Spain,
Sweden, and the United States, one of the breaks identified for each country was insignificant
at the 10% level. Therefore, a one-break unit root test appeared to be more appropriate for these
countries. However, we employed additional one-break tests for all countries to examine the
impact of including two breaks instead of one; the results are reported in Table 3.
Table 3.Results of LM and RALS-LM unit root tests with one break
Country

 * LM

*
 RALS
 LM

̂ 2

Austria
Australia
Belgium
Canada
Chile
Denmark
Finland
France
Greece
Hungary
Iceland
Ireland
Israel
Italy
Japan
Luxembourg
Mexico
Netherlands
New Zealand
Norway
Poland
Portugal
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
UK

-2.797
-3.480c
-2.907
-4.401b
-3.052
-3.834b
-3.385
-5.343a
-2.889
-3.389
-4.032b
-3.124
-2.202
-2.464
-3.466
-2.775
-1.692
-5.211a
-3.772c
-4.089b
-2.606
-6.043a
-1.903
-3.170
-4.220b
-3.804b
-1.871

-2.605
-3.366
-3.124
-4.568a
-2.859
-4.641a
-3.979b
-6.092a
-2.659
-2.956
-4.107b
-3.435c
-2.346
-2.560
-3.047
-2.271
-2.215
-5.177a
-3.748c
-3.545
-2.218
-6.276a
-2.747
-3.851b
-4.071b
-3.997b
-1.582

0.941
0.994
0.901
0.827
0.996
0.704
0.937
0.700
0.907
0.926
0.701
0.869
0.560
0.972
1.032
0.909
0.926
0.913
0.989
0.911
0.982
0.830
0.507
0.712
0.996
0.725
0.731

TˆB
2004
1979
2000
1996
1986
1970
1980
1983
1988
1986
1984
2000
1996
1967
1972
1998
1965
1980
1983
1988
1986
1997
1981
1978
1989
1989
1964

Critical Values

k̂
2
4
0
0
1
0
0
0
0
2
0
0
0
1
0
4
0
2
2
2
2
3
0
0
0
2
4

1%
-4.349
-4.403
-4.310
-4.231
-4.405
-4.110
-4.346
-4.106
-4.315
-4.335
-4.108
-4.275
-3.954
-4.381
-4.409
-4.317
-4.335
-4.321
-4.398
-4.320
-4.391
-4.234
-3.892
-4.118
-4.405
-4.130
-4.136

5%
-4.349
-4.403
-4.310
-4.231
-4.405
-4.110
-4.346
-4.106
-4.315
-4.335
-4.108
-4.275
-3.954
-4.381
-4.409
-4.317
-4.335
-4.321
-4.398
-4.320
-4.391
-4.234
-3.892
-4.118
-4.405
-4.130
-4.136

10%
-4.349
-4.403
-4.310
-4.231
-4.405
-4.110
-4.346
-4.106
-4.315
-4.335
-4.108
-4.275
-3.954
-4.381
-4.409
-4.317
-4.335
-4.321
-4.398
-4.320
-4.391
-4.234
-3.892
-4.118
-4.405
-4.130
-4.136
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Notes: 

*

LM

and

*
 RALS
 LM

are the test statistics for the LM and RALS-LM test, respectively. k̂ is the optimal

number of lagged first-differenced terms. TˆB denotes the estimated break points. The test statistics are invariant to
the location of trend breaks because transformed tests are implemented. a , b and c denote the significance of the test
statistic at 1%, 5% and 10% levels, respectively. Since the LM test and RALS-LM test share the same procedure
when searching for the break points and the corresponding optimal lags, the break dates were reported only one time
to save the space. The critical values for the LM test are -4.409, -3.780 and -3.483 at 1%, 5%, and 10% levels,
respectively and obtained through 100000 iterations for 50 observation. The last three columns provide critical
values for the RALS-LM test.

Concerning the break dates, the breaks, as stated by Romero-Avila (2008) and Lee and
Chang (2009), are related to the relative emission series; thus, we could not define the breaks
for each individual country or related events. Based on the definition of the emissions data, a
break in the original series may appear as a break in all 28 individual relative series unless the
breaks for individual series are ruled out with the breaks exhibited by the average emission
series. Therefore, we abstained from detailed explanations of break dates for each country.
However, in general, the first break dates of 20 countries occurred in the period of 1965–1982.
In the 1960s, the modern environmental movement began with concerns about air and water
pollution such as the Clean Air Acts of 1963 and 1965. The first breaks of Ireland, Iceland,
Israel, Italy, and Japan occurred in this period. In addition, two major oil crises from 1970–
1982 caused some shocks in RPCE because fossil fuels became the main source of productivity
in 1970s due to higher oil prices. Furthermore, as Lee and Chang (2008) noted, major
technological and structural breaks such as the development of nuclear power reduced the
demand for oil and led to decreases in CO2 emissions from the 1970s onward. As such, the first
break points of Austria, Australia, Belgium, Finland, France, Netherlands, New Zealand, and
the United States occurred during the second oil crisis, whereas the first break dates for Canada,
Ireland, Mexico, Sweden, Switzerland, and the UK were related to the first oil crisis.
We also employed the one-break LM and RALS-LM unit root tests and reported their results
in Table 3.As tabulated in Table 3, compared to 20 and 22 rejections for the unit root tests in
the case of two breaks, 12 and 13 countries rejected the null hypothesis of a unit root in the
case of one-break LM and RALS-LM tests, respectively. In case of the LM test for Australia,
Canada, Denmark, France, Iceland, Netherlands, New Zealand, Norway, Portugal,
Switzerland, Turkey, and the United States, convergence in RPCE was confirmed as they had
stationary series. In the case of the RALS-LM test, the unit root null hypothesis was rejected,
i.e., convergence does hold, for Canada, Denmark, Finland, France, Iceland, Ireland,
Netherland, New Zealand, Portugal, Sweden, Switzerland, Turkey, and the United States. All
of the break dummies were significant at the 10% level or better in one break case.
V. CONCLUSION AND POLICY IMPLICATIONS
The issue of convergence in CO2 emissions is crucial for the aforementioned reasons.
We implemented the two-step LM and three-step RALS-LM unit root tests to test for the
stochastic conditional convergence for 28 OECD countries within the period of 1960–2010. As
a preliminary inspection, we first employed unit root tests without breaks and came to the
conclusion that emissions convergence was not generally supported for the OECD countries
being considered. We then employed two-break LM and RALS-LM tests. In case of two
breaks, 23 countries had significant break dummy variables, and the stationarity did hold for
16 and 18 countries in LM and RALS-LM tests, respectively. Furthermore, among the five
countries where the one-break unit root test was more appropriate, three countries have
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stationary series. Based on these results, it can be concluded that stochastic conditional
convergence held in most OECD countries under study.
Furthermore, our stationarity results indicated that following a major structural change,
RPCE series will revert to their mean over a period of time (Lee and Chang, 2009). Besides,
the following policy implications might be suggested based on these findings. First, as asserted
by Romero-Avila (2008), targeting per capita emissions stabilization and reduction is an
effective way to combat global climate change and the greenhouse effect. However, stationarity
means that the effects of CO2 emissions reduction or the recondition policy are temporary over
time, and series will revert to a trend path in the long run. Thus, controlling the mean value of
trend path in the long run is a crucial target of all countries rather than being a transitory
reduction in the short run (Chang and Lee, 2008).
Second, the validity of convergence in per capita emissions among OECD countries
convinces developing countries, such as China and India, to accept emissions abatement
obligations. Also, as suggested by Westerlund and Basher (2008), the fulfillment of certain
emission goals and commitments by developed countries is a necessary condition for the
application of multilateral climate change agreements like the Kyoto Protocol. Third,
stationarity indicates that it is possible to forecast future movements in RPCE series by
examining its past behavior. Finally, from the viewpoint of government policy, governmentdesigned energy use or environmental protection policies do not have persistent impacts on the
RPCE series of OECD countries under study. Thus, as stated by Lee and Chang (2009), when
CO2 emissions temporarily deviate from the trend path, the administrative policy of the
government should not adopt unnecessary targets because policy actions are not required to
return CO2 emissions to its trend path.
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Abstract
Every theory aims to explain phenomena and events in a concrete way. As long as the
theory confirms certain behavior, it is accepted, but if there are occurrences that theory does
not explain, it is ready to be examined. Thomas Kuhn (1970) recognized this process of
scientific shift in his theory of scientific revolutions. This is truly a revolutionary process that
is rarely implemented and completed the work of a single man. The tendency for a reversal is
evident in economic thought, which is increasingly putting emphasis on the distinctive feature
of economics as a social science and a strong influence of psychology. Nobel Laureates,
George Akrelof and Robrert Shiller, showed importance of psychological analysis in
economics, and the necessity of inclusion of this aspect in the interpretation and modeling of
economic theory. Thus, the gradual change of paradigms is evident in finance. The fear of
facing new crisis, after the one in 2008, is forcing the revision of excepted theory of rationality
and perfect market efficiency. Questioning these two basic foundations in finance, lead to a
collapse of the adopted financial models. The authors of this paper will compare modern
portfolio theory with new behavioral approach in finance.
Keywords: Finance, Market efficiency, Portfolio theory, Behavioral theory
JEL Classification Code: G110
Introduction
Every theory tries to explain phenomena and events in a concrete way. As long as the
theory justifies behavior or event occurring in real life, it is accepted, but when more often
unexplainable events occur than we need to question the theory. Thomas Kuhn (1970) has
recognized this path of scientific turnover and has called it The Theory of Scientific
Revolutions. Therefore, science is not developed as upgrade to existing base thoughts, but as
constant questioning of the one. Thomas Kuhn divides science into normal one, which bases
its research on current paradigm – one or more scientific successes which scientific community
acknowledges for certain time; and new scientific thought, which observes phenomena
unexplained by existing theory. Process of transition from old paradigm to new one is called
scientific revolution and it represents reconstruction and reevaluation of previous theorem.
That is real revolutionary process which is rarely conducted and finished by work of only one
man (Kuhn, 1970). The tendency toward this scientific shift is seen in economic thought, where
researchers start to stress out that economy is a social science and there is high influence of
psychology. Winners of The Nobel Memorial Prize in Economic Sciences, George Akrelofi
Robert Shiller, drawn attention precisely on the psychological aspect of man, and the
importance of including this aspect in the interpretation and modeling of economic theory
(Akerlof and Shiller, 2009). Step by step change in paradigm is seen also in field of finance,
where after the latest crisis in 2008 and in fear of new, researchers are questioning theories of
rationality and efficient market hypothesis. Contesting these two basic foundations in finance,
leads to the collapse of the adopted financial models. However, scientific shift is not a sudden
reversalon the contrary it is a process. Frankfurter and McGoun (2002) deal with behavioral
*University of Sarajevo, School of Economics and Business, Bosnia and Herzegovina +387 61 660 650,
arnela.mustafic@gmail.com
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finance as assimilated with existing one, and they comment on the reactions of supporters of
the ruling doctrine. Authors in this paper will give comparison of modern portfolio theory with
new behavioral approach in finance.
Rationality
Basic questions in investment finance is why people invest, with which objective, and
how do they make decisions. The answer that fits all of these questions is the fundamental for
model creation which leads to maximization of required outcome and forecasting of future
movements (Akerlof and Shiller, 2009). Problem of making a decision is widely researched
topic. Fields dealing with problem of making decision are various, including medicine, political
science, geography, engineering, marketing, management, economy and psychology (Slovic,
Fischhoff and Lichtenstein, 1977). In economic theory there are who opposite thoughts –
standard and behavioral theory. Standard assumes that people are rational, behavioral theory
assumes people are normal (Statman, 1995), or better defined as approximately rational
(Akerlof and Shiller, 2009).
The theory of rational behavior was developed by John von Neumann & Oskar
Morgenstern (1945), Leonard J. Savage (1954) i Richard Bellman (1954). Kapor, 2014
identifies two directions of this rationality. First is that people act according to the theory of
expected utility and second that is referring to forecasting the future. According to this theory,
investors' expectations are based on the laws of probability and investors constantly update
those expectations when new information is accessed. Despite the fact that these assumptions
of are unreal, too narrow and far from reality, they are present in a broad scientific circle. Many
theories are spawned on the basis of it.
De Bondt (1998) points out four perspectives by which small investors are misled.
These perspectives are: perceptions of price movement, perceptions of value, managing risk
and return and trading practices. Perceptions of price movement are that people are generally
optimistic in bull market and pessimistic in bear markets (De Bondt, 1998). Perceptions of
value indicate that highly reputed companies are overpriced (Shefrin and Statman,
1997).Managing risk and return refers to problems with diversification theory which is very
popular in modern portfolio finance. False belief exists that investments can be easily and fast
sold in case of bear market, but this is a illusion of control (Langer, 1975). An old puzzle of
utility theory is why someone in same time would buy insurance and lottery ticket (De Bondt,
1998). Abnormalities have called for new theory of choice. Shefrin and Statman (1997)
proposed a pyramid model, where on the bottom are instruments for financial survival and as
moving up more risky securities are included. This pyramid should meet the objectives of
investor; however correlations among investments are ignored. Finally, trading practices are
explained by De Bondt (1998) “many investors have a psychological disposition to realize
gains on past winner stocks early and aversion to realize losses”. The main function of an
investment plan is discipline, however discipline is in case of people very hard to obtain. This
problem is connected to the first one mentioned - perceptions of price movement. People
positively react to booming market while they withdraw in case of falling market. Also
reference point makes a huge impact. For example, if investor tries to achieve same return as
the stock market index.
The problem encountered by the standard approach is conditions and prerequisites
defining the economic laws. The necessary prerequisites and conditions for the formation of
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mathematical models (Rationality of investors, the symmetry of information, absence of
transaction costs etc.) move away from the real state of affairs, but allow the creation of closed
model (Nawrocki and Viole, 2014). One of the first researchers who rejected the thesis of the
rationality of investors is Wiener (1948). Authorexplained it by referring to greed, and behavior
of people when acting in a group. According to Wiener (1948) rational investors do not work
well when participating in a group.
Standard Portfolio Theory
Under standard portfolio theory we include principles of arbitration (Miller and
Modigliani, 1961), portfolio construction principles (Markowitz, 1952), CAPM model (Lintner
and Sharpe, 1972), option pricing (Black and Scholes, 1972)and many others. These principles
are generally accepted because of simplicity in explaining the changes in finances (Statman,
1995).
Basic assumption of standard portfolio theory is that stock prices include all
information about the company and that market is perfectly efficient (Fama, 1970).This theory
is widely accepted by a large number of members of the scientific community. Harry M.
Markowitz is considered to be the father of modern portfolio theory. With his work “Portfolio
Selection” in 1952. Author set the foundations of this area and gave directions how to
distinguish effective from ineffective portfolio. Fabozzi, Gupta and Markowitz (2002) point
out two portfolio selections is a normativetheory indicating that “describes a standard or norm
of behavior that investors should pursue in constructing a portfolio, in contrast to a theory that
is actually followed”. Before Markowitz’s portfolio selection, this field of finance did not have
an adequate theory of investment which is so concretely explained the effects of diversification,
correlation, risk and risk-return relations. For the first time, Markowitz introduces efficient
frontier, or as author referred to set of efficient mean-variance combinations (Markowitz,
1999).It is not well known, but in 1938. Marschak, the professor who mentored the work of
Markowitz, tried to construct the theory of choice in case of uncertainty, and author assumed
that it is located in a space defined by the expected value and variance (Markowitz, 1999).
Therefore, such thoughts have existed but were not well defined. In other fields, there
was some progress in financial thought, as an example is defining the value of the shares as the
present value of its future dividends (Williams, 1938). After Markowitz’s paper, there were
numerous studies that followed up on the set of assumptions (Cox and Huang, 1989; Li and
Ng, 2000; Merton, 1971; Yao, Li and Chen, 2014, Pfiffelmann, Roger and Bourachnikova,
2016). However, not all of these theories really have support in empirical research (Statman,
1995). For example, scientific researches start to come out, which show that the standard
expected utility, as a basic assumption Markowitz’s model, does not explain the behavior of
investors (Allais, 1953; Kahneman and Tversky, 1979; Roll, 1977). Miller (1986) confirms
that theory of preference for cash dividends is one of soft spots in the current body of theory.
De Bondt and Thaler (1985) published results showing that cognitive bias as
overreaction of investors to bad news can lead to predictable mispricing of stocks traded on the
NYSE.Thaler (1999) points out five areas in which the Efficient Market in trouble. First is the
question of volume, where standard models assume that participants will trade in low volume,
and standard models does not explain yearly turnover of mutual fund managers portfolios.
Second is the question of volatility.Shiller (1981) has shown that stocks move more than it is
expected according to the intrinsic value. Author reaches conclusion that prices are more
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volatility than what efficient market can predict. As third question, Thaler (1999) points out
question of dividends. The conclusion reached by Modigliani and Miller (1958) is irrelevance
of dividend policy, but there is an open question of cash dividends payout and their effect on
rise of stock prices. Further, Thaler (1999) also refers to the equity premium puzzle which puts
into question why there is such a difference in premiums of equities. The huge difference
cannot be explained only by risk compensation (Mehra and Prescott, 1985). Finally there is the
question of predictability. Fama (1991) argues that only partial predictability is possible. Thaler
(1999) concludes: „In many important ways, real financial markets do not resemble the ones
we would imagine if we only read finance textbooks. On the other side of the coin is the
compelling evidence that markets are efficient: the performance of active fund managers. Many
studies have documented the underperformance of mutual fund managers and pension fund
managers relative to passive investment strategies (Malkiel 1995). Furthermore, although there
are always some good performers, good performance this year fails to predict good
performance the following year, on average (Carhart, 1997). These cold facts should be kept
firmly in mind when evaluating market efficiency. Regardless of the results of academic studies
reporting apparently successful trading rules, real-world portfolio managers apparently have
no easy time beating the market.“
Behavioral theory
As opposite to standard theory, behavioral theory was developed. Behaviorism comes
from psychology, and J. B. Watson has laid its foundations. In recent years, under the influence
of the financial crisis that we could not predict or avoid, despite the machinery of models and
theories that we developed, a strong influence takes behavioral theory. Its importance is
highlighted by the fact that the winners of The Nobel Memorial Prize in Economic Sciences in
2001. are Daniel Kahneman, also the member of preelection team of president of the United
States, and economist Vernon Smith. Daniel Kahneman devoted his work to connecting
psychology and economics in the decision-making under risk while Vernon Smith explored
alternative mechanisms on the market.
Ritter (2003) indicates two building blocks of behavioral theory. One is cognitive and
second one is limits to arbitrage. Cognitive refers to how people think while limits to arbitrage
refer to inefficiency of the market. Basic difference is that behavioral models are broader than
models based on Von Neumann–Morgenstern expected utilitytheory and arbitrage assumptions
(Ritter, 2003).Behavioral theory takes into account the behavior of individuals and is made up
of the following components: perspective theory (Kahneman and Tversky, 1979), which deals
with change in perspective depending on the angle of view; cognitive error (Hirschman et al.,
1983), indicating that investors are misled by the "law of small numbers" and that short period
of time is sufficient indicator of whether someone is successful in trading or not; the problem
of self-control (Thaler and Shefrin, 1981), that people are not always strong characters and they
can follow the passion; and the pain of regret (Kahneman and Tversky, 1982), which shows
that people are hurt when they make a mistake or do not reach their goals.
Ritter (2003) points out following cognitive biases as documented patterns regarding
how people behave: heuristics, overconfidence, mental accounting, framing,
representativeness, conservatism, disposition effect.Heuristics refers to rules of thumb, but
these rules do not work always and may lead to suboptimalinvestment decisions.
Overconfidence leads to less diversification. For example, people tend to invest in local
companies, and companies they are familiar with, and to extent when portfolio is not well
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diversified. Mental accounting means that people make separate decisions in situations when
they should look at the problem jointly. Framing means that people get different feeling about
the things depending on notion how a concept is presented.Representativeness refers to
underweighting of long-term averages, and overweighting current experience. Conservatism
indicates that people are generally conservative and are not prone to changes. Disposition effect
indicates that “people avoid realizing paper losses and seek to realize paper gains”(Ritter,
2003). Finally, when it comes to limits to arbitrage, Ritter (2003) refers to article of Shleifer
and Vishny (1997) where they question the ability of arbitrageurs to make marketsmore
efficient. They conclude that “the efforts of arbitrageurs to make money will make some
markets more efficient, but they will not have any effect on other markets” (Ritter, 2003).
Therefore, people, according to the behavioral theory are not rational (Statman, 1995).
Further, behavioral financial models also rely on noise traders which are prone to judgement
and decision making errors (De Bondt, 1998). Behavioral decision theory can be divided into
two interrelated aspects: normative and descriptive. The normative aspect defines the mode of
action depending on the beliefs and values that fostered by decision-maker. The descriptive
aspect describes beliefs and values and defines the ways in which individuals are included in
the decision making process (Slovic, Fischhoff and Lichtenstein, 1977).Shefrin and Statman
(2000)have in their paper developed a positive behavioral portfolio theory and have explored
its implications for portfolio construction and security design. Using their approach they
identified optimal portfolio different than optimal CAPM portfolios. They based the model on
foundation of SP/A theory (Lopes, 1987) and prospect theory (Kahnemanand Tversky, 1979),
two theories of choice under uncertainty. In paper they did show practical application of
behavioral financial models.
Behavioral approach has not been without criticism from advocates of most
conventional theories in finance. One of them is very influential researcher Fama, which states
that the behaviorists are very good at telling stories, but they do not offer solutions and models
for acting (Nawrocki and Viole, 2014).Ball (1996) attacked behavioral finance by implying
why to keep with efficient market hypothesis. Author pointed out that efficient market
hypothesis is the best existing model, that has sufficed in the past and it is a strongly held
conviction.Later on, Fama (1998) made a screening of 20 papers in field of behavioral finance,
and has discredited the empirical evidence in these papers. Frankfurter and McGoun (2002)
explain Fama’s comments as “behavioral finance is nothing more than an aggregation of sofar inexplicable phenomena encountered in testing the efficient market hypothesis and CAPM.
It has no independent existence; it is not a methodology in its own right; it has been
assimilated”. The conflict becomes more and more interesting to the scientific community.
De Bondt (1998) points out why does behavior of small investor on the stock market
count. First reason is because it affects individual wellbeing, which later fosters the
introduction of retirement plans and social help by government. Second reason is because
individual behavior does affect market, and in case of costly arbitrage the psychological factors
become relevant.
Integration of both approaches
Behavioral portfolio theory, which was developed by Shefrin and Statman (2000) often
arises as a complete opposite to Markowitz’s portfolio theory, but there are also works that try
to integrate these two approaches and observe explanatory power of both approaches
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(Pfiffelmann, Roger and Bourachnikova, 2016 ). Curtis (2004) in his paper makes comparison
of both modern portfolio theory and behavioral finance. Author points out limitations of both
approaches and reaches conclusion that we need to reach integration ow models. Modern
portfolio theory deals with how markets work, while behavioral theory deals with how people
work. One cannot exist without the other. Curtis (2004) concludes: “employing MPT
techniques when we advise investors does tend to cause financial advisors to propose optimal
portfolios, but the likelihood that clients will adopt those portfolios (or stick to them) is low.
On the other hand, employing behavioral finance techniques when we advise clients tends to
result in recommended portfolios that resonate well with the clients, but which are not likely
to be optimal in terms of the relationship between risk and reward. In both cases, clients may
ultimately be disappointed—in the first case because they failed to follow the advice and in the
second case because they did follow the advice”. Further, author suggests the iterative
combinationsof both theories.Lo (2005) has tried to make a reconciliation of Efficient Markets
with Behavioral Finance by suggesting Adaptive Markets Hypothesis as an combination of
modern financial models and behavioral models. Author bases his thoughts on well-known
principles of evolutionary biology (competition, mutation, reproduction, natural selection) and
implies that these forces have impact on efficiency of markets. Thaler (1999) concludes that
this is trend toward which the behavioral finance goes. Author published the paper „The End
of Behavioral Finance“ and the idea presented is that in not so far future there will be no more
„behavioral finance“ as redundant phrase rather there will be the one finance field which
incorporates real world observable behavior into existing models.
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Singleperiod Mean –Variancemodel Withrisky Assets Only
M-r Aybeyan SELİMİ*
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Аbstract
The problems of quadratic programming are of major importance and they are applied
in different areas. One of their applications is in mean variance model for choosing the optimal
portfolio. In this work, the problem of quadratic programming is exposed, and is implemented
in modeling of the selection of optimal portfolio in single period. Portfolio analysis is for given
values of the expected return on investment minimization the risk. This paper describes in
detail the interaction between the objective function and constraints in the portfolio in single
period for risky assets only and is given example for practical application and its code in
Wolfram Mathematica 10.2.0.
Keywords: Mean – Variance Model, Efficient Frontier, Asset, Reward and Risk.
INTRODUCTION
The theory of portfolio optimization tends to find optimal model that gives the best
results for achieving large profits with minimal risk. Harry Markowitz is one of the firsts to
introduce themodern portfolio theory.In March 1952, in The Journal of Finance published an
article entitled as "Portfolio Selection" written by Harry Markowitz. Article contained 14page, 4 pages of text and 10 pages of graphs and equations, and was thought that represents the
beginning of modern portfolio theory. For this approach Harry Markowitz in 1990, wins the
Nobel Prize for Economics. The risk has multidimensional meaning and is usually seen as a
negative phenomenon due to unforeseen events. It can occur in a variety of industries and affect
the performance of investment. Risk management is very important, involves thinking about
potential events and consequences which the investor faces when investing, and what measures
should be taken to minimize the risk. As economist, Markowitz has meant that the relationship
between profitability and risk can be quantified, and thus can determine the degree of risk that
are required for different levels of the profit. He came to the conclusion that the above-average
profits can not be achieved without taking above-average risk. To reasoned its conclusion he
introduced the term frontier of efficiency, which represents line where each point defines the
intersection of the potential profits and the respective degree of the risk. The most efficient
portfolio is the one that generates the highest profits for a given level of risk, and an inefficient
portfolio includes exposure to risk without achieving an appropriate level of profit.
Goal
The main objective of this work is to describe portfolio optimization of the meanvariance model in single period with the computer.
Research Methodology
The research methodology consists of three sections: identification of model to be used
in this paper, construction the numerical example for chosen model and solving the chosen
example with software package. The numerical example is solved with the computer Eee Pc
999, Intel (R) Atom (TM) CPUN270@1.60Ghz in Wolfram Mathematica software package
10.2.0.
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PORTFOLIO OPTIMIZATION
Suppose we have a sum of moneyМ, to split between three managed investmentfunds
which claim to offer percentage rates of return r1 ,r2 and r3 . If we investamounts x1 , x2 and x3 we
can expect our overall return to be

 x  

r1 x1  r2 x2  r3 x3
%.
M

If the management charge associated with the i  thfund is calculated as ci xi then the
total cost of making the investment is
C  c1x1  c2 x2  c3 x3 .
Suppose we are aiming for a return  p and that we want to pay the leastcharges to
achieve this. Then we need to find x1 , x2 and x3 to solve the problem of mathematical
programming

min c1 x1  c2 x2  c3 x3
subject to r1 x1  r2 x2  r3 x3  M  p (1.1)

x1  x2  x3  M

x1  0
x2  0
x3  0
This is an optimization problem involving both equality and inequality constraintsto
restrict the values of the variables. The inequalities are includedbecause investments must
obviously be positive. If we tried to solve the problemwithout these restrictions then an
optimization algorithm would attempt toreduce costs by making one or more of the xi large
and negative.In fact, since they only involve linear expressions, (1.1) represents aLinear
Programming problem. The simple investment decision considered above could be represented
as anonlinear programming problem if we imagined that an attempt to make anegative
investment would be penalised by a very high management charge!
Thus we could consider the problem
3

min c1 x1  c2 x2  c3 x3  K   xi 
i 1

subject to r1 x1  r2 x2  r3 x3  M  p (1.2)

x1  x2  x3  M
whereКis a large positive constant and the function is defined by

 0, if x  0
.
2
 x , if x  0

  x  

The objective function (1.2) is now nonlinear (being linear for some values ofthe xi
and quadratic for others) and it features two linear equality constraints.Equality constraints can
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sometimes be used to eliminate variables from an optimizationproblem. Thus, since
x3  M  x1  x2 we can transform(1.2)into the optimization problem of minimizing the twovariable function
3

min c1 x1  c2 x2  c3  M  x1  x2   K   xi 
i 1

subject to r1 x1  r2 x2  r3  M  x1  x2   M  p .( Bartholomew-Biggs, 2005)
Single-Period Mean-Variance Analysis
Consider an investment innassetsover a certain period of time. Denote by xv the capital
invested in assetν, by x  the portfoliovector, and by r  n the random vector of asset
returns, yielding assetcapitals rv xv at the end of the investment period.Suppose thatris given by
n

a jointprobability distribution with expectation r  E r  and covariance matrix

  E (r  r )(r  r )T   E rr T   rr .
T

The covariance matrix in a developed form is written as:

 11  12   1n 

 22   2 n 
   12
    


 1n  2 n   nn 
where  ij  cov  ri , rj  for i  j , and  ii   i2  V  ri  . The choice ofa specific
portfolio determines a certain distribution of the associated total return (orfinal wealth)
w  r T x . Mean-variance analysis aims at forming the most desirable returndistribution
through a suitable portfolio, where the investor’s idea of desirabilitydepends solely on the first
two momentsof r (expectation and covariance matrix) .
Definition 2.1 The reward of a portfolio is the mean of its return,

 x   E r T x   r x ,
T

where r is thе vector  r1 , r2 ,..., rn  and хis the vector of investments  x1 , x2 ,..., xn  .
Definition 2.2 The risk of a portfolio is the variance of the return,

 

R  x    2 r T x  E (r T x  E (r T x))2   E  xT (r  r )(r  r )T x  .
Risk in matrix form is written as:

R  x   xT x.

There are several forms of mean – variance model, but the most famous is the next
form

1
max  x   Rx  (1.3)
x
2
subject to e x  1
T
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where e 

n

, e  1,1,...,1 . The objective models the actual goal ofthe investor, a

tradeoffbetween risk and reward,1 while the budget equation e x  1 simply specifies the
initial wealth w0 (normalized without loss of generality to w0  1 ).Our preferred
formulation comes closer to the original one; it minimizes risk subjectto the budget equation
and subject to the condition that a certain target reward  , beobtained:
T

1
min R  x  (1.4)
x 2
T
subject to e x  1
 x    .
Here the investor’s goal is split between objective and reward condition.(Steinbach
M.C, 2001)
Diagram of Portfolio and Feasible Set
All investments and portfolios we can characterize the expectation r and standard
deviation  . Than, each portfolio can be displayed as a point of    diagram. Let we have
portfolio with two investments D1  r1 , 1  and D2  r2 ,  2  . Let   0,1 bе a real number

such that x1  1   and x2   are capital invested in first and second asset in portfolio. This
portfolio can be displayed in the    diagram with following lemma, where the graph of
curve depends  12 .
Lemma 1.1 (Portfolio diagram lemma). The curve an r   diagram defined by
nonnegative mixtures of two assets D1  r1 , 1  and D2  r2 ,  2  lieswithin the triangular region
defined by the two original assets and the point on the vertical axis of height A 
.

r1 1  r2 2
1   2

Proof. The rate return of the portfolio defined by  is r    1    r1   r2 .
The mean value of this return is r    1    r1   r2 .
Than the standard deviation is

   

1   2  12  2 1    12   2 22 .

Using the definition of thecorrelation coefficient c 

 12
, this equationcan be
 1 2

written

   

1   2  12  2c 1    1 2   2 22 .
We know that c can range over  1  c  1 ,    function increases byс . Usingwe

find the upper bound of function  ,

  * 

1   2  12  2 1    1 2   2 22
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1    1   2 2
 1    1   2 .


Using c  1 , we likewise obtain the lower bound of  ,

  * 

1   2  12  2 1    1 2   2 22

1    1   2 2
 1    1   2 .


1

1    1   2 ,     
1
2
  *  1    1   2  
.
1
 2  1    1 ,  

1   2
Lines that determine the lower bound intersect at pointА. For c   1,1 curve lies in
interior of triangle (see Figure 2.1). □

Figure 2.1Diagram of
portfolio

Suppose we have n investments that can be represented as points in the diagram. Using
n

all possible values of the investment amounts of portfolio such that

x
i 1

i

 1 . The set of points

that correspond to portfolios is called the feasible set or feasible region. Feasible set is convex
set (see Figure 1.2).
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Figure 2.2 Feasible set or Feasible region

The left boundary of a feasible set is called the minimum – variance set, since for any value of
the mean rate of return, the feasible point with the smallest variance (or standard deviation) is
the corresponding left boundary point. Minimum – variance set is convex curve (see Figure
1.3). There is a special point  * , r*  onthis set having minimum variance. It istermed the
minimum-variance point.

Figure 2.3 Minimum – variance set

The upper portion of the minimum-variance set is termed the efficient frontier of the feasible
region. It is illustrated in Figure 1.4.If we consider all portfolios with fixed risk and given
standard deviation then the portfolio with the highest reward is an efficient portfolio, located
in the upper portion.(Luenberger, 1998)
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Figure 2.4 Efficient frontier

Model with risky asset only
The simplest situation is given by portfolios consistingexclusively of risky assets. In this case
we impose two conditions on the returndistribution.
Assumptions:
(А1) The covariance matrix is positive definite,   0 .
(А2) The expectation r is not a multiple ofе.
Due to assumption (A1) we can define the following constants:
  eT 1e ,   eT 1 r ,   r T 1 r ,      2 .
Lemma 1.2 The constants  ,  and  arе positive. More precisely,
2
 r2

r
2
2

,

,
 max   min  



 n
n 
 
,
,
 max   min  

 

nr

2

min  

where min , max denote the minimal and maximal eigenvalue of  , respectively.
Proof. Since   0 (by (A2)), we have








.
 max   min  

  eT  1e  e 2 min  1 , e 2 max  1   
2

2

n

,

n

The inclusion for  is analogous. Since r and еare linearly independent and   0 (by (А2) and
(А1))the matrix

eT  1

 T  e r  

r 
nr
2
has a positive determinant  . Thus  
.□
min  

 


0
 

709

Remаrk. The inclusion for  and  are sharp but not the bound on  , andneither    nor

  0 hold in general. In any case, we need only  ,  ,  0 .
T
1
min xT x   r x
x 2

Model 1
subject to e x  1 .
The Lagrangian is
T

Lx, ;   

T
1 T
x x   r x   eT x  1 .
2

Тheorem 2.3 Мodel1has the unique primal-dual solution







x  1 e   r ,
and associated reward

     

1   


    .


Proof.From the Lagrangian one obtains the system of first-order necessary conditions

1
1
 x L  x,  ;    x  xT    r T   eT  0
2
2
T
  L  x,  ;    e x  1  0
In first row we use the property (AB)T=BTAT (the transpose of a product is the product of the
transposes in the reverse order) for covariance matrix  than we have
x   r T  eT  0 .
Multiplying by left hand side with  1 we obtain





x  1 eT   r T .
By substituting x into the second equation we have



1   


and associated risk is

  r T x  r T 1  eT   r T    r T 1eT   r T 1r T     

     .


Uniqueness of the solution follows from strongconvexity of the objective and full rank of the
constraint. □
Мodel 2 The mean-variance problem with prescribed reward reads

1
min xT x
x 2
subject to e x  1
T

T

r x.
The Lagrangian is
710



Lx,  , ;   







T
1 T
x x   eT x  1   r x   .
2
We refer to the dual variables  and  as the budget multiplier and the reward multiplier,
respectively.It will soon be shown that the optimal reward multiplier  is preciselythe

tradeoffparameter of Моdel 1.
Тheorem 2.4 Моdel2has the unique primal-dual solution







x  1 e   r ,

    ,





    .


Proof. The system of first-order optimality conditions reads

  e r   x  0
 eT 0 0       1  .

   
 r T 0 0       
As in Theorem2.3 the optimal portfolio x is obtained from the first row. Substitution
of x into rows two and three yields the optimal multipliers
1

  1  
   eT  1
     T  e r      
   r 
   

 

1

   1  1    

.
         

Uniqueness of the solution follows as in Theorem1.3.□
Тheorem 2.5 Моdel1 with parameter  and Моdel2with parameter  are equivalent if and
only if  equals the optimal reward multiplier ofМоdel2or,  equivalently,equals the optimal
reward ofМоdel1.
Proof. The required conditions,  

    and       are clearlyequivalent.It




follows that the optimal budget multipliers of both problems are identical,

1  





     2      






Hence optimal portfolios also agree. The “only if” direction is trivial. □
Тheorem 2.6 In Моdel1and Моdel 2 optimal risk is

 2   



2

 2  



     1 .
2



Its global minimum over all rewards is attained at ˆ 

 2   

1



. The associated solution is xˆ  

1

e




and has the positive value


1
, ˆ  , ˆ  0 .



Proof. By Definition 2.2 and Theorem 2.4 we have,

 2    xT x  e  r T 1 e  r 
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 2  2   2             .
Using  and  fromTheorem 2.3 and  and  from Theorem 2.4gives



2

       

2

 2  



     1 .
2



The remaining statements follow trivially. □ (Steinbach M.C, 2001)
RESULTS
Numerical Example. Let we have the following data on the three assets for a single period.
Assets

Expected return

Asset 1

1.2

Asset 2

1.3

Asset 3

0.9

Covariance matrix ofthis assets is:

•

 0.018 0.028 0.002 
   0.028 0.051 0.005 
 0.002 0.005 0.015 

By Тheorem2.6for Моdel 1 we obtain solution x1  0.612335 , x2  0.353524 and

x3  0.034141 which is identic to solution of Моdel 2. In this case the optimal reward and risk
of

portfolio

is

  x   1.22511 and

R  x   0.00105507

respectively.

Wolfram

Mathematica 10.2 code and efficient frontier of Example 1 is given below.
"Efficient frontier of three assets"
"r_i , i =1, 2, 3 return of i-thassets"
"Q covariance matrix"
"P Inverse matrixof Q"
r1=1.2
r2=1.3
r3=0.9
r={r1,r2,r3}
e={1,1,1}
Q={{0.018,-0.028,-0.002},{-0.028,0.051,0.005},{-0.002,0.005,0.015}}
If[PositiveDefiniteMatrixQ[Q],Print["Matrix ispositive definite"],Print["Matrix isnot positive
definite"]]
A=Mod[r,e]
If[A[[1]]>0&&A[[2]]>0&&A[[3]]>0,Print["r is not a multiple of e"],Print["r is multiple of e
"]]
P=Inverse[Q]
alfa=e.P.e
712

beta=e.P.r
gama=r.P.r
delta=alfa*gama-beta^2
Print["Q =",Q]
Print["P =",MatrixForm[P]]
Print["alfa =",alfa]
Print["beta =",beta]
Print["gama =",gama]
Print["delta =",delta]
lambda=1/alfa
Print["lambda=",lambda]
x1=Total[{P[[1,1]]*lambda,P[[2,1]]*lambda,P[[3,1]]*lambda}]
x2=Total[{P[[1,2]]*lambda,P[[2,2]]*lambda,P[[3,2]]*lambda}]
x3=Total[{P[[1,3]]*lambda,P[[2,3]]*lambda,P[[3,3]]*lambda}]
Print["x1=",x1]
Print["x2=",x2]
Print["x3=",x3]
Reward=beta*lambda
Risk=lambda
Print["Risk=",Risk]
Print["Reward=",Reward]
ContourPlot[{(alfa*y^2-2*beta*y+gama)/delta==x},
{x,0,0.02},{y,0,2.5},RegionFunction->Function[{x,y},Reward<y],GridLines>{Range[0,0.02,0.001],
Range[0,2.5,0.1]},ContourStyle->{Black,Thickness[0.007]},
FrameLabel->{{HoldForm[Reward],None},{HoldForm[Risk],None}},
PlotLabel->None,LabelStyle->{FontFamily->"Times New Roman",
12,GrayLevel[0],Bold}]
CONCLUSION& DISCUSSION
Research results arethe implementation of Markowitz's model for choosing the optimal
portfolio in single period. To reachto the solution of the model and sketching the efficient
frontier the technique of calculation is applied in Wolfram Mathematica 10.2.0. For sketching
the efficient frontier it is used the function ContourPlot. This function has the same options as
Graphics (represents a two-dimensional graphical image) and treats the variables x and y as
local, effectively using Block ( implements dynamic scoping of variables). Choosing of
efficient portfolio includes managing with investment in companies or firms and it is measured
with indicators of profitability such as return and risk. Management of complex investment
portfolios include continuous activities: assessment of the situation, the definition of
investment alternatives, the choice of the optimal combination of risk and return, permanent
control, and if necessary revision of optimal portfolio in the event of external changes, such as
changes in interest rates, exchange rates, and inflation. The main objective of establishing the
optimal portfolio is to determine the ideal combination of a risk and return of assets, and the
proportion of the portfolio that provides the highest possible efficiency.If in solution we obtain
positive value for each xi , i  1, 2,3 that mean we have the right choice of investing amounts.
In solution for some xi , i  1, 2,3 if we obtain negative values that would mean we need to
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borrow money to achieve the desired reward. In this case we must take the risk 0.00105507
forthe optimal reward 1.22511. Efficient frontier of an Example is given in Figure 2.5.
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The Moderating Effect OfHigh Technological Industry On The Relationship
Between Cash Holdings and R&D Intensityin Turkey
Hasan AYAYDIN*

İbrahim KARAASLAN**

Abstract
We examine how the cash holdings have an impact on R&D intensity and whether the high
technology mechanism moderates the R&D intensity-cash holding relationship. We drew our
sample firms that were listed on Istanbul Stock Exchange (BIST) and collected data for the
years 2008: 1 to 2013:1. We use panel data analysis. We find evidence that cash holdings is
positively associated with R&D intensity. Specially, we found that high technology industry
had a positive moderating effect of the R&D intensity- the cash holdings relationship. Our
results suggest that high technology industry moderates the relationship between cash holdings
and R&D intensity, suggesting high technology industry strengthen the relationship between
cash holdings and R&D intensity.
Keywords: Cash Holdings, R&D Intensity, Moderating Effect, High Technology Industry
JEL classification: E3, G1, G3
I. INTRODUCTION
Innovation is defined as “revenue generation machine” (Patterson, 1998). Innovation also
constitutes the basis for organizational life (Hurley and Hult, 1998). The innovation process
requires knowledge a management process including gaining income, and use and
dissemination of new knowledge. For most high-tech companies adopting an information
management strategy, innovation capacity is a critical factor to achieve remarkable innovation
performance (Moorman and Miner, 1998; Verona, 1999).
When the characteristics of innovative firms are analyzed, the primary condition for innovation
appears to be having adequate funding for R&D. It is impossible to find a firm that does not
commit resources for R&D but is yet exemplary with its products, services or technologies.
The fact that only bigger companies can have the resources necessary for R&D, has resulted in
innovations being monopolized by large corporations (DinlerSakaryalı, 2014). R&D is defined
in Frascati Manual 2002 as “creative work undertaken on a systematic basis in order to increase
the stock of knowledge, including knowledge of humans, culture and society, and the use of
this stock of knowledge to devise new applications” (OECD, 2002). If the firm performing
R&D does not have the innovation skills, R&D will not result in production and no value can
be created. Therefore, R&D includes product and process innovations but excludes marketing
and organizational innovations. On the other hand, the term R&D covers basic and applied
research and experimental development activities as well.
R&D capacity is expressed as the source of innovation (Wang et al, 2013). R&D expenditures
can sometimes be used as an indicator of innovation (Zhong et al, 2011; Morbey and Reithner,
1990). In recent years, innovation has become a focal point of interest for strategic researchers.
Innovation is defined as a “revenue generation machine” (Patterson, 1998). Innovation is
described as the application of new ideas, processes, products, or services (Thompson, 1965).
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Innovation and growth are defined as the two factors that create value for a firm (Yang, 2012;
Ireland et al., 2001). Increasing popularization of innovation investments by firms, drew
company managers’ attention on the factors determining firm growth (e.g., Patterson, 1998).
Innovation is defined as a means of transforming new knowledge into economic growth. Thus,
implementing policies to increase investments in innovation for further growth is accepted as
a rational approach (Colombelli et al, 2013). This is because R&D activities are defined as a
long and sophisticated way of creating a new value, and provide an advantage in profitability
and competitiveness (Wang et al, 2013). When the R&D activities are merged with growth that
calls for innovation, especially since the firms operating in high-tech sectors are faced with
fierce competition and a dynamic market, they are commonly accepted to play a critical role
(Dutta et al, 1999). R&D innovative work is the most important element in the scientific and
technological advancement at high-tech firms (Verma and Sinha, 2002).
There are several justifications for developing this issue. Firstly; contrary to the labor-intensive
and capital intensive sectors of the past, firms today want to create more knowledge-intensive
and high-tech sectors to grow further, create higher value, produce added value, and generate
more employment and thus contribute to economy. With this transition to knowledge-based
economy, R&D work and innovation has gained much more importance. Labeled as
“knowledge society” or “knowledge economy” in today’s societies, this situation continues to
be one of the issues with increasing importance in economy. As such, it can be said that R&D
investments as a whole are designed to produce growth in companies and create knowledge in
the economic system. Innovation and R&D investments are seen as factors that instigate the
growth of a firm and give it a competitive edge. Secondly; R&D investments are commonly
viewed by businessmen, political authorities and policy-makers as a structure that provides
competitive advantage and triggers firm growth. However, this issue has not been adequately
addressed in the relevant literature. Thirdly; innovation and growth are described as two crucial
factors creating value for a firm. The fact that firms have been more heavily investing in
innovation has generated increased researcher interest in the factors determining firm growth.
Therefore, this study focuses on cash holding as one of such factors determining firms’ R&D
investments.
II. LITERATURE REVIEW
R&D expenditures is a critical input for innovation and is thus a main driver of economic
growth (Brown et al. 2012). Researchers perceive innovation as “technological
transformation,” and underscore it as one of the fundamental sources of economic growth
because it results in higher productivity both in industry and service sectors (Romer, 1990;
Aghion and Howitt, 1992; Coe et al. 2009; Hall, 2011; Mairesse and Mohnen, 2010; Hall et al.
2010; Griliches, 1996; Tanaka et al. 2005). 21st century economies are based on knowledge,
and knowledge can be said to be the determinant in national competitive power, development,
and long-term economic growth. At the level of firms, it can be said that innovation, which
means the transformation into new products, new services, and new production processes, also
brings with it more effective use of resources and sustainable competitive advantage. In
addition, innovation is the primary factor behind the stimulation of economic growth and
raising life standards. There is a reciprocal interaction and positive relationship among higher
R&D expenditures, innovation, productivity, and per capita income, which brings in
sustainable economic growth (Hall and Jones, 1999; Rouvinen, 2002). The theoretical and
empirical findings regarding the positive correlation between firms’ innovation capacities and
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export efforts indicate that firms with higher innovation capacity have a higher likelihood of
exporting, growing, and increasing their firm value compared to other firms (Valentini and
Golovko, 2011; Love and Roper, 2013). Put another way, innovation can be thought of as the
means of internationalization for firms (Johanson and Vahlne, 2009).
Hall (1992) and Himmelberg and Petersen(1994) report a strong positive relation between
R&D and cash flow in U.S.manufacturing firms, and recent studies by Brown et al.(2009) and
Brown and Petersen (2009) find a strong link between R&D and both internal and external
equity finance for publicly traded U.S.firms.On the other hand, Bond et al. (2003) find that
neither German firms nor U.K.firms display a correlation between the level of R&D and cash
flow,
and
Harhoff
(1998)
finds
astatisticallysignificantbutweakrelationbetweenR&DandcashflowforGerman firms. Brown
and Petersen(2011) is the only other study that directly examines the connection between cash
reserves and R&D investment in U.S.firms.To our knowledge, prior studies have no examined
the moderating effect of the relationship between cash holdings and R&D intensity for Turkey
in firm level data. Most studies have examined only the relationship between cash holdings and
R&D expenditures. Therefore, we have acted to empirically show the moderating effect of the
relationship between cash holdings and R&D intensity. It is argued that the study can fills a
gap in the literature.
III. METHODOLOGY AND DATA
We examine how the cash holdings have an impact on R&D intensity and whether the high
technology mechanism moderates the R&D intensity-cash holding relationship by using panel
data analysis.
A simple diagram of the basic panel data regression model, which is employed to find out the
relationships among dependent and independent variables by bringing together cross sectional
time series data, is as follows (Greene, 2002: 285):

Yit=αi +β1 X1it+ εit

i=1,2,..,N

t=1,2,….,T

(1)

In equation no. 1, the subscript “i” refers to cross sectional (horizontal) dimension such as
household, firm, and country; while t the subscript “t” expresses the time series dimension. In
the equation, the “yit” indicates the dependent variables in the model, while “X1it” indicates
the independent variables, “αi” indicates the constant intercept coefficient and “εit” indicates
the error term (Baltagi, 2005).
We drew our sample firms that were listed on Istanbul Stock Exchange (BIST) and collected
data for the years 2008: 1 to 2013:1. All data were provided from Public Disclosure Platform
(KAP). The static model that was built based on models used by Brown et al. (2012), Brown
and Peterson (2011)and as follows:
R&D intensityit=αt+β1CASHit+β2Qit+Β3HIGH*CASHit+β4ROAit
+β7SALESit +β8TANGIit +β9VROEit+uit+εi

+β5SIZEit

i = 1, . . . , N;

(2)

t = 1, . . . , T

+β6LEVit
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In model, i and t denotes country and time periods respectively and εi denotes the error term.
In this equation (2), RD intensity is a dependent variable and the R&D intensity was measured
by the ratio of R&D expenditure to net sales. We include cash holdings (CASH) as
anindependent variable, measured as the ratio of quick assets (cash and marketable securities)
to total assets. For control variables, we control forfuture investment opportunities (Q),
measured as Total Liabilities + (Number of Shares * share price) / Total Assets, growth rate
of sales (SALES), measured as Net Sales – Net Salest-1 / Net Salest-1, firm size (SIZE),
measured as the log of the total assets, leverage ratio (LEV), measured as Total Liabilities +
(Number of Shares * share price), return on assets (ROA), ROA is a return of assets that
measured as reported earnings divided by total assets, tangible assets investments (TANGI),
proxies for reduced funds available for investment and/or entry into a more mature, lower
investment stage of the firm’s life cycle, masured as Fixed Assetst / Total Assets, and
Variance of ROE (VROE), is calculated using the overlapping ROE data averaged every three
years. The interaction term (TECH * CASH) is between the proxies for cash holdings (CASH)
and high technology industry (TECH).
IV. RESULTS AND DISCUSSION
Empirical results of the study can be handled in two parts as general statistics regarding
variables and panel regression analysis results.
A. GENERAL STATISTICS OF VARIABLES
Before reviewing panel data estimation results of the model, some descriptive statistics of
dependent and independent variables used in panel data analysis are provided in Table 1.
Table 1. Descriptive Statistics
Variables
R&D intensity
CASH
Q
ROA
SIZE
LEV
SALES
TANGI
VROE

Obs. Mean St. Dev.
2877
0,005
2877
0,086
2877
5,279
2877
0,009
2877
8.311
2877
0,654
2877
0,112
2877
0,480
2877
1,409

Min.
0,034
0,036
36,56
0,222
0,745
0,255
0,185
0,268
17,567

0,001
0,001
0,098
-8,098
5,591
0,0008
-0,654
0,0045
0,0056

Max.
1,086
0,235
645,12
1,854
10,253
0,999
12,343
0,976
34,653

As it can be seen in Table 2, the mean value for R&D intensity is 0.005, and minimum are
0.001. The mean value for cash holdings (CASH) also is 0.086, and the minimum are
0.001.Table 2 presents correlations among our main variables.
Table 2. Correlation Matrix
R&D
intensity
R&D
intensity
CASH
Q
ROA
SIZE

CASH

Q

ROA

SIZE

1,00
-0,007*
0,186*
0,008**

1,00
-0,002
-0,321

1,00
0,149*

1,00

LEV

SALES

TANGI

VROE

1,00
0,113**
0,078***
0,056*
0,012
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LEV

-0,003*

-0,095

0,301*

0,088*

0,304*

1,00

1,00
0,02*
TANGI
-0,001
-0,056
0,013* -0,123
0,104
-0,08
-0,215
VROE
-0,010** -0,002
-0,009
0,0368
-0,063
0,070 -0,003
*, ** and *** show the statistical significance levels at 0.10, 0.05 and 0.01 respectively.
SALES

-0,035*

0,0023*

0,001*

0,120

-0,07*

1,00
0,0258

1,00

R&D intensity and Cash holdings (CASH) are positively and significantly related (correlation
of 0.113). This is evidence that firms with relatively larger cash holdings also invest R&D.
This is consistent with prior research. Also, the correlation between leverage ratio (LEV) and
future investment opportunity (Q) measures is 0.301. Some of the correlation between various
independent and control variables are significant.
B. PANEL DATA ESTIMATIONS
In this part of the study, firstly, the panel unit root test results and then the results of panel data
analysis are presented.
1. PANEL UNIT-ROOT TEST RESULTS
Unit root tests are done for variables used in the models, before panel data analysis. Thus, it
tries to reach knowledge of the variables are stationary. Variables to be stationary, so-called
spurious regression, avoids misleading estimation results. We apply the Levin, Lin and Chu
(LLC) test and Im, Peseran and Shin (IPS)to a subset of data to examine whether the series
contains a unit root. One of the Levin, Lin and Chu (LLC) test of balanced panel unit root tests
assume that all firms have a common autocorrelation coefficient is used in the study.
Tablo 3. LLC and IPS Unit Root Test Results
LLC
IPS
t statistics
W statistics
R&D intensity
-10.0321***
-16.0453***
CASH
-9,156***
-4,215***
Q
-33,001***
-65,610***
ROA
-49,798***
-27,310***
SIZE
-38,546***
-40,670***
LEV
-9,159***
-15,339***
SALES
-2,801***
-5,140***
TANGI
-8,829***
-1,342**
VROE
-9,497***
-35,319***
*, ** and *** show the statistical significance levels at 0.10, 0.05 and 0.01 respectively.
Variables

Decision
Stationary
Stationary
Stationary
Stationary
Stationary
Stationary
Stationary
Stationary
Stationary

As seen at the Table 3, we also reject the null hypothesis, implying the series is stationary.
Dependent and independent variables are stationary in the original level. Thus, estimation of
panel data analysis for the variables will be provided at original the level.
2. RESULTS FROM THE PANEL DATA ANALYSIS
Static panel data results are given below. The decision on whether random effects approach or
fixed effects approach will be used in the analysis has been given based on results of Hausman
(1979, 1981) test.
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Hypotheses in Hausman test are in the following form:
H0: E(εit |Xit) = 0 effects of cross-sectional data and time series are random
H1: E(εit |Xit) = 0 effects of cross-sectional data and time series are fixed
The results of the Hausman test conducted to find out whether the difference between the fixedeffect model parameter predictors and random-effects model parameter predictors is
statistically significant are presented in the relevant tables. The probability value below 5%
obtained from this Hausman test statistics shows that the random-effects model is not
appropriate, and the fixed-effect model needs to be preferred here. In accordance with the
Hausman test statistics, the fixed effect model is preferred in all of the models. Besides, since
autocorrelation problem has been encountered in all the models, the models have been
corrected for autocorrelation by using the AR (1).
Table 4. Results of analysis on the cash holding-R&D intensity relationship
Dependent/Independent
variables

Model 1a

Model 1b

Model 1c

Model 1d

Model 1e

CASH

0,0085**
(0.0371)

0,0067**
(0.0456)

0,0069**
(0.0345)

0,00699**
(0.0451)

0,0173**
(0.0423)
0,0812*
(0.0678)
0,0436**
(0.0432)

0.0130**
(0.0456)
0,0911*
(0.0567)
0,0600***
(0.0013)
-0,0367**
(0.0345)
-0,0579
(0.1312)

0.0142**
(0.0415)
0,0878**
(0.0441)
0.0238***
(0.0034)
-0.0362**
(0.0432)
-0.0656**
(0.0384)
0.00220
(0,668)

0.0141**
(0.0345)
0,0883**
(0.0315)
0.0113**
(0.0423)
-0,0375**
(0.0312)
-0.0655**
(0.0380)
0.00219
(0,668)
-0,00117
(0,789)

0,00678**
(0.0367)
0,0168**
(0,0423)
0.0139**
(0.0378)
0,0884**
(0.0323)
0.0112**
(0.0473)
-0,0376**
(0.0345)
-0.0656**
(0.0380)
0.00219
(0,669)
-0,00117
(0,789)

0,0298*
(0,0546)
0.123
2,23
0,0000
15,28
0.0042
2.064
2.042
2877
137

0,0201*
(0,0678)
0.128
2,27
0,0000
20,84
0.0020
2.065
2.043
2877
137

0,0052*
(0,0523)
0.134
2,26
0,0000
20,95
0.0038
2.067
2.044
2877
137

0,0052*
(0,0672)
0.138
2,26
0,0000
21,09
0.0069
2.067
2.047
2877
137

0,0051*
(0,0672)
0.132
2,25
0,0000
21,01
0.0012
2.067
2.045
2877
137

TECH*CASH
Q
ROA
SIZE
LEV
SALES
TANGI
VROE
FIXED
R2
F Test
F Test probability
Hausman Test
Hausman probability
Baltagi-Wu LBI
Durbin-Watson
Number of Observations
Number of Groups

Notes: *, **, *** show statistical significance at a level of 10 %, 5 %, and 1 % respectively.
Table 5 provides the empirical analysis of results of analysis on the cash holding-R&D intensity
relationship. We find evidence that cash holdings is positively associated with R&D intensity.
In all regressions, the estimated coefficient on cash holdings (CASH) is positive and
statistically significant, consistent with the studies.
In the panel regression analysis, we entered our moderator variable that is high technology
industry (TECH), in successive models. From Table 5, in the interaction term (TECH*CASH)
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between the proxies for cash holdings (CASH) and high technology industry (TECH), is
statistically significant (with the estimate coefficient equals 0.0168). Our resultssuggest that
high technology industry moderates the relationship between cash holdings and R&D intensity.
Therefore, high technology industry (TECH) is a pure moderator.The results suggest that high
technology industry strengthen the relationship between cash holdings and R&D intensity.
The estimated coefficient on future investment opportunity (Q) is positive and statistically
significant. This means that firms increase R&D investments when opportunity of
futureinvestments occurs. We find also evidence that return on asset (ROA) and firm size
(SIZE) are positively related to R&D intensity, unlike leverage rate (LEV) is negatively related
to R&D intensity.On the other hand, sales growth rate (SALES) is negatively related with R&D
expenditures, as not expected based on the model. Tangible assets investments (TANGI) are
positive but statistically insignificant, unlike Variance of return on equity (VROE) is negative
but statistically insignificant.
V. CONCLUSION
We examine how the cash holdings have an impact on R&D intensity and whether the
high technology mechanism moderates the R&D intensity-cash holding relationship. We drew
our sample firms that were listed on Istanbul Stock Exchange (BIST) and collected data for the
years 2008: 1 to 2013:1. We used the Public Disclosure Platform (KAP) database to gather
firm-specific data.
The result shows the empirical analysis of results of analysis on the cash holding-R&D
intensity relationship. We find evidence that cash holdings is positively associated with R&D
intensity. Specially, we found that in the interaction term (TECH * CASH) between the proxies
for cash holdings (CASH) and high technology industry (TECH), is statistically significant
(with the estimate coefficient equals 0.0168). Our results suggest that high technology industry
moderates the relationship between cash holdings and R&D intensity. Therefore, high
technology industry (TECH) is a pure moderator. The results suggest that high technology
industry strengthen the relationship between cash holdings and R&D intensity.
Prior studies have no examined the moderating effect of the relationship between cash
holdings and R&D intensity. Most studies have examined only the relationship between cash
holdings and R&D expenditures. Therefore, we have acted to empirically show the moderating
effect of the relationship between cash holdings and R&D intensity. It is argued that the study
can fills a gap in the literature.
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An Analysis Of Research  Development Effect On Market Value For Turkish
Listed Firms
Hasan AYAYDIN*

İbrahim KARAASLAN**

Abstract
This paper aims at providing further evidence on the consequences of Research 
Development (R&D) investment on Tobin’s q for firms publicly traded in an emerging
financial market, Turkey. Panel data methodology is applied using data for the manufacturing
firms listed in the Istanbul Stock Exchange, a market classified as emerging by the major
securities analysts, for the period 2008–2013. The empirical findings show first, that the
Turkish firms’ R&D investment effect on the market value of a firm is consistent with other
US and European studies. Second, the impact of the R&D investment on the market value is
higher for small firms. The findings of this paper may have significant industrial and
technological policy implications for other emerging markets sharing similar characteristics to
Turkey.
Keywords: R&D, innovation, firm performance, Tobin’s q , Turkey
Jel classification: G 11, G 30, G32
1. Introduction
The academic literature has provided evidence of the important role played by research
and development (R&D) activities in economic growth for 10 years (Jones, 1995; Bowns et
al., 2003; Arnold, 2006). Scholars have given importance to R&D spending, which is no longer
considered a cost but rather a value-increasing investment in that R&D spending yields some
excess profits. Business strategy increasingly relies on R&D investment to cope with
competition, profitability and market share, mainly because intangible capital substitutes
tangible capital as the critical factor in the value chain (Lev and Zarowin, 1999). Because R&D
activities are critical to the profitability and competitive advantages of innovation, R&D
activities have long- recognized, complex processes of innovation and value creation (Wang et
al. 2013).
The literature on R&D activities provides evidence that R&D efforts influence firms’
financial performances (Lin et al. 2006; Griliches, 1986; Jaffe, 1986). Empirical studies have
focused primarily on three critical perspectives on the role of productivity-related performance.
First, R&D efforts have long been reflected in firms’ patent behaviors (Griliches, 1990), and
empirical studies have explored their direct impact on performance at the firm level (Griliches,
1990; Hitt et al. 1997; Henderson and Cockburn, 1994; Tsai, 2001; Hagedoon and Cloodt,
2003). A second line is that R&D activities have significant impacts on the productivity of
firms. A series of related articles by Jaffe (1986), Cohen and Klepper (1996) and Hu (2001)
found that R&D expenditures are strongly correlated with performance at the firm level.
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A third line of research examines that the relationship between R&D activities and the
market value of a firm. Using empirical methodologies, Blundell et al. (1999) and Toivanen et
al. (2002) found that R&D has a significant positive impact on the market value of firms. In
his seminal study, Griliches (1981) draws attention to the fact that R&D spending creates
intangible capital for a firmand indicates that the market should capture this in the valuation of
the firm. More recently, several empirical studies have analyzed the market reaction to
announcements of R&D spending, and their results indicate that, in general, R&D investments
increase the market value of firms. Cockburn and Griliches (1988) focusing on the impact of
the R&D investment on the firm’s market valuation. Chauvin and Hirschey (1993) showed that
R&D activities positively affects the current market value of the firm, irrespectively of the
sector. Sougiannis (1994) examined the longrun R&D effect on earnings and the market value
of equity proxied by reported after-tax earnings and the market value of the firm’s stock
respectively. Bae and Kim (2003) examine this relationship by comparing the effect of R&D
investment on market value across US, German, and Japanese firms. Bond et al. (2003)
examined the impact of R&D investment on market valuation for the UK, France, Germany
and Belgium. Connolly and Hirschey (2005) showed that a persistently positive and
statistically significant influence of R&D intensity on the market value of the firm across both
manufacturing and non-manufacturing firms. Hall and Oriani (2006) found that the stock
markets in France, Germany are smaller compared with those of the US and the UK, while
Italy follows its idiosyncrasy.
In addition numerous studies in economics, finance, and accounting suggest that
investors view R&D expenditures as investments that are expected to produce future benefits.
Some of studies evidence that firm value is positively affected by R&D investment
(Sougiannis, 1994; Toivanen, 2002; Pindado et al., 2010; Duqi and Torluccio, 2011). Other
studies show how changes in market values are positively related to new announcements about
R&D projects (Chan et al. 2001; Eberhart et al. 2004). Different some of studies have pointed
out that high R&D intensity companies are more likely to benefit from technological innovation
in terms of a better market valuation and therefore invest more (Chambers et al. 2002; Daniel
and Titman, 2006; Duqi and Torluccio, 2010). To our knowledge, this is the first empirical
analysis of the valuation of the firm’s R&D investment by the stock market in an emerging
stock market, Turkey. This paper aims at providing further evidence on the consequences of
R&D investment on market value using panel data methodology.
The rest of the paper is organized as follows: Section 2 presents methodology and data.
Section 3 presents findings, whereas Section 4 discusses the empirical results and the policy
implications.
2. Data and Methodology
In the present study, the endogeneity problem of the data is controlled with the
application of the General Method of Moments (GMM). There are other advantages in favour
of the use of GMM in a panel database. These include the possibility to control firm-specific
effects by obtaining the first-differences, and to control period effects, which originate from
macroeconomic shocks common to all firms with the inclusion of time dummies.
The inclusion of the lagged dependent variable in the model requires dynamic
estimation techniques. We have a large N and small T panel data set. Following the literature
on dynamic panel estimators (Arellano and Bond, 1991; Arellano and Bover, 1995; Blundell
and Bond, 1998), Eq. (1) is estimated using the Generalized Method of Moments (GMM)
methodology. In particular, we use the GMM-System (GMM-SYS) estimator developed by
Arellano and Bover (1995) and Blundell and Bond (1998) methodology to deal with
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endogeneity. It is especially appropriate for this situation where we have (i) few time periods
and many individuals; (ii) a linear functional relationship; (iii) more importantly, in a period of
economic and financial behavior is largely influenced by past experiences and old patterns of
behavior, economic or financial relations lagged values of the variables examined in the
research model. Thus, adding the lagged value as an explanatory variable is important to
research the model. Another requirement was that there is no serial correlation of the second
order error terms. We conducted a serial correlation test for panel GMM estimators developed
by Arellano and Bond (1991). The significant serial correlation means our estimated
coefficients were biased. Thus, in order to produce robust results we tested the serial correlation
and the test results were insignificant.
Table 1: The Distribution of Technology Intensity of the Sample
Technology Intensity
High technology industry
Medium-High technology industry
Medium-Low technology industry
Low technology industry
Total

Frequency
5
52
29
51
137

%
3,65
37,95
21,17
37,23
100

We analyze a sample of 137 firms from manufacturing companies in Turkey, covering
the quarterly period from 2008: Q1 to 2013: Q1. The data base comes from the Public
Disclosure Platform (KAP) and Istanbul Stock Exchange (BIST) in Turkey. We had a balanced
panel of 2877 samples belonging to 4 classified sectors according to the Industry according to
the NACE code of industrial sectors developed by the OECD and Eurostat (see Table 1). The
selection of knowledge- intensive sectors follows Eurostat and OECD’s classification which is
based on the ratio of R&D expenditure to GDP or R&D intensity (Delmar et al, 2013).
Manufacturing firms registered Istanbul Stock Exchange (BIST) were classified according to
the sectoral approach. The sectoral approach is an aggregation of the manufacturing industries
according to technological intensity and based on the Statistical Classification of Economic
Activities in the European Community (NACE) at 3-digit level. The level of R&D intensity
served as a criterion of classification of economic sectors into high-technology, medium hightechnology, medium low-technology and low-technology industries (available on the web at
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY SDDS/en/htec esms.htm).
The model under investigation is:
Qit= α0 + α1Qit-1 + α2R&Dit + α3×it + λi +nit, ∀i,t

Eqs. (1)

Here, t and i denote time period and firms, respectively, λi is an unobserved firmspecific effect, and nit is the idiosyncratic error term. Term R&Dit is the level of research and
development. We use alternative two research and development variables: R&D and R&DI.
R&D is naturel log of R&D expenditure. R&DI is R&D expenditure/net sales, used as R&D
intensity. R&D intensity has been used as a measure of firm-level dedication to knowledge
creation (Hall et al., 2005).Prior research has used sales as the denominator in R&D intensity
(Gopalakrishnan and Bierly, 2006).Coad and Rao (2008) has used two indicators for innovation
in a firm: first, the patents applied for by a firm and second, the amount of R&D undertaken.
Garcia-Manjon and Romero-Merino (2012) used to measure the innovativeness of the firm
(calculated as the R&D investment divided by the net sales of the firm. Qit refers to the i th
firm’s firm value in year t, proxied by the ratio of market value plus debt to the firm’s total
assets, Tobin q (Chung and Pruitt, 1994). Term Qit-1 is the level of research and development
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in the previous period. Term ×it includes the set of explanatory variables, while α1 is the
estimated persistence coefficient for firm value. We use four explanatory variables: firm size,
firm growth, the net working capital and the ratio of total liabilities to book value equity.
Following Baltacı (2014),Erkoçak ve Çam (2015) indicators for probability in a firm, ROA.
Table 2: Variables Description
Dependent variables
Firm Value
TOBINQ
Variable
Independent variables
R&DI
R&D
ROA
INTE
Firm Variables
LEV
NWC
GROWTH

Description
The ratio of market
value plus debt to the firm’s total assets
Description
R&D Expenditure/Net Sales for R&D Intensity
Log R&D Expenditure
Return of Asset
The interaction term of firm sales growth (or assets growth) and
R&D (or R&DI) to show the way the R&D effect on Tobin’s q is
related to the size of the firm.
Total debt to equity ratio
The ratio of current assets minus
current liabilities to total assets (net working
capital)
Sales growth rate (%) between the past and the current year.

Ballester et al. (2003) found a negative correlation between the firm’s size and R&D
stock. Chauvin and Hirschey (1993) found that, for US manufacturing and non-manufacturing
firms, the R&D effectiveness tends to be greater for relatively large firms. Connolly and
Hirschey (2005) verified the Chauvin and Hischey results using more recent data for the US
and found that the effect of R&D intensity on Tobin’s q is greater on large than small firms. In
order to test for the firm size, we introduce the interaction variable INTE that is the product of
the logarithm of sales and R&D and R&DI. R&D is log R&D expenditure. R&DI is R&D
expenditure/net sales, used as R&D intensity. The coefficient of the INTE variable will show
the way the R&D effect on Tobin’s q is related to the size of the firm. A positive (negative)
coefficient will indicate that the latter effect is higher (smaller) for larger firms. Our regression
equation controls for firm-specific variables: the ratio of current assets minus current liabilities
to total assets (net working capital, NWC); the ratio of total liabilities to book value equity
(LEV) to capture the probable capital structure effects. The economic literature assumes that
R&D spending facilitates the success of the firm in the product market. As a result, R&D
spending leads to a higher rate of growth. Firms with a higher rate of growth will increase their
size, and, according to the Schumpeterian (1961) hypothesis, will undertake more R&D
projects. In this context, our study focuses on how a firm’s growth affects the market valuation
of its R&D spending.

3. Findings
Table 3 provides descriptive statistics of all variables.
Table 3: Descriptive statistics
Variables
R&DI
R&D
ROA
LEV
NWC
TOBINQ
GROWTH

Obs.
2877
2877
2877
2877
2877
2877
2877

Mean
0,0047
2,634
0,007
1,447
3.7065
5,279
1,754

Std. Dev.
0,0342
2.896
0,222
8,401
90.432
36,568
34,734

Min
0
0
-8,452
0,017
0
0,1
-39,69

Max
1,090
8.380
1,862
281,35
4851.90
645,45
1500,13
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Unit root tests are done for variables used in the models, before panel data analysis.
Thus, it tries to reach knowledge of the variables are stationary. Variables to be stationary, socalled spurious regression, avoids misleading estimation results. We apply the Levin, Lin and
Chu (LLC) test to a subset of data to examine whether the series contains a unit root. LLC
panel unit root test results shows that all the variables are stationary and not contain unit roots.
Thus, there is not a problem of spurious regression analysis.
Table 4: LLC Unit Root Test of Variables
Variables
t statistics
Decision
R&DI
-10.0321***
Stationary
R&D
-25,5839***
Stationary
ROA
-49,2421***
Stationary
LEV
-15,7470***
Stationary
NWC
-34,5599***
Stationary
TOBINQ
-3,3041***
Stationary
GROWTH
-2,7304***
Stationary
*, ** and *** show the statistical significance levels at 0.10, 0.05 and 0.01 respectively.

In this section, the findings of the system generalized method of moments of Arellano
and Bover/Blundell and Bond dynamic panel data analysis models are presented. From the
Wald test results to test the overall significance of the growth models in the table, all the models
are significant. In addition, second-order autocorrelation (AR2) to test Arellano and Bond
autocorrelation test applied for the presence of second-order autocorrelation (AR2) is not
significant. Thus, that the second-order autocorrelation is not to be required condition for
suitability models is satisfied.
Table 5: Robust Estimations of Firm Value Model
Models
TOBINQ t-1
R&DI
R&D
ROA
LEV
NWC
GROWTH
INTE

TOBINQ
1,006***
3,311*
0,047*
-0,028**
0,0043**
0,117***
-0,165***

TOBINQ
1,011***

TOBINQ
1,013***

***

2,143**
1,294**
0,074*
-0,023**
0,017*
0,133**
-0,516**

2,953***
0,047
-0,030***
0,292***
0,119***
-0,212***

167203,47***
136873,72***
132274,17***
-1,45
-1,44
-1,44
(0,005)
(0,008)
(0,087)
AR(2) Test
-1,38
-1,39
-1,38
(0,1650)
(0,1641)
(0,1649)
*, ** and *** show the statistical significance levels at 0.10, 0.05 and 0.01 respectively.
Wald Test
AR(1) Test

TOBINQ

-0,001*
-0,040***
-0,0331**
0,116*
-0,289**
158916,53***
-1,45
(0,006)
-1,39
(0,1651)

The findings indicate that the use of GMM in the valuation model is adequate, given
the statistical properties of the data. R&D intensity and R&D expendites is shown to be
positively associated with corporate value. The estimated coefficient of the current R&D
intensity and expenditures in the TOBINQ equation verifies this argument since it is statistically
significant and positive and this finding is similar to those by Griliches (1981), Cockburn and
Griliches (1988), and Bosworth and Rogers (2001).
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The empirical findings show first, that the Turkish firms’ R&D investment effect on
market value of the firm is consistent with other US and European studies. Second, the impact
of the R&D investment on market value is higher in small firms. Hence, our finding give
evidence to the theoretical arguments of Penrose (1959) as quoted in Pitelis (2005) and Arrow
(1962) who, even though starting from different theoretical perspective, argue that small firms
in a competitive market have a higher inventive (rent) to innovate. Capital structure, LEV, is
statistically significant, indicating that there is a negative relationship between capital structure
and firm value. Toivanen et al. (2002) found that the ratio of debt to equity (capital structure),
for UK firms, was negatively correlated to the Tobin’s q, suggesting that the market considers
that high debt firms will generate a smaller stream of future returns than low debt firms. The
net working capital (NWC) is also statistically significant in all equation. Firm growth is
statistically significant, indicating that there is a positive relationship between firm growth and
firm value. The economic literature assumes that R&D spending facilitates the success of the
firm in the product market and that, as a result, R&D spending leads to a higher rate of growth.
Firms with a higher rate of growth will increase their size, and, according to the Schumpeterian
(1961) hypothesis, will undertake more R&D projects.
Conclusion
This paper aims at providing further evidence on the consequences of R&D investment
on TOBINQ for firms publicly traded in an emerging financial market, Turkey. Panel data
methodology is applied using data for the manufacturing firms listed in the Istanbul Stock
Exchange, a market classified as emerging by the major securities analysts, for the period
2008–2013. The empirical findings show first, that the Turkish firms’ R&D investment effect
on the market value of a firm is consistent with other US and European studies. Second, the
impact of the R&D investment on the market value is higher for small firms. The findings of
this paper may have significant industrial and technological policy implications for other
emerging markets sharing similar characteristics to Turkey.
The announcement of the reported R&D investment drives an immediate positive
market response giving a premium to the innovative firm leading to a higher TOBINQ. This
premium is higher for the small firms relative to the large ones, as the estimated coefficient of
the current INTE shows, because the market expects that the impact of one monetary unit spent
on R&D capital by a small firm improve its market potential more than one monetary unit spent
on R&D by a large firm. Our results confirm earlier results for the US and the UK as well as
for Belgium, France, Germany and Italy, that the R&D investment affects the firm’s market
value. The current R&D capital, serving as an indicator for the ‘new news’ concerning
innovations (Chan et al., 1992), affects the market value confirming that markets positively
value the future prospects of the innovative firm.
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The Legal Status Of The Committee For Relations With Religious Groups And
Communities In The Republic Of Macedonia
Argëtim SALIU*

Muaz AGUSHI**

The state-religious groups interrelation according to historical evidence
The State is a secularist one and the religion is separated from it. This means that the
State has no right to interfere in churches affairs, nor has the church the right to interfere with
the State affairs.
The interrelation between the State and the religious communities, as well as the move
of religious communities has always been an object of survey by the State. Since 1946 a law
for the prohibition of incitement and the start of hatred as well as national division, racial and
religious has been brought, which except national equality makes sure that there is also a
religious equality, which also contains the equality of the religious communities. Later on, there
were the law of 1953, the regulation of 1961 for the execution of some of the provisions of the
Law for the position of the religious communities as well as laws of 1977, 1997 and 2007. In
all these laws, a special emphasis was put under freedom of consciousness and the belief as a
private thing of a human being, the separation of the religious communities from the State and
the liberty of worshiping, the prohibition of the religious abuse for political purposes, the ability
for the religious communities to purchase and to poses real estates, to establish religious
schools for the preparation of theologians and as well as the civic equality in rights and
obligations, regardless religious affiliations, nationality and racial affiliation etc. All religious
members are guaranteed with the right to practice freely their religion, but it is not allowed in
any way to use the religion against the State in any way97.
With the change of the political, economical and jurisdictional system in this country
as well as with the implementation of pluralism, the multiparty system, parliamentary
democracy and market economy, the full liberty of practicing was provided for the religious
communities in the Republic of Macedonia. Thus, with the approval of the special law for the
religious communities and groups, brought in 1997, attempts were made for the
implementation of the liberties and rights of the religious community according to multilateral
agreements, while specifying the right and the liberty of practice of religious communities, the
rights and the liberties of the members of those religious communities as well as the
interrelation between the State and the religious communities. But the abolition of some of the
provisions by the constitutional Court of the Republic of Macedonia in 1998 and 1999, they
were inapplicable in more than one segment and thus the obligation for finding new solutions
appeared. As an addition to this new argumentation were also the changes and the fulfillment
of the amendments in the Constitution of 2001 as well as the need for the adaptation of our
legislation with the international norms and standards, in which case in 2007 the Law for the
actual jurisdictional position of the church, religious communities and groups was brought,
which contributed in their full implementation of the international standards and norms
regarding religious freedoms and non discrimination on religious basis98. The religious
freedom of the citizens, as one of our constitutional order core values, as well as the rights of
the religious communities and groups, are regulated by the articles in the Constitution of the
Republic of Macedonia.
97

The Committee for relations with religious communities and groups

http://www.kovz.gov.mk/?ItemID=573CD830CD82584DB4CC1708391E850Dvisited on 05.11.2014;
98
Ibid
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The Committee for interrelations between religious communities and groups
According to the Law for organization and work of the state department99, the
Committee for interrelations between the religious communities and groups is a special body
with a status of the legal person. By Law100 it is stated that the Committee for interrelations
between the religious communities and groups takes care for the legal status of the religious
communities and groups, as well as the relationship among the State and the religious
communities and groups.
The Committee, as a service for religious issues, appears for the first time in 19441945, as a religious Council. After this, since 1945 until 1951, this body was incorporated in
then the Secretariat for inner affairs. Since 1951 until now it exists as an independent state
body, which in the past years changes only its name. Thus, since 1951 until 1962 it exists as a
Committee for religious matters, since 1963 until 1976 as a republican Committee for religious
matters, since 1977 until 2000 as a republican Committee for relations with religious
communities, while since 2000 until now, the Committee for relations with the religious
communities and groups. During this period, until the year 2000, this body was directed by the
deputy chairman of the Government, in fact the minister, but after the year 2000 with legal
solutions, the chairman/director appointed by the Government of the R. of Macedonia101.
The Committee for relations with religious communities and groups performs all jobs
that have to do with the legal status of the religious communities and groups, as well as jobs
that got to do with relations between the state and the religious communities and groups.
The Committee for relations with the religious communities and groups is competent
for the state’s body jobs which has to do with the affirmation and the development of the liberty
of religions, the cooperation of the state with the churches, the religious communities and
groups, as well the advancement of their position in society, the cooperation of the dioceses of
the Orthodox Church of Macedonia abroad, the development and affirmation of the religious
cultural values, the development of the religious education and the help to connect in the
educational system, in the construction of the sacral objects and in the protection of the
ecclesiastical cultural heritage, offering help to the fulfillment of their rights as prescribed by
law, keeping of church records, religious communities and groups records, as well as other
things prescribed by law102.
During the performance of its duties and obligations, the Committee cooperates with
more than one institution. Thus, the Committee in cooperation with the Ministry of Finances,
implements the rights of the church, religious communities and groups, which arise by the Law
of denationalization, as well as with the Pension and Disability insurance Fund in order to help
find a solution to the problem of insuring a pension to the theologians. Afterwards, the
Committee cooperates with the Ministry of Culture in the sense of using and renovating the
objects of cult in the R. of Macedonia, as well as during the organization of the international
conferences in the field of culture and religion. The Committee also cooperates with the
Ministry of Justice, during the preparation of the reports for the international bodies, as well as
the different donations that the companies give to churches, religious communities and groups.
99(The

Official Newspaper of the R. of Macedonia nr. 35/2000)
29 from the law for organization and work of the state directories (Official Newspaper nr 58/2000)
101
“Legal Status of the Committees position for relations with religious communities in the R. of Macedonia”,
Davitkovski B., Pavlovska-Daneva A., Davitkovska E., Gocevski D., “A set of papers 1700 The Edict of Milan”,
The Faculty of Law in the University of Nish , Nish 2013, page. 23-24
102
The law for the legal position of the church, the religious communities and groups (“Official Newspaper of the
R. of Macedonia” nr. 113/2007)
100Article
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The Committee has a point of cooperation with the Ministry of Education and Science in the
application of the subject of ethics of religions in the educational program of primary schools,
as well as the integration of the higher educational institutions of the Orthodox Church of
Macedonia and the Islamic Religious Community within the University of “St. Cyril and
Methodius”.Furthermore, the Committee also takes part in activities that have to do with
essential part of the church, religious communities and groups, such as the contacts with
different ministries, directories and Committees of other places with representative offices in
our country, as well as with our offices abroad. In this aspect, it cooperates with the Ministry
of the Foreign Affairs103.
Especially it is very important a segment that has to do with the freedom of religions,
issues that have to do with public order and security, with performing the religious obligations,
in particular with issues that are a competence of the Ministry of Internal Affairs. The
Committee, in cooperation with this department, makes it possible to implement a part of the
citizen’s rights which have to do with performing their religious obligations, public order and
security and with the staying of foreign missionaries who also help during performance of
religious rituals, who are invited particularly by the church, religious community or any other
group of that nature104.
Currently, the Committee is following the job of 29 churches, religious communities
and groups in the R. of Macedonia, from all of which five of the kind (Orthodox Church of
Macedonia, Islamic Religious Community, the Catholic Church, the Evangelistic-methodic
Church and the Jewish Community) which are incorporated in the Constitution of the R. of
Macedonia105.
The status of the Committee for relations with religious communities and groups since
1943 until now. For the first time, the Committee as a service for religious issues was presented
during 1944-45, with the appointment of the Religious Council. After that, since 1945 until
1951, it was incorporated in the Secretariat of the Internal Affairs. Since 1951 until recently
the Council exists as an independent state department, which in the past years just changed its
name106. Sometimes it was named as the Committee for religious matters, another time as a
republican Committee for religious matters, republican Committee for relations with religious
communities and finally as Committee for relations with religious communities and groups.
The Committees powers and activity
The Committee for relations with religious communities and groups is a independent
body in the State Directory, competent for relations between religious communities, religious
groups and the state. It’s main task is to help in solving issues which would appear between
different religious communities and religious groups in the R. of Macedonia and the states
departments, respectively it functions as a bridge between the state and the church107.
Its activities are guided by the competences provided by the Law for State
Directories108, the Law for religious communities and groups109, as well as from the obligations
103Ibid;
104Ibid;
105Religious

almanac of the R. of Macedonia. The Committee for relations with the religious communities and
groups, Skopje 2010
106
Ibid;
107
The Committee for relations with religious communities and groups
http://www.kovz.gov.mk/?ItemID=573CD830CD82584DB4CC1708391E850D visited on 05.11.2014;
108
Article 29 from the law for organization and work of the state directories (Official Newspaper nr 58/2000)
109 The law for the legal position of the church, the religious communities and groups (“Official Newspaper of the
R. of Macedonia” nr. 113/2007)
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that the Committee has or are imposed by the Parliament of the R. of Macedonia and the
Government of the R. of Macedonia, while they’re organized and executed as it is foreseen by
the program prepared for the work of the Committee.
The vertical and horizontal analysis of the formal systematization of the jobs of the
Committee for relations with religious communities and groups shows that it is the same as the
single structural bodies consisting of : the principal, the deputy, two sectors, five rooms and
totally 26 employee with a status of a state official110. The Committee follows the work of the
26 churches, religious communities and groups within the R. of Macedonia.
The communication and the cooperation of the Committee with other state
departments
During the performance of its tasks and solving the issues that arise between different
religious communities and groups in the R. of Macedonia and the state departments, the
Committee communicates and cooperates with more than one state departments111, including
the :
Ministry of Finance – things that have to do with the rights of the religious
communities whose rights come out from the financial regulative of the R. of Macedonia
Ministry of Culture – it enables the religious communities to use funds and technical
help during the renovation of objects of cult in the R. of Macedonia
Ministry of Education and Science – an improvement of the position and cooperation
with the educational institutions of the Orthodox Church of Macedonia, the Islamic
Community and the Catholic Church in the domain of the educational system in secondary
school and higher education in the R. of Macedonia
Ministry of Labor and Social Policies as well as the Fund for Pension and Disability
Insurance – in order to find a solution of the problem for pension insurance of the
theologians.
Ministry of Foreign Affairs – in order to make contact with the Ministry of religions,
directories and committees of other places, foreign diplomatic representatives in our country,
as well as our diplomatic representatives in the outside world, which can contribute in the
improvement of the positions and the cooperation with the religious communities in the R. of
Macedonia.
Ministry of Internal Affairs – the Committee in cooperation with this department
enables to implement part of the citizens rights which have to do with the performing of the
religious rituals (the guarantee of life and wealth insurance of the citizen ), the public order
and security, as well as with issues that have to do with the residency of the foreigners,
especially of those who teach religion, who are invited from a particular religious community
or group of the R. of Macedonia.
The legal position of the religious communities in the R. of Macedonia
In 1991, with the change of the political, economical and legal system in our country
and with the implementation of pluralism, it was ensured the full freedom of activities of the
religious communities in the R. of Macedonia.
In the Constitution of the R. of Macedonia112 in 1991 the legal status of the religious
communities was defined, by guaranteeing the freedom of religion, freedom of public religious
“Legal Status of the Committees position for relations with religious communities in the R. of Macedonia”,
Davitkovski B., Pavlovska-Daneva A., Davitkovska E., Gocevski D., “A set of papers 1700 The Edict of Milan”,
The Faculty of Law in the University of Nish , Nish 2013, page. 23-24
111 The Committee for relations with religious communities and groups
http://www.kovz.gov.mk/?ItemID=573CD830CD82584DB4CC1708391E850D visited on 05.11.2014;
112 The Constitution of the R. of Macedonia (Official Newspaper of the R. of Macedonia, nr 52/91)
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speech, individual or with other communities. The religion communities and groups which
already exist in our country are separated by the state and are all equal in front of the
Constitution and the law. Furthermore it is defined that the religious communities and groups
are free to open religious schools, social and charity entities in a procedure foreseen by the law.
In the Constitution, the fundamental freedoms and human rights of the citizens are
defined, and also stated that the citizens of the R. of Macedonia are equal in their freedoms and
rights, regardless their gender, race, national and social affiliation, political and religious
beliefs, as well as their social position113. Also, by Constitution it is guaranteed the freedom of
opinion, conscience, thought and the freedom of public speech. The Constitution also
guarantees the national minorities that live in place, protection of ethnic, cultural, linguistic
and religious identity. In order to guarantee the right to free religious speech, the Constitution
cites that the freedoms and the rights can be limited only in extraordinary situations or during
wartime114. The definition could not be discriminatory on basis of gender, race, language,
religion, national or social affiliation, wealth or social position, but even in situations like that
the freedoms and the rights cannot be defined for issues like the freedom of conviction,
conscience, opinion, public expression of opinion and teaching of religion.
To what degree the freedom of religion is ensured, can be noticed from the very fact
that the violation of the freedom of free practice of religion and the discrimination in religious
basis is prohibited by the very same Constitution, as the highest legal act in state.
With a special law brought in 1997 for the religious communities and groups, which
tries to implement the freedom and rights of the religious belief, which is based on multilateral
agreements, by defining exactly the rights and the freedoms of acting of the religious
communities, the rights and the freedoms of the believers, as well as the states interrelation
with the religious communities.
With the new law for religious communities and groups, approved in 05.09.2007, all
the international legal norms are fully implemented regarding the freedom of belief and nondiscrimination on religious basis.
Constitutional Court of the R. of Macedonia, based on the Article 110 and 112,
paragraph 1 of the Constitution of the R. of Macedonia, in the meeting of 22 June of 2010,
started a procedure for the harmonization of the provisions contested by the Law of the
Constitution. With a decision the Articles 27, 28 and 29 of the Law for legal status of the
church, religious communities and groups are abolished (“Official Newspaper of the R. of
Macedonia” nr. 113/2007)115.
Conclusion
Macedonia always has been a pillar of religious tolerance and of respect for the
universal values of civilization in Europe. The interrelation between the state and the religious
communities, as well as the activities of the religious communities, have always been a subject
of general studying and evaluation by the state, since 1946, by bringing laws, decrees and
regulations, by which the rights and the freedoms of religious belief has been adjusted, until
2007, when was brought the Law for the legal status of the church and the religious
communities and groups.
According to the law for organization and work of the state directories, the Committee
for relations with the religious communities and groups, is a independent body of the state

113

Article 19 of The Constitution of the R. of Macedonia (Official Newspaper of the R. of Macedonia, nr 52/91
Article 21 of The Constitution of the R. of Macedonia (Official Newspaper of the R. of Macedonia, nr 52/91
115
http://www.ustavensud.mk/domino/WEBSUD.nsfvisited on 05.11.2014
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directory with a status of a legal person. During the fulfillment of duties and other working
obligations, the Committee cooperates with more state departments.
The inner organization of the Committee shows that the same is consisted as a single
structured organism by : the principal, deputy, two sectors, five rooms and in total 26
employees with a status of a state official.
References
“Legal Status of the Committees position for relations with religious communities in the R. of
Macedonia”, Davitkovski B., Pavlovska-Daneva A., Davitkovska E., Gocevski D., “A set of
papers 1700 The Edict of Milan”, The Faculty of Law in the University of Nish , Nish 2013,
page. 23-24
Religious Almanac of the R. of Macedonia, the Committee for relations with the religious communities
and groups, 2010, Menora, Skopje.
The law for organization and work of the state directories (Official Newspaper of the R. of Macedonia,
nr. 58/2008).
The law for the legal position of the church, the religious communities and groups (“Official Newspaper
of the R. of Macedonia” nr. 113/2007)
The Constitution of the R. of Macedonia (Official Newspaper of the R. of Macedonia, nr 52/91).
The Constitutional Court of the R. of Macedonia
(http://www.ustavensud.mk/domino/WEBSUD.nsf ; visited on 06.11.2014

736

Accounting Professionals And Ethics: A Key Study Of Manisa
Umut Burak GEYİKÇİ*

Abstract
The concept of ethics has been discussed from the ancient ages. On the other hand the
business ethics is a new concept that has taken place in literature since the beginning of the
century. Because of the ethical problems in the big auditing companies in last decades,
accountancy has become a highly controversial topic . Thus perception of ethical behavior of
the accountants arouse public curiosity increasingly. The aim of this study is to find out ethical
perception of the accounting professionals. For this reason, a survey was conducted to the
accountanats in Manisa in order to find out that how they perceive the ethical principles they
have to obey, and whether the demografic characteristics of the accountants have an effects on
ethical perceptions or not. Cronbach Alpha reliability coefficient of the survey resuts was
calculated then t-test, Anova and correlation analysis were done. According to the findings,
independent accountants and financial advisors and certified public accountants have different
views about ethical principle of “Independency” and ethical principles have negative and low
correlation each other.
Key Words: Accounting Profession Ethics, Business Ethics, Obligatory Ethical
Rules
Jel Codes: M41, M14, G38
Taxing became a mandatory requirement for the formal sturucture of the governments
afterthe humankind adopted the settled life. With the commence of taxation ,the most concrete
action of the government on the citizen, the word of the accounting had been started to gain
it’scurrent meaning.
American Chamber of Certified Public Accountants described the accounting as
follows; “recording, classifying and summarising of the financial characters in terms of money,
transaction and events” (Raun, 1969: 769).
The Word of ethics dates back to “ethos”,whose meaning is character, in ancient
Greece (Özgener, 2009:5). Ethics is expressed as a term which is used for picking out the good
from the bad, winnowing the truth from the falsehood (Duskavd. 2011:34).
The term of accounting ethics is a moral and behavioral systematic that not only have
an impact but also have social outcomes on society.
First legal regulations about accounting ethics in Turkey were introduced with
“Certified Public Accountants and Sworn-in Public Accountants Law” in 01.06.1989.
Following that the “Obligatory Professional decision law about Certified Public Accountants
and Sworn-in Public Accountants ethical rules” came into force in 18.10.2001. Finally
“obligatory professional decision about ethical training of accounting professional and making
ethical contract” was put into force in 27.03.2014.
This study investigated how new legislative ethical regulations are perceived by
accounting professionals. The regulation numbered 26675 and named “Regulation of Ethical
Principles of Certified Public Accountants and Sworn-in Public Accountants Ethical Codes”
lists ethical principles as;
Honesty
Assist. Prof. Dr. Umut Burak GEYİKÇİ, Celal Bayar University, Faculty of Business Administration,
Muradiye Campus, Manisa, Turkey, umutburak.geyikci@cbu.edu.tr, 05054500410.
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Objectivity
Professional competency and attention
Privacy
Professional behavior
I. The Aim, Scope And The Method Used Of The Study
A. Aim
The aim of the study is to investigate the accounting professions viewpoints about the
ethical values and find out their opinions about ethical values which were become obligatory
by Union of Chambers of Certified Public Accountants and Sworn-in Certified Public
Accountants of Turkey
B. Scope
In the study the questionary was filled by 158 certified public accountants and 9 swornin certified public accountants but there were 125 certified public accountants and 9 sworn-in
certified public accountants filled whole and completely therefore the study was taken 80,7%
of the accounting professionals in from theManisa
C. Method Used
Whereas most of the questionaries were done face to face with accounting
professionals, some other questionarries were left to the accounting professionals in order to
done by themselves because of the density of their work. Ethical principles, introduced in
“Regulation of Ethical Principles of Certified Public Accountants and Sworn-in Public
Accountants Ethical Codes” in 19.10.2007, were askedwith Likert scale.
II. Findings
Table 1. Demographic Information
Varible
Gender

Age

Number

Rate

Woman

26

19%

Man

108

81%

Total

134

100%

18 - 30

6

4%

31 - 40

54

40%

41 - 50

45

34%

51 - 60

24

18%

More than 60

5

4%

Total

Education

134

100%

Primary School

1

1%

High School

18

13%

Vocational School

13

10%

Undergraduate

83

62%

Graduate

19

14%

Total

134

100%
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Title

Activity period

Number of the book

Sworn-in certified public
accountant
Certified public
accountant

9

7%

125

93%

Total

134

100%

0 - 5 Years

26

19%

6 - 10 Years

29

22%

11 - 15 Years

33

25%

16 - 20 Years

13

10%

More than 21 Years

33

25%

Total

134

100%

1 – 20 Book

16

12%

21 - 30 Book

22

16%

31 - 40 Book

19

14%

41 - 50 Book

16

12%

More than 50 Book

61

46%

Total

134

100%

In table 1. The accounting professionals in the study are composed of 26 women and
108 men. 31-40 is the largest age group among them. 94% of the accounting professionals are
older than 30 and 4% of them are older than 60. According to this results, pursuing a career as
an accounting professional, which is highly stressful and intensive, is not much preferred after
60. The reasons of this issue can be investigated as a seperate study. 63% of the accounting
professionals haveundergraduate degree and 14% of them have graduate degree. The people
who have graduate degree in Turkey are the 0,0095% of the populationaccording to the
National Education Statistics in 2014 published by Turkstat (Turkstat, 2016). It means that the
ratio of the accounting professionals who have a graduate degree are 15 times more than
population as a whole in Turkey. Thisshows that accounting professionals are much more
educated than the rest of the society.
60%of the accounting professionals have more than 11 years experience whereas 19%
of them have less than 5 years experience. 46% of the accounting professionals have more than
50 ledgers. 88% of them have more than 21 ledgers.
In Table 2 The Cronbach’s Alpha Coefficient of the answers about ethical values was
found 0,849.
Table 2. Cronbach’s Alpha Coefficient
Cronbach's Alpha
,849

N of Items
62

In literature, theCronbach’s Alpha Coefficientreliability scores are ;
0 – 0,2 is very low,
0,2 - 0,4 is low,
0,4 – 0,6 is moderate,
0,6 – 0,8 is reliable,
0,8 – 1 is very reliable.
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Since the Cronbach’s Alpha Coefficient of the study is 0,849>0,8, it is accepted as very reliable.
A. Evaluating the view point of the accounting professionals to the ethical principles in
terms of gender
One sample t-test is done, in order to evaluate whether there are any differences among
accounting professionals about ethical perception.
H0: There is no significiant difference between genders about ethical perception.
H1: There issignificiantdifference between genders about ethical perception.
Table 3. t-test group table about ethical principles related to gender
Gender (man -1,
woman-2)

N

Mean

Std. Error
Std.Deviation Mean

(Honesty) significiant

1,0

108

2,17

1,384

0,133

level of ethical principles

2,0

26

2,27

1,538

0,302

(Objectivity) significiant

1,0

108

3,26

1,248

0,12

level of ethical principles

2,0

26

3,38

1,134

0,222

(Professional competency

1,0

108

2,85

1,266

0,122

and attention) significiant

2,0

26

2,58

1,102

0,216

(Privacy) significiant

1,0

108

3,53

1,307

0,126

level of ethical principles

2,0

26

3,31

1,158

0,227

(Professional behavior)

1,0

108

3,17

1,556

0,15

significiant

2,0

26

3,54

1,655

0,325

level of ethical principles

level of ethical principles

Table 4. t-test result table about ethical principles related to gender
Levene's Test for Equality of
Variances

t-test for Equality of Means

f

Sig.

t

df

1,720

0,192

-0,332

132

0,740

-0,103

-0,331

35,389

0,758

0,483

0,488

-0,467

132

0,641

-0,496

40,898

1,017
1,108
0,787
0,848

-1,081
-1,040

95%
Confidence

Sig.(2-tailed) Mean Difference Std.Error Difference

Lower
(Honesty) significiant level
of ethical principles

(Objectivity) significiant
level of ethical principles

(Professional competency
and attention) significiant
level of ethical principles

(Privacy) significiant level
of ethical principles

(Professional behavior)
significiant level of ethical
principles

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

0,661

1,773

0,515

0,418

0,185

0,474

Upper

0,309

-0,714

0,509

-0,103

0,330

-0,772

0,566

-0,125

-0,656

-0,656

0,405

0,623

-0,125

-0,636

-0,636

0,385

132

0,311

0,275

-0,260

-0,260

0,809

42,433

0,274

0,275

-0,226

-0,226

0,775

132

0,433

0,220

-0,333

-0,333

0,773

41,773

0,402

0,220

-0,304 -304,000

0,744

132

0,282

-0,372

-1,052

-1,052

0,309

36,387

0,305

-0,372

-1,096

-0,096

0,353

Table 3 show the Accounting professionals’ viewpoint of the ethical principles by
gender.According to the results, the mean of honesty is 2,17 for men and 2,27 for women.The
mean of objectivity is 3,26 for men and 3,38 for women whereasthe mean of professional
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competency and attention is 2,85 for men and 2,58 for women, the mean of professional
behavior is 3,17 for men and 3,54 for women, the mean of privacy is 3,53 for men and 3,31 for
women. In Table 4., Independent sample test table is ananalysing table and homogenity of the
variances were analysed by the way of F test value. When the Sig. value bigger than 0,05,
variances are homogene and in this case “Equal Variance Assumed” line is used. Even if the
value of Sig. is little than 0,05, “Equal Variance Not Assumed” line must be used. In the Table
4. It is found out whether the meansdifference in gender is significiant. by the Sig.(2-tailed)
value. Sig.(2-tailed) value shows the siginificiancedifference among the groups. If the value
less than 0,05, difference among the groups is significant, otherwise it is insignificant. In the
study Sig.(2-tailed) value of honesty is 0,740, objectivity is 0,641, Professional competency
and attention is 0,311, privacy is 0,433 and Professional behavior is 0,282. None of the values
less than 0,05 therefore H0hypotesis is not rejected. There is no difference between genders in
the ethical perception.
B. Evaluating the view point of the accounting professionals to the ethical principles with
regardto the profession.
In order to evaluate whether there are any differences among accounting professionals’
professional career about ethical perception, independent sample t-test was done.
H0: There is no siginificancedifference in the ethical perceptions with regards to the profession
H1: There is siginificance difference in the ethical perceptions with regards to the profession,
Table 5. t-test group table about ethical principles related to profession
Group Statistics
Std.
Error
Mean

1.Profession (1
CPA, 2 SPA)

N

Mean

(Honesty) significiant

1,0

125

2,19

1,412

0,126

level of ethical principles

2,0

9

2,11

1,453

0,484

(Objectivity) significiant

1,0

125

3,35

1,213

0,109

level of ethical principles

2,0

9

2,33

1

0,333

(Professional competency

1,0

125

2,78

1,229

0,11

and attention) significiant

2,0

9

3

1,414

0,471

(Privacy) significiant

1,0

125

3,46

1,28

0,114

level of ethical principles

2,0

9

3,89

1,269

0,423

(Professional behavior)

1,0

125

3,18

1,588

0,142

significiant

2,0

9

4

1,225

0,408

Std.Deviation

level of ethical principles

level of ethical principles
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Table 6. t-test result table about ethical principles related to profession
Levene's Test for Equality of

(Honesty) significiant level Equal variances
of ethical principles
assumed
Equal variances
not assumed
(Objectivity) significiant
Equal variances
level of ethical principles
assumed
Equal variances
not assumed
(Professional competency
and attention) significiant Equal variances
level of ethical principles
assumed
Equal variances
not assumed
(Privacy) significiant level Equal variances
of ethical principles
assumed
Equal variances
not assumed
(Professional behavior)
significiant level of ethical Equal variances
principles
assumed
Equal variances
not assumed

t-test for Equality of Means
Mean
Std.Error
Difference
Difference

95%
Lower Upper

f

Sig.

t

df

Sig.(2-tailed)

0,612

0,435

0,166

132

0,869

0,081

0,489

-0,885 1,047

0,162

9,123

0,875

0,081

0,501

-1,049 1,211

2,457

132

0,015

1,019

0,415

0,199 1,839

2,906

9,778

0,016

1,019

0,351

0,235 1,802

-0,504

132

0,615

-0,216

0,428

-1,063 0,631

-0,446

8,891

0,666

-0,216

0,484

-1,313 0,881

-0,981

132

0,329

-0,433

0,441

-1,306 0,440

-0,988

9,210

0,349

-0,433

0,438

-1,421 0,555

-1,507

132

0,134

-0,816

0,541

-1,887 0,255

-1,888

10,045

0,088

-0,816

0,432

-1,779 0,147

1,390

0,239

1,872

2,104

0,241

0,626

0,174

0,149

In Table 6. It is investigated that whether there is a difference among accounting
professionals’ professional status about ethical principles. According to the findings there are
no siginificancedifference between CPA and SPA about honesty, privacy, professional
behavior andprofessional competency and attentionthus H0 is not rejected for this principles.
On the other hand there are important significances between CPA and SPA concerning
objectivity and therefore H0is rejected for this principle.
C. Evaluating the view point of the accounting professionals to the ethical principles with
regards to theworking period.
H0: There is no siginificance difference in the ethical perceptions with regards to the activity
periodof the professions.
H1: There is siginificance difference in the ethical perceptions with regards to the activity
periodof the professions.
Independent sample t-test method wasused in order to find out whether there are any
differences in the ethical perceptions of accounting professionals with regard to the activity
period in the profession. Cut point was taken 10 years because Certified Public Accountants
must have minimum 10 years of professional experience to become a Sworn-in Public
Accounts.
Table 7. t-test group table about ethical principles related to activity period
Group Statistics
Activity period (1under 10 years, 2-11
years and more)
N

Mean

Std.Deviation

Std. Error
Mean

(Honesty) significiant

1,0

55

2,18

1,415

0,191

level of ethical principles

2,0

79

2,19

1,415

0,159

(Objectivity) significiant

1,0

55

2,96

1,154

0,156
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level of ethical principles

2,0

79

3,51

1,229

0,138

(Professional competency

1,0

55

2,8

1,38

0,186

and attention) significiant

2,0

79

2,8

1,137

0,128

(Privacy) significiant

1,0

55

3,62

1,225

0,165

level of ethical principles

2,0

79

3,39

1,315

0,148

(Professional behavior)

1,0

55

3,55

1,488

0,201

significiant

2,0

79

3,03

1,609

0,181

level of ethical principles

level of ethical principles

Table 8. t-test result table about ethical principles related to activity period
Levene's Test for Equality of

(Honesty) significiant level Equal variances
of ethical principles
assumed
Equal variances
not assumed
(Objectivity) significiant
Equal variances
level of ethical principles
assumed
Equal variances
not assumed
(Professional competency
and attention) significiant Equal variances
level of ethical principles
assumed
Equal variances
not assumed
(Privacy) significiant level Equal variances
of ethical principles
assumed
Equal variances
not assumed
(Professional behavior)
significiant level of ethical Equal variances
principles
assumed
Equal variances
not assumed

t-test for Equality of Means
Mean
Std.Error
Sig.(2-tailed)
Difference
Difference

95%
Lower Upper

f

Sig.

t

df

0,387

0,535

-0,032

132

0,974

-0,008

0,249

-0,500 0,484

-0,032

116,302

0,974

-0,008

0,249

-0,500 0,484

-2,578

132

0,011

-0,543

0,211

-0,959 -0,126

-2,607

120,777

0,010

-0,543

0,208

-0,955 -0,131

0,012

132

0,991

0,003

0,218

-0,429 0,434

0,011

101,405

0,991

0,003

0,226

-0,445 0,450

1,005

132

0,317

0,226

0,225

-0,228 0,670

1,018

121,345

0,311

0,226

0,222

-0,213 0,665

1,898

132

0,060

0,520

0,274

-0,022 1,062

1,924

121,798

0,057

0,520

0,270

-0,015 1,055

3,078

3,078

1,605

0,082

0,056

0,207

0,562

2,104

0,455

55 professionals have less than 10 years experience and 79 of them have more than 10 years
experience. According to the results there are no significiant differences among the groups and
thus H0is not rejected. On the other hand t-test result of objectivity is 0,011<0,05, which means
thatH0is rejected . This implies that there is a significant difference between the groups with
regard to the ethical principles of objectivity.
D. Evaluating the wiev point of the accounting professionals to the ethical
principles with regards to the age groups.
One-way ANOVA is used to determine whether there are any significant differences
between the means of three or more independent groups(Utts andHeckard 2010:620).Anova
test is used in order to find out whether there are any differences in the view point of the
professionals with regard to the age goups.
H0: There is no siginificance difference in the ethical perceptions with regards to the
age groups of the professions.
H1: There is siginificance difference in the ethical perceptions with regards to the age
goupsof the professions.
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Table 9. Anova Result table about ethical principles related to age group

(Honesty) significiant
level of ethical principles

Between Groups
Within Groups
Total
(Objectivity) significiant
Between Groups
level of ethical principles Within Groups
Total
(Professional competency Between Groups
and attention) significiant Within Groups
level of ethical principles Total
(Privacy) significiant
Between Groups
level of ethical principles Within Groups
Total
(Professional behavior)
Between Groups
significiant
Within Groups
level of ethical principles Total

ANOVA
Sum of
Squares
5,388
258,948
264,336
4,965
194,259
199,224
8,515
195,044
203,560
4,775
212,695
217,470
9,300
321,058
330,358

df
4
129
133
4
129
133
4
129
133
4
129
133
4
129
133

Mean Square
1,347
2,007

F
0,671

Sig.
0,613

1,241
1,506

0,824

0,512

2,129
1,512

1,408

0,235

1,194
1,649

0,724

0,577

2,325
2,489

0,934

0,446

In the Anova analysis Sig. values show the significant differentiate among the groups. When
the value of Sig. is less than 0,05, there is significant differentiate, when the value of Sig. is
bigger than 0,05, there is no significant differences among the groups. As a result of the Anova
analysis, Sig. value of the Honesty is 0,613, objectivity is 0,512, professional competency and
attention is ,0235, privacy is 0,577, professional behavior is 0,446. According to the findings
all the results are bigger than 0,05so H0 is not rejected, there is no significant difference among
the groups.
E. Evaluating the wiev point of the accounting professionals to the ethical principles with
regards to theledger numbers.
Accounting professionals are seperated into 5 groups with regard to the ledgers they possess.
In order to measure whether there is a significiant difference about the perspective of the
accounting professionalswithregard to the ledger groups, Anova testwas used.
H0: There is no siginificance difference in the ethical perceptions with regards to the ledgers
number of the professions.
H1: There is siginificance difference in the ethical perceptions with regards to the ledger
numbers of the professions.
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Table 10. Anova Result table about ethical principles related to ledger numbers

(Honesty) significiant
level of ethical principles

Between Groups
Within Groups
Total
(Objectivity) significiant
Between Groups
level of ethical principles Within Groups
Total
(Professional competency Between Groups
and attention) significiant Within Groups
level of ethical principles Total
(Privacy) significiant
Between Groups
level of ethical principles Within Groups
Total
(Professional behavior)
Between Groups
significiant
Within Groups
level of ethical principles Total

ANOVA
Sum of
Squares
1,266
263,070
264,336
8,706
190,518
199,224
6,628
196,932
203,560
5,529
211,941
217,470
21,013
309,345
330,358

df
4
129
133
4
129
133
4
129
133
4
129
133
4
129
133

Mean Square
0,317
2,039

F
0,155

Sig.
0,96

2,176
1,477

1,474

0,214

1,657
1,527

1,085

0,367

1,382
1,643

0,841

0,501

5,253
2,398

2,191

0,074

As a result of the Anova analysis, Sig. values have been calculated as follow, honesty is 0,960,
objectivity is 0,214, professional competency and attention is 0,367, privacy is 0,501 and
professional behavior is 0,074. By these results all the values obtained are bigger than 0,05,
consequently H0 hypotesisis not rejected. There is no significiance difference in the ethical
perceptions with regards to the ledger numbers of the professions.
F. Evaluating the wiev point of the accounting professionals to the ethical principles with
regards to the number of employees (including themselves).
Accounting professionals are examined into 5 groups with regard to the number of employees
include themselves. In order to measure whether there is a significiant difference about the
perspective of the accounting professionals by the ledger groups, Anova test was used.
According to the findings;
H0: There is no siginificance difference in the ethical perceptions with regards to the number
of employees of the professions.
H1: There is siginificance difference in the ethical perceptions with regards to the number of
employees of the professions.
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Table 11. Anova Result table about ethical principles related to number of employee

(Honesty) significiant
level of ethical principles

Between Groups
Within Groups
Total
(Objectivity) significiant
Between Groups
level of ethical principles Within Groups
Total
(Professional competency Between Groups
and attention) significiant Within Groups
level of ethical principles Total
(Privacy) significiant
Between Groups
level of ethical principles Within Groups
Total
(Professional behavior)
Between Groups
significiant
Within Groups
level of ethical principles Total

ANOVA
Sum of
Squares
3,889
260,447
264,336
7,704
191,519
199,224
2,352
201,208
203,560
0,913
216,557
217,470
9,841
320,518
330,358

df
3
130
133
3
130
133
3
130
133
3
130
133
3
130
133

Mean Square
1,296
2,003

F
0,647

Sig.
0,586

2,568
1,473

1,743

0,161

0,784
1,548

0,506

0,678

0,304
1,666

0,183

0,908

3,28
2,466

1,33

0,267

As a result of the Anova analysis, Sig. values were found as follow; honesty is 0,586,
objectivity is 0,161, professional competency and attention is 0,678, privacy is 0,908 and
professional behavior is 0,267. By these results all the values obtained are bigger than 0,05,
consequently H0 hypotesis is not rejected. There is no significiance difference in the ethical
perceptions with regards to the number of employee of the professions.
G. Evaluating the wiev point of the accounting professionals to the ethical principles with
regards to theeducational level.
Accounting professionals are examined into 5 groups with regard to the educational level. In
order to measure whether there is a significiant difference about the perspective of the
accounting professionals by the educational level, Anova test was used.
H0: There is no siginificance difference in the ethical perceptions with regards to the
educational level of the professions.
H1: There is siginificance difference in the ethical perceptions with regards to the educational
level of the professions.
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Table 12. Anova Result table about ethical principles related to educational level

(Honesty) significiant
level of ethical principles

Between Groups
Within Groups
Total
(Objectivity) significiant
Between Groups
level of ethical principles Within Groups
Total
(Professional competency Between Groups
and attention) significiant Within Groups
level of ethical principles Total
(Privacy) significiant
Between Groups
level of ethical principles Within Groups
Total
(Professional behavior)
Between Groups
significiant
Within Groups
level of ethical principles Total

ANOVA
Sum of
Squares
6,675
257,661
264,336
15,015
184,208
199,224
13,781
189,779
203,560
9,719
207,751
217,470
9,113
321,245
330,358

df
4
129
133
4
129
133
4
129
133
4
129
133
4
129
133

Mean Square
1,669
1,997

F
0,836

Sig.
0,505

3,754
1,428

2,629

0,037

3,445
1,471

2,342

0,058

2,43
1,61

1,509

0,203

2,278
2,49

0,915

0,457

As a result of the Anova analysis, Sig. values were calculated as follow; honesty is 0,505,
objectivity is 0,037, Professional competency and attention is 0,058, privacy is 0,203 and
Professional behavior is 0,457. The results of honesty, professional competency and attention,
privacy and professional behavior are bigger than 0,05, consequently H0 hypotesis is not
rejected for them, on the other hand the Anova test result of objectivity is less than 0,05, in
terms of objectivity H0 hypotesis is rejected
H. Testing the Perspective on ethical principles of the accounting professionals with the
correlation analysis
Correlatin is degree and type of relationship between any two or more variables in which they
vary together over a period (Bryman ve Cramer, 2001:5);The correlation of significiance level
given by accounting professionalswas searched.
H0: There is no significiancedifferance among importance level of ethical principles.
H1: There is significiancedifferance among importance level of ethical principles.
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Table 13. Correlation table of ethical principles with each other
Correlations

(Honesty)
significiant
level of ethical
principles
(Honesty) significiant
level of ethical
principles

Pearson Correlation

(Objectivity) significiant
level of ethical
principles
(Professional
competency and
attention) significiant
level of ethical

Pearson Correlation

(Privacy) significiant
level of ethical
principles

Pearson Correlation

(Professional behavior)
significiant level of
ethical principles

Pearson Correlation

(Professional
competency
and attention)
significiant
level of ethical
principles

(Objectivity)
significiant
level of ethical
principles
1

Sig.(2-tailed)
-0,048

-0,048

-0,06

-0,372

-0,359

0,579

0,49

0

0

1

-0,29

-0,151

-0,336

0,001

0,082

0

1

-0,209

-0,226

0,16

0,009

1

-0,103

Sig.(2-tailed)

0,579

Pearson Correlation

-0,06

-0,29

0,49

0,001

-0,372

-0,151

-0,209

0

0,082

-0,226

-0,359

-0,336

0,009

0

0

Sig.(2-tailed)

Sig.(2-tailed)

Sig.(2-tailed)

(Professional
behavior)
significiant
level of ethical
principles

(Privacy)
significiant
level of ethical
principles

0,238
-0,103
0,238

The correlations of the ethical principles are shown in the table 13. Honesty has
negatifcorrelation with the privacy (-0,372) and the professional behavior. A negative
correlation is a relationship between two variables such that as the value of one variable
increases,
the
other
decreases
(http://whatis.techtarget.com/definition/negativecorrelation). Honesty has no relationship with objectivity (-0,048) and professional
competency and attention (-0,060). According to the findings honesty has relationship with
privacy and professional behavior thus H0 is not rejected and honesty has no relationship with
objectivity and professional competency and attention therefore H0 is not rejected
Objectivity has negatif correlation with professional competency and attention (0,290), privacy (-0,151) and professional behavior (-0,336) and the strenght of the relations are
low because the correlation scores under 0,5, therefore as to the findings objectivity has
correlation with that three ethical principle and thereby H0 is rejected.
Professional competency and attention has negative correlation with privacy (-0,209)
and professional behavior (-0,226) and the strenght of the correlation among them is less than
0,5hence they have low strenght correlation. According to these findings professional
competency and attention has correlation with professional behavior and privacy so H 0 is
rejected
III. Discussion And Conclusion
As literature suggests not only the trust which is given to their customers by accounting
professionals, during register, classification, summarize proccess, but also attentive study and
accurate recordkeeping are indispensable for customers, governments, third parties and
accounting proffessionals. In the last decades accounting frauds such as Enron case and
misleadingaccounting records in Greece have demonstrated that ethics remains to be crucial
for the proper functioning of the accounting system. Moreover it is very important that the
organizational commitment has strong effect on the members of the group culturally
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(OnayÖzkayavd., 2006;92), and in the study the it is investigated that whether the
organizational commitment has an effect on accounting professionals.
First legal regulations about accounting ethics in Turkey were introduced
with“Certified Public Accountants and Sworn-in Public Accountants Law” in
01.06.1989.Following thatthe “Obligatory Professional decision law about Certified Public
Accountants and Sworn-in Public Accountants ethical rules” came into force in
18.10.2001.Finally “obligatory professional decision about ethical training of accounting
professional and making ethical contract” was put into force in 27.03.2014.
This study investigated how new legislative ethical regulations are perceived by
accounting professionals. The regulation numbered 26675 and named “Regulation of Ethical
Principles of Certified Public Accountants and Sworn-in Public Accountants Ethical Codes”
lists ethical principles as;
Honesty
Objectivity
Professional competency and attention
Privacy
Professional behavior
t-test results about ethical principles in relation to gender showed us there are no
differences between genders in the ethical perception.
t-test results among the different proffessionsabout ethical principles indicate that there
are no siginificant differences between CPA and SPA regarding honesty, privacy, professional
behavior and professional competency and attention.on the other hand, there is a significant
difference between CPA and SPA about objectivity.
Certified Public Accountants must have minimum 10 years of professional experience
to become a Sworn-in Public Accounts. This study also looks at whether there is any difference
in the ethical perceptions of accounting professionals depending on how long they stayed in
accounting business. The t-test results suggest that althoughthere are no significant
differenceamong groups with different degree of work experience as to honesty, privacy,
professional competency and attention and professional behavior, there is significant difference
among them regarding objectivity.
Anova test is used in order to find out whether there are any differences in the view
point of the professionals among different age groups. According to thefindings, all the
resultsin relation to all ethical principles have lower p-value than 0,05 which indicates that
there is no significant difference among age groups.
Accounting professionals are seperated into 5 groups with regard to the ledgers they
possess. In order to measure whether there is a significant difference about the perspective of
the accounting professionals withregard to the ledger groups, once again Anova test has been
used. The Anova analysis showed that there is no significant difference in the ethical
perceptions with regards to the ledger numbers of the professions.
Accounting professionals are also examined into 5 groups with regard to the
educational level. . In order to measure whether there is a significiant difference about the
perspective of the accounting professionals by the educational level, Anova test has been used.
The results of honesty, professional competency and attention, privacy and professional
behavior are higher than 0,05 therefore there is no significant difference among the groups;
converselythe result of objectivity is less than 0,05 so there is significant difference among
groups.
In the final part of the study, the correlation of the ethical principles with oneanother,
that are done by accounting professionals, are evaluated. Accordingto the findings, honesty has
749

a relationship with privacy and professional behavior whereas honesty has no relationship with
objectivity and professional competency and attention.
Objectivity has negative correlation with professional competency and attention,
privacy and professional behavior and the strength of the relations are low because the
correlation scores under 0,5, therefore objectivity has correlation with those three ethical
principles.
Professional competency and attention has a negative correlation with privacy and
Professional behavior. The strength of the correlation among them is less than 0,5hence they
have weak correlation.
Privacy has no correlations with professional competency and attention ethical
principle.
In conclusion, according to the results of the correlation analysis there are no positive
relations among ethical principles.Moreover the correlations among them are negative and less
than 0,5which can be interpreted as all the ethical principles are perceived as independent of
each other.
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Girişimciliğin Yeni Yüzü: Teknogirişim ve Kamusal Destekler
Pelin MASTAR ÖZCAN*

Umut TEPEKULE**

Özet
Çalışmanın amacı; son dönemde Türkiye’de teknogirişimcilere yönelik verilen
desteklerin değerlendirilmesidir. Günümüz rekabet ortamında sürdürülebilir büyümenin
sağlanabilmesi için yenilikçi fikirlere ve bu fikirleri hayata geçirecek olan girişimcilere olan
ihtiyaç artmaktadır. Dolayısıyla hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler mevcut girişimci
potansiyellerini en yüksek verimlilikle kullanmak ve girişimci sayısını arttırmak için
düzenlemeler yapmaktadır. Bu düzenlemeler içerisinde teknogirişimcileri hedef alan yenilikçi
ürün ve hizmetlerin üretimini ön planda tutan teknoloji odaklı destekler artış göstermektedir.
Teknogirişimci; yeni bir girişimcilik türü olup yüksek katma değerli ürün ya da hizmetlere
yönelik fırsatlardan Ar-Ge projeleri üreten, elde ettikleri yenilikçi ürün ya da hizmetleri yine
kendi girişimcilikleri ile yönetecekleri işletmelerle ihtiyaç sahiplerine sunan girişimcilerdir.
Son yıllarda Türkiye’de girişimcilik alanında yapılan çalışmaları ve gelişmeleri
incelediğimizde; özellikle üniversiteden yeni mezun olmuş gençlerin kendi işini kurma
arzusunda oldukları görülmektedir. Yeni ürün ve teknolojilerin ortaya çıkmasına fırsat vererek
ekonomik büyümeyi hızlandırdığı, büyüme sürecine derinlik kattığı ve istihdama olumlu
katkısı olduğu için girişimcilik, devlet tarafından da desteklenmektedir. Bu çerçevede
ülkemizde T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri
Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) gibi kurumlar aracılığıyla hibeler ve destekler yoluyla;
yarışmalar, eğitimler gibi uygulamalarla girişimciliğin geliştirilmesi, bu konuda farkındalık
oluşturulması ve yeterli finansal desteğin sağlanması konusunda çalışılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Girişimci, Teknogirşimci, Kamusal destekler.
Jel Kodu: L26, O31, H39
The New Face Of Entrepreneurship: Technoentrepreneurship And Public Supports
Abstract
The purpose of this study is to make an overall evaluation of the recent public supports
to the technoentrepreneurs in Turkey. There is a growing demand and need for innovative
entrepreneurs in order to ensure sustainable growth in the increasingly competitive
contemporary world. To that end, developing and developed countries are equally investing in
arrangements oriented towards utilizing their entrepreneurial potential in the most efficient way
possible, and increasing the number of entrepreneurs. Among these arrangements, technologycentered support programs that prioritize the production of innovative goods and services are
on the rise. Technoentrepreneurship is a new type of entrepreneurship whereby entrepreneurs
develop high value-added R&D projects, and provide, via their own initiatives, the innovative
outcomes of these projects to the use of those who need and want them. A review of the recent
developments and studies on entrepreneurship in Turkey reveals that young people, particularly
the new graduates have a willingness and desire to establish their own businesses.
Entrepreneurship is supported by the state, especially because it accelerates economic growth
through development of new products and technologies, adds depth to the process of growth,
*
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and positively contributes to employment. In this framework, organizations like Ministry of
Science, Industry and Technology, Small and Medium-sized Enterprises Development
Organization (KOSGEB), and The Scientific and Technological Research Council of Turkey
(TUBITAK) take steps towards promoting entrepreneurship, raising awareness, and providing
sufficient financial support through the use of grants, financial support programs, competitions,
and trainings.
Key words: Entrepreneur, Technoentrepreneur, Public supports.
Jel Codes: L26, O31, H39
I. GİRİŞ
Yarattığı pozitif dışsallıklardan dolayı her ülke girişimcilik kapasitesini arttırmaya
yönelik çalışmalar sürdürmektedir. En klasik tanımıyla girişimci, üretim faktörlerini bir araya
getiren ve sonucunda nihai mal ve hizmet üreten gerçek veya tüzel kişilerdir. Küreselleşme
süreci rekabet koşullarını hem ülkeler hem de girişimciler için daha da ağırlaştırmıştır. Bu
süreçte sürdürülebilir büyümenin ve rekabet üstünlüğü sağlamanın tek yolu inovatif fikirlere
dayalı teknoloji ağırlıklı yatırımların yapılmasına bağlıdır. Dolayısıyla bu süreçte klasik
girişimci tanımı da değişikliğe uğramıştır. Teknogirişimci en basit ve genel tanımı ile teknoloji
alanında faaliyette bulunan girişimci olarak tanımlanabilir. Teknogirişim, inovasyona dayanan
ürün geliştirme süreçlerini içerisinde barındırmaktadır. Bu süreçlerin sonunda pazarlanabilir
bir nihai ürün haline dönüşeceğinin herhangi bir garantisi yoktur. Bu risk unsuruna karşılık çok
yüksek bir katma değer yaratma kapasitesine sahip olduğundan bu girişim türünün
desteklenmesi ülke ekonomileri açısından büyük bir önem arz etmektedir. Bu kapsamda
çalışmamızda kavramsal açıklamaların ardından Türkiye’de teknogirişimcilere yönelik
kamusal destekler ve bu desteklerden yararlanma süreçleri ve şartları hakkında bilgi
verilecektir.
II. GİRİŞİMCİ VE GİRİŞİMCİLİK KAVRAMLARI
Girişimci kavramı ilk kez 1725 yılında yayımlanan “Essai sur la natüre ducommerce
en general” adlı eserde Richard Cantillon tarafından (Köksal & Penez, 2015:156) kar elde
etmek amacıyla işi organize eden ve işin risklerini üstlenen kişi olarak tanımlanmıştır.
Cantillon’un yaptığı bu tanımlamada girişimciilerisk unsuru ilişkilendirilmektedir. Bununla
birlikte takip eden süreçte girişimci kavramı riski üstlenen kişi olmak ile sınırlı kalmamış ve
fikirlerin ortaya konulması, onların ürün ve hizmete dönüştürülmesi ve nihayetinde üretilerek
pazara sunulması faaliyetlerini de kapsayacak şekilde genişletilmiştir (Korkmaz, 2012:210211).
Bu geniş bakış açısıyla girişimciyi bir mal veya hizmeti üretmek ve/veya onu
pazarlamak amacıyla sahip olduğu sermayeyi bu faaliyet için gerekli olan üretim faktörlerini
bir araya getirecek şekilde kullanarak yatırma dönüştüren ve bu faaliyeti yaparken ortaya
çıkabilecek zarar etme riskini üstlenen kişi şeklinde tanımlamak mümkündür(Küçük, 2013:26).
Bu genel tanıma ek olarak günümüz girişimcilerinin tüm bu faaliyetleri gerçekleştirirken
Joseph Schumpeter’in1934 yılında girişimciliği tanımlarken belirttiği gibi yeni ürün
geliştirmek, yeni pazarlar bulmak ve yeni teknolojiler yaratmak için üretim faktörlerinin yeni
bileşimlerini bulan (Tajeddini & Mueller, 2009:2), yani yeniliği sunan birey olması
gerekmektedir. Böylelikle girişimci bir fikrin ortaya konulmasından o iş fikrinin ticari bir ürüne
dönüştürülmesine kadar tüm girişim sürecinde Schumpeter’in belirttiği üzere bilindik çalışma
kalıplarından sıyrılarak faaliyetini sürdürecek; başka bir ifade ile girişimci inovasyon yapan ve
denenmiş teknolojileri geliştiren ve değiştiren kişi olacaktır (Çetinkaya Bozkurt ve diğerleri,
2012:232).
752

Girişim ise kavramsal bir bakış açısıyla girişimcinin; girişimcilik faaliyeti neticesinde
ortaya çıkan oluşum ve/veya yapı olarak tanımlanabilir. Başka bir ifade ile bir girişimin ortaya
çıkabilmesi için gerekli olan en temel öğe girişimci ve onun yapacağı girişimcilik faaliyetidir.
Bu çerçevede üzerinde durulması gereken bir diğer kavram ise girişimcilik kavramıdır.
Girişimcilik ise kısaca bir işletmenin kurulması, üretime ve pazarlamaya ilişkin risklerin
üstlenilmesi gibi bir işin kurulması ve yürütülmesine ilişkin faaliyetler bütünü olarak
tanımlanmaktadır (Küçük, 2013:25 ve 27).
Günümüzde girişimci ve girişimcilik birçok ekonomi için kritik bir öneme sahiptir.
Sürdürülebilir bir ekonomik büyümenin sağlanması, kalınma sürecinde başarılı olunması ve
işsizliğin azaltılması gibi makrohedeflerin gerçekleştirilmesi ile girişimci ve girişimcilik
arasında sıkı bir bağ bulunmaktadır (Gandhi ve diğerleri, 2008:56). Çünkü günümüz çağdaş
toplumlarında girişimcilik sürekli yenilik yapma ve yaptığı yenilikleri somut ticari ürünlere
ve/veya verimli üretim biçimlerine dönüştürme anlamına gelmektedir (Küçük, 2013:28). Bu
özelliği ile girişimciler ve girişimcilik özellikle genç işsizliğinin azaltılması için yeni iş
imkânları yaratarak ve sermayenin verimliliğini, toplam tasarrufları, vergi gelirlerini arttırarak
o ekonominin ve toplumun yaşam standardını yükseltmekte; refahı arttırmaktadır. Bu nedenle
girişimci ve girişimcilik, büyüme ve kalkınmanın hem tohumu hem de meyvesi olarak ifade
edilmektedir (Gandhi ve diğerleri, 2008:56).Ekonomiler için bu derece önemli olan
girişimciliğin sağladığı ekonomik faydaları şu şekilde özetlemek mümkündür.
Girişimcilik(Çetinkaya Bozkurt, ve diğerleri, 2012:233);
Ekonomik büyümenin hızlandırılmasını sağlar,
İstihdam hacminin genişleterek işsizliğin önlenmesine katkıda bulunur,
Yeni teknolojilerin ve endüstrilerin doğmasında önemli bir rol oynar,
Gelir seviyesinin yükseltilmesinde ve gelir dağılımının daha adil hale getirilmesine
yardımcı olur,
Refah düzeyinin yükseltilmesinde ve refahın geniş bir toplumsal tabana yayılarak orta
sınıfın güçlendirilmesine ve
Bölgesel gelişmişlik farklarının ortadan kaldırılmasına ya da azaltılmasına katkı sağlar.
Girişimciliğin günümüzdeki temel fonksiyonlarını ise yeni bir mal ve hizmet üretmek,
yeni üretim yöntemleri geliştirmek ve uygulamak, endüstride yeni organizasyonlar kurmak,
yeni pazarlara ulaşmak ve hammaddeler ile diğer üretim faktörlerinin sağlanabileceği yeni
kaynaklar bulmak şeklinde sıralamak mümkündür (Küçük, 2013:33-34). Görüleceği üzere
günümüzde girişimcilik sürekli ve her alanda yenilik üretmeye odaklanmayı gerekli
kılmaktadır. Yenilik ise günümüzde teknoloji ve inovasyon ile mümkündür. Bu bağlamda
geçmişi çok eski dayanmayan bir girişimcilik türü olan ve çağımızın gerektirdiği sürekli ve her
alanda yenilik üretilmesi ihtiyacına cevap vermeye odaklanan teknoloji ve inovasyona dayalı
bir girişimcilik türü olan teknogirişimcilik ve teknogirişim kavramlarının önemi giderek
artmaktadır. Bu değişime paralel olarak girişimciliği destekleme amacıyla yürütülen kamu
destek programları içerinde teknogirişimleri ve teknogirişimcileri desteklemek için ayrılan
kaynaklarda artış göstermektedir.
III. TEKNOGİRİŞİM VE TEKNOGİRİŞİMCİ KAVRAMLARI
Son yıllarda yaşanan teknolojik gelişme ile birlikte ülkelere ve işletmelere küresel
rekabette avantaj sağlayan rekabet üstünlükleri değişmektedir. Temelinde teknoloji ve bilgiye
dayalı rekabet üstünlüklerinin yer aldığı bu değişim süreci etrafında şekillenen yeni
ekonomiolgusu küresel rekabette ayakta kalabilmek için esnekliği, hızlı yanıt verebilme
yeteneğini ve en önemlisi yeni teknolojileri kullanabilme becerisinigerektirmektedir(Dereli ve
diğerleri, 2006:207).
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Benzer bir değişim kendisini girişimcilik anlayışında da göstermekte ve klasik
girişimcilik anlayışı yeni ekonominin gereklerine göre teknolojiyi ön plana çıkaracak şekilde
yeniden şekillenmektedir.Bu kapsamda günümüzde girişimcilerin en önemli özelliklerinden
biri teknolojide yaşanan ve yaşanacak olan değişim ve gelişmeleri takip etmeleri ve bu
teknolojik değişim ve gelişmeleri faaliyetlerini daha ucuz ve kaliteli hale getirmelerini
sağlayacak şekilde üretim süreçlerine uygulayabilmeleridir (Küçük, 2013:27).
Teknolojide yaşanan hızlı gelişim ve değişim ile şekillenen bu süreç klasik girişimci
ve girişim anlayışını değiştirerek teknogirişimci ve teknogirişim kavramlarını ortaya
çıkarmıştır. Teknogirişimci en basit ve genel tanımı ile teknoloji alanında faaliyette bulunan
girişimci olarak tanımlanabilir(Gandhi ve diğerleri, 2008:56). Başka bir ifade ile teknogirişimci
teknolojiye dayalı girişimlerde bu girişimi organize eden, yöneten ve riski üstlenen kişi olarak
tanımlanmaktadır (Nicholas & Armstrong, 2003:134). Buradan hareketle teknoloji temelli bu
girişimci tipinin gerçekleştirdiği girişim türü ise teknogirişim olarak ifade edilmektedir
(Gandhi ve diğerleri, 2008:56). Teknogirişim daha geniş bir bakış açısıyla yüksek potansiyeli
olan teknoloji yoğun ticari fırsatların belirlenmesi, sermaye ve diğer kaynakların toplanması
ve girişimcinin karar verme yeteneklerini kullanarak hızlı büyüme ve ile riski yönetmesini
içiren bir iş yapma biçimi olarak da tanımlanmaktadır (Prodan, 2007:26).
Teknogirişim kavramının yerine literatürde teknoloji tabanlı girişimcilik, teknoloji
alanındaki girişimcilik ya da teknik girişimcilik kavramları da kullanılmaktadır (Mohammadi
ve diğerleri, 2014:40). Girişimciliğin farklı türleri bulunmaktadır.Girişimcilik kavramının
fırsat girişimciliği ve yaratıcı girişimcilik olmak üzere ikili bir ayrıma tabi tutulduğu ve yaratıcı
girişimciliğin yeni bir fikir veya buluşun ya da mevcut olan bir mal ya da hizmetin tasarım,
fiyat, kalite gibi yönlerden iyileştirilerek pazara sunulması olarak tanımlandığı (Korkmaz,
2012:211) göz önüne alındığında teknogirişimciliğin yaratıcı girişimciliğin iyi bir örneği
olduğunu söylemek mümkündür.
Bu yönüyle teknogirişim ekonomide katma değer yaratılmasına çok önemli bir katkı
sağlamaktadır. Bu katma değer ister doğrudan yeni bir ürün veya hizmet isterse de üretim
sürecine ilişkin bir yenilik olsun hem gelir seviyesini hem de toplam üretim düzeyini olumlu
etkileyecektir (Mohammadi ve diğerleri, 2014:40). Çünkü teknogirişimler ile ortaya çıkan ve
teknoloji geliştirme ve bu teknolojilerin dünya çapında ticarileştirilmesinde önemli rol oynayan
bu firmalar biyoteknoloji, yapay zekâ, yazılım ve telekomünikasyon olmak üzere birçok
yüksek katma değerli endüstrinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmektedir. Bunun
yanında teknoloji geliştirmeye ve inovasyona dayanan teknogirişim ortaya çıkardığı yenilikler
aracılığıyla ülkelerin ve işletmelerin rekabet avantajı geliştirerek rakiplerine üstünlük
sağlamasında stratejik bir fonksiyonu olduğunu da belirtmek gerekmektedir (Tajeddini &
Mueller, 2009:4). Bu yönüyle teknogirişim ülkeler, bölgeler, firmalar ve bireyler için refah
artışını kolaylaştıran bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır (Bailetti, 2012:5).
İnovasyon ve teknolojiye dayalı olarak ortaya çıkan bu yeni girişimcilik süreci aşağıda
yer alan Şekil 1’de gösterilmiştir. Öncelikle değişimin yönetilmesiyle başlayan ve inovasyon
ve teknoloji geliştirilmesi ile devam eden teknogirişimcilik süreci yeni bir ürün geliştirilmesi
ve bu ürünün üretilmesi ve pazarlanması için gerekli yatırımın yapılması (teknogirişim) ile
sonlanmaktadır (Dereli ve diğerleri, 2006: 207). Bu açıdan bakıldığında teknogirişimcilik
süreci temelde teknoloji ve inovasyona dayalı olması nedeniyle diğer girişimcilik türlerinden
ayrışmaktadır (Mohammadi ve diğerleri, 2014:40).

754

Şekil 6: Teknogirişim Süreci

Teknoloji
ve
İnovasyon

Değişim
Yönetimi

Yeni Ürün
Geliştirme

Teknogirişim

Kaynak:Dereli ve diğerleri, 2006:207.

Yukarıda yer alan Şekil 1’de gösterilen ve kısaca açıklanan teknogirişim sürecinde en
önemli iki unsur inovasyon ve teknolojidir.Bununla birlikte teknogirişim sadece bu iki unsura
dayanan bir süreç değildir. Başka bir ifade teknogirişimcilik inovasyon ve teknolojiyi
içermekle birlikte bunun dışında birçok farklı unsuru da içerisinde barındıran farklı ve yeni bir
girişimcilik biçimidir. Teknogirişim sürecinde inovasyon ve teknolojinin yanında gerekli olan
en önemli ve olmazsa olmaz unsur elbette ki teknogirişimcidir. Çünkü yeni bir ürün veya
hizmet geliştirme şeklinde gerçek hayatta ifadesini bulan teknogirişim sürecinde söz konusu
ürün ve hizmetlerin geliştirilmesinde teknoloji ve inovasyon tek başına yeterli olmamaktadır.
Bu nedenle teknogirişim süreci teknogirişimcinin girişim yeteneklerini kullanmasını gerektiren
ya da girişimcilik yetenekleri ile doğrudan bağlantılı olan üretim faktörlerinin verimli bir
şekilde kullanımı, fizibilite analizinin yapılması, pazarlama, insan kaynakları yönetimi,
finansal yönetim ve üretim yönetimi gibi unsurları da içermektedir (Gandhi ve
diğerleri,2008:57). Teknogirişim sürecinde yer alan bu unsurlar aşağıda yer alan Şekil 2‘de
gösterilmiştir.
Şekil 7: Teknogirişim Sürecinde Yer Alan Unsurlar
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Teknogirişim içerisinde teknoloji ve inovasyon gibi unsurları barındırıyor olması
nedeniyle gelişmiş teknik ve bilimsel bilgiye sahip uzmanlar ile girişimcileri bir girişim (proje)
çatısı altında katma değer yaratma amacıyla bir araya getiren bir yatırım süreci olarak da ifade
edilebilir(Bailetti, 2012:9). Bu yatırım sürecinde teknogirişimcinin temel amacı inovasyon ve
teknolojiden yararlanarak müşterileri için daha iyi ürün ve hizmetler geliştirmektir. Bunu
yaparken de teknogirişimci bilim ve mühendislikteki tüm gelişme ve ilerlemelerden
yararlanmaktadır (Prodan, 2007:26).
Girişimcilik temelde problemlerin olası çözümlerine ihtiyaçları göz önünde
bulundurarak cesaretli bir şekilde bakmayı gerektirir ve bir girişime başlarken ve/veya bir
girişimi yönetirken özelliklede sıra dışı yeniliklere ilişkin girişimlerde risk almaya istekli
olmak çok önemlidir. Teknogirişim yapısı ve özelliği gereği hem sorunların çözümlerine
cesaret verici çözümler bulmayı hem de risk almaya istekli olmayı gerektirir. Bununla birlikte
teknogirişimci teknoloji ve inovasyonun yanında yukarıda da açıklandığı ve Şekil 2’de
gösterildiği üzere birçok farklı unsura odaklanmak zorundadır (Gandhi ve diğerleri, 2008:57).
Bu nedenle teknogirişimlerin ve teknogirişimcilerin desteklenmesi çok büyük bir önem
arz etmektedir. Böylelikle ekonomi için çok önemli fırsatları içerisinde barındıran bir
teknogirişim fikrinin gerçek hayatta uygulamaya geçmesi mümkün olabilecektir. Bu kapsamda
sermaye desteği ve teknik destek başta olmak üzere kamusal ve/veya özel kurumlar tarafından
teknogirişimlerin ve teknogirişimcilere sağlanan birçok farklı destekten bahsetmek
mümkündür. Söz konusu destek kim tarafından ve şekilde sağlanmış olursa olsun teknoloji ve
inovasyona dayanan ve bu nedenle teknoloji gelişimine olanak sağlayan, ekonomide katma
değer yaratan, verimliliği arttıran, yeni ürün ve hizmetlerin ortaya çıkmasına sebep olan, yeni
istihdam alanları yaratan teknogirişimlerin ve bu girişimleri yapan teknogirişimcilerin
desteklenmesi son derece önemli bir konudur.
IV. TEKNOGİRİŞİM VE KAMUSAL DESTEKLER
Teknogirişim içerisinde yüksek düzeyde risk barındıran bir girişim türüdür. Çünkü
inovasyona dayanan ürün geliştirme süreçlerini içerisinde barındırmaktadır. Bu süreçlerin
sonunda pazarlanabilir bir nihai ürün elde edilmesinin herhangi bir garantisi yoktur (Gandhi ve
diğerleri,2008:57). Diğer taraftan teknogirişim sürecinin başarılı olarak son bulması yani
pazarlanabilir bir nihai ürünün geliştirilmesinin ise ekonomiye çok ciddi katkıları
bulunmaktadır. Teknolojik gelişme uzun dönemde kişi başına ekonomik büyümeyi ve ülkeler
arası rekabet gücünü belirleyen en önemli faktörlerden biridir (Solak & Sarıdoğan, 2012:182);
bunun yanında girişimcilik özellikle gelişmekte olan ekonomiler için kullanılmayan mevcut
potansiyeli harekete geçirerek yeni iş alanlarının yaratılması noktasında stratejik bir öneme
sahiptir (Korkmaz, 2012:211-212).
Bu bağlamda girişimcilik potansiyeline sahip bireylerin desteklenmesi toplumda
girişimcilik ruhunun geliştirilmesi açısından devletin teşvik edici tutum ve uygulamaları çok
önemli bir yere sahiptir(Çetinkaya Bozkurt ve diğerleri, 2012:230). Bu nedenle tüm
girişimcilik türlerinde olduğu gibi yeni teknolojilere ve inovasyona odaklanan teknogirişimler
ve bu girişimleri yapan teknogirişimciler tüm dünyada devletler tarafından desteklenmektedir.
Bu destekler doğrudan devletin yetkili kurumları tarafından yapılabileceği gibi üniversiteler
aracılığıyla da yapılabilmektedir. Ülkemizde de son yıllarda bu alanda yapılan önemli
düzenlemeler bulunmaktadır.
A. Teknogirişim Sermaye Desteği
12.03.2008 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan ve 01.04.2008 tarihinden itibaren
geçerli olan 5476 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında
Kanunun ile girişimcilere yönelik destek mekanizmalarından biri de Teknogirişim Sermaye
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Desteğidir. Bu desteğin amacı, 5476 sayılı kanunun çıkarılış amacına da uygun bir şekilde
yüksek eğitime ve yenilikçi iş fikirlerine sahip gençlerin iş fikirlerini sürdürülebilir kalkınma
sürecini destekleyecek katma değeri yüksek ve istihdam yaratacak teşebbüslere dönüşmesini
teşvik etmektir(Dönmez,2016:146). Başka bir ifade ile desteğin amacı; yeni ve yenilikçi iş
fikirleri
olan
genç
girişimlerin
ihtiyaç
duydukları
çekirdek
sermayeyi
karşılamaktır(Özmodanlı&Testik,2016:106). Söz konusu destek programının 2011–2023 yılı
toplam bütçesi 50 milyon TL olup bu destek programına;
Örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içerisinde mezun
olabilecek durumda olan öğrenciler,
Yüksek lisans veya doktora öğrencileri,
Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden itibaren en çok
beş yıl önce alan kişiler başvurabilecektir.
Destek programına yukarıda belirtilen şartları taşıyan gerçek kişi girişimciler tek bir girişim
fikri ile başvuru yapabilmektedir. Tüzel kişilerin başvuruları ise değerlendirilmeye
alınmamaktadır. Program kapsamında desteklenmeyen proje türleri ise;
Temel araştırma projeleri,
Belirlenmiş bir uygulaması ya da kullanımı bulunmayan teorik ya da deneysel çalışmalar,
Durum tespiti projeleri,
Rutin testler/analizler,
Altyapı kurmaya yönelik yatırım ağırlıklı ya da
Ar-Ge içeriği bulunmayan faaliyetler içeren projelerdir.
Başvuru şartlarını taşıyan kişilerin firmasını kurmasını müteakip kullanabileceği 100.000
TL’lik desteği alabilmesi için üç aşamadan oluşan bir süreci tamamlaması gerekmektedir. Bu
süreçler aşağıda yer alan Şekil 3’de gösterilmiştir.
Şekil 8: Teknogirişim Sermaye Desteği Programının Aşamaları
1. AŞAMA

Ön
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Ön Başvuru Aşaması

R
ED
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ABUL
2. AŞAMA

Değerlendir
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Toplantısı

İş Planı Dosyasının
Hazırlanması ve Değerlendirilmesi

RED

KABUL
3. AŞAMA
Sözleşme Aşaması
Kaynak:T.C.Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü, 2016: 116’dan yararlanılarak oluşturulmuştur.
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Teknogirişim Sermayesi Desteğine ön başvurular, her yıl 1 Ekim - 1 Kasım tarihleri
arasında tarihleri arasında Ar-Ge Web Portali üzerinden https://biltek.sanayi.gov.tr adresinden
yapılmaktadır. Üniversitelerden ve/veya girişimcilerden yazılı olarak veya elektronik ortamda
gelen talepler doğrultusunda süre bir defaya mahsus olmak üzere en fazla 7 takvim günü
uzatılabilir. Ön başvuru dosyasında girişimci bilgileri, iş fikri ile ilgili genel bilgiler, iş fikrinin
tanımı, amacı, hedefi, teknolojik gelişmeye olan katkısı ve mevcut teknolojilerden olan farkı
ve üstünlükleri, sonuca yönelik pazar araştırması ve pazardan beklentileri, literatür özet
bilgileri, kurulması düşünülen işletmenin türü, tahmini bütçe detayı ve gerekçeleri ile program
dışı bütçe kaynaklarına ait bilgilerin yer aldığı formlar yer almaktadır. Son başvuru
tarihingeçmesinin ardından ön başvurular Genel Müdürlük tarafından değerlendirmeye alınır.
Yapılan inceleme neticesinde Değerlendirme Komisyonuna iletilmesi uygun bulunmayan
başvuru sahiplerine durum resmi yazı bildirilirken, iş fikirleri olumlu kabul edilen
girişimcilerden iş planlarını sunmaları istenir.
Ön başvurusu kabul edilen girişimciler, iş planı başvuru dosyasının istenmesini ilişkin
elektronik postanın kendisine gönderildiği tarihten itibaren 15 gün içinde on-line olarak iş planı
dosyasını hazırlar. Söz konusu dosya da iş fikrinin teknolojik ve yenilikçi yönü, amacı,
uygulanacak yöntemleri, iş-zaman planı, yenilikçi ve özgün yönleri, iş-zaman çubuk grafiği, iş
paketi tanımları, öngörülen bütçe detayı, bütçe gerekçeleri, dönemsel ve toplam tahmini
maliyet analizi, kurulacak işletmenin niteliği, yönetim ve finansal planı, pazar analizi,
pazarlama yöntemleri ile hedef ve stratejilerine ait bilgiler yer almaktadır. Biçimsel yönden
eksik olmayan iş planı dosyaları değerlendirme komisyonuna sevk edilir ve girişimciye
değerlendirme komisyonu toplantısının yapılacağı gün, saat ve yer yine bir elektronik posta ile
bildirilir. Toplantı da iş planı doyasını değerlendiren komisyon üyeleri girişimciden iş planı ile
ilgili detaylı bilgileri dinler ve gerekli gördükleri takdirde daha ayrıntılı sorular sorabilirler.
Komisyon üyeleri iş fikri ile olan değerlendirmelerini 100 puan üzerinden yapar. Yapılan
değerlendirme neticesinde komisyon üyelerinin çoğunun, 60 puan ve üstü puan verdiği projeler
başarılı olarak kabul edilir
İş fikirleri kabul edilip asil listeye alınan adaylardan son aşamada işletmelerini
kurmaları istenir. Bu aşamada girişimci işletmesini kurar ve ilgili evrakları Bakanlığa teslim
eder ve sözleşme imzalanır. Desteğin başlangıç süresi sözleşmenin imzalandığı tarih olup
yararlanma süresi 12 aydır. 12 aylık süreç içinde girişimci tarafından iki tane faaliyet raporu
ve süre sonunda sonuç raporu hazırlanır.
Söz konusu destek programı ilk defa 2009 Nisan ayında başlatılmıştır. 2009 yılında
yapılan 159 başvurudan 83’ü başarılı olarak görülüp desteklenmeye değer görülmüş 78’i ile
sözleşme imzalanmıştır. Tablo 1‘den degörülebileceği üzere 2009 yılından son açıklanan
faaliyet raporu tarihi olan 2014 yılına kadar başvuru ve imzalanan sözleşme sayısı 2014 yılı
haricinde önceki yıla göre artış göstermektedir. 2014 yılı itibariyle toplamda 1304 sözleşme
imzalanmıştır.Destek alan teknogirişimcilerin faaliyetlerini uzun süre başarılı olarak
sürdürebilecekleri kabul edildiğinde ve teknogirişimlerin ekonomiye olan potansiyel katkıları
göz önüne alındığındateknogirişim destekleri konusunda ülkemiz açısından önemli bir adım
atılmış olduğunu söylemek mümkündür.
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Tablo 29: TGSD Projelerinin Yıllara Göre Başvuru ve Destek Sayıları
Yıl
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Genel Toplam

Başvuru
Sayısı
159
724
859
1597
1539
1748
6,626

Desteklenmeye Değer Girişimci
Sayısı
83
100
288
296
307
284
1,358

Desteklenen Girişimci Sayısı
78
102
272
288
294
270
1,304

Kaynak:T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü, 2014:8

2009–2014 yıllarını kapsayan Teknogirişim Dönem Raporunda yer alan bilgilere göre
girişimcilerin faaliyet gösterdikleri alanların başında elektronik bilişim teknolojileri ve
telekomünikasyon gelmektedir. Bu alanı endüstriyel üretim, malzeme ve tasarım teknolojileri
izlemekte olup üçüncü sırada ise enerji sektörü gelmektedir. Aynı raporda yer alan veriler
dâhilinde destek alan ilk 10 üniversite Ankara merkezli olup ilk üç sırayı ODTÜ, Bilkent ve
Gazi Üniversitesi paylaşmaktadır.
B. TÜBİTAK 1512 Programı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Teknogirişim Sermaye
Desteği’ne benzer bir uygulamada TÜBİTAK tarafından 2012 yılından itibaren yürütülen 1512
Programı’dır. Program, 2015 yılından itibaren, Teknogirişim Sermaye Desteği Programı adı
altında yenilenmiş içeriği ile uygulamaya başlanmıştır. Programın adı, hedef kitleye doğrudan
erişebilmek amacıyla BİGG (Bireysel Genç Girişim) olarak da kullanılmaktadır. Bu program
ile girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam
yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara
kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu sayede nitelikli girişimcilik
özendirilerek uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve
hizmetler geliştirebilen başlangıç firmaları oluşturulacaktır(TÜBİTAK, 2016).
Bu program kapsamında kullandırılan Teknogirişim Sermaye Desteği Programı’nın
hukuki alt yapısını 17.07.1963 tarihli ve 278 sayılı “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma
Kurumu Kurulması Hakkında Kanun” ve 16.1.2007 tarih ve 26405 sayılı Resmi Gazete ’de
yayımlanan “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek
Programlarına İlişkin Yönetmelik” oluşturmaktadır (TÜBİTAK,2016:1 ). Programa,
teknogirişim sermaye desteği çağrısında belirtilen nitelikleri taşıyan, üniversitelerin örgün
öğrenim veren herhangi bir lisans programından mezun ya da üniversitelerin herhangi bir
yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci ya da üniversitelerin herhangi bir yüksek
lisans veya doktora programından mezun kişiler başvurabilmektedir.
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Şekil 9:TÜBİTAK Teknogirişim Destek Programı Süreci

Kaynak: http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/teknogirisim_degisiklik.pdf

Destek programı süreci 3 aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar yukarıda yer alan Şekil
4’de gösterilmiştir. 1. Aşama,iş fikirlerinin toplanması ve iş planına dönüştürülmesinden
oluşmaktadır. Bu aşamada girişimcilerin sundukları iş fikirleri 1601 Programı çağrısıyla
desteklenen uygulayıcı kuruluşlar tarafından TÜBİTAK’ın uygun gördüğü yöntemlerle
değerlendirilir. Bu aşamada başarılı bir iş planına dönüşme olasılığı yüksek olan iş fikirleri için
girişimcilere eğitim, rehberlik, kuluçka vb. hizmetler verilmektedir.
2. Aşama,şirketleşme aşamasıdır. Bu aşamada değerlendirme sonrasında uygun
bulunan iş planları doğrultusunda girişimciden şirket kurması istenir. TÜBİTAK ile kuruluş
arasında sözleşme imzalanmasından sonra kuruluşa teminat alınmaksızın hibe olarak proje
desteği ve sermaye desteği sağlanır. Bu kapsamda, desteklenmesi uygun bulunan iş planları
için 40.000 TL sermaye desteği ve 110.000 TL’ye kadar bütçe desteği olmak üzere toplam
150.000 TL’ ye kadar geri ödemesiz destek sağlanmaktadır. Bu ödemelerin planı Tablo 2’e
gösterilmiş olup söz konusu tutarlar kurulan şirketin hesabına yatırılacaktır.
Tablo 30: 2. Aşama Destek Tutarları ve Ödeme Planı
Sözleşmenin imzalanmasından sonra

20.000 TL sermaye desteği ve destek
kapsamında alınan proje bütçesinin %30’u
1. Dönem Raporundan sonra ara ödeme
Destek kapsamında alınan proje bütçesinin
%40’ı
2. Dönem Raporundan Sonra Ara Ödeme
20.000 TL sermaye desteği
Proje Sonu İşlemlerinden Sonra
Destek kapsamında alınan proje bütçesinin %30’
u
Kaynak:TÜBİTAK, 2015:3

3. Aşama’da ise TÜBİTAK 1507 Destek programı uygulanmaktadır. Bu aşamada
KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Hükümleri Geçerlidir. Aşağıda yer alan Tablo 3’te
ise TÜBİTAK tarafından yürütülen 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programının 2012,
2013 ve 2014 yıllarını kapsayan uygulama sonuçları gösterilmiştir.
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Tablo 31: 2012–2014 Yılları Arası Teknogirişim Sermaye Desteği Program İstatistikleri
İş Fikri Başvuru Sayısı
745
2012
1220
2013
1251
2014
3216
TOPLAM
Kaynak: TÜBİTAK, s.16.

İş Planı Başvurusu Sayısı
360
377
335
1072

Destek Alan Firma Sayısı
112
126
111
349

Tablo 3’te yer alan veriler değerlendirildiğinde yıllar itibariyle iş fikri başvuru
sayısının arttığı görülmektedir. Ancak bu iş fikirlerin önemli bir çoğunluğunun eleme
süreçlerinden geçemediğini ve destek alan firma sayısının iş fikri başvuru sayısı göz önüne
alındığında düşük olduğunu söylemek mümkündür. Başka bir ifade ile iş fikri başvurularının
önemli bir kısmının 1. aşamayı geçerek iş planına ve iş planlarının önemli bir kısmının
iseTÜBİTAK’ın değerlendirmelerinden geçemeyerek ikinci aşama sonucunda destek alan
firmaya dönüşemediği görülmektedir.
V. SONUÇ
Günümüzde girişimci ve girişimcilik birçok ekonomi için kritik bir öneme sahiptir.
Sürdürülebilir bir ekonomik büyümenin sağlanması, kalkınma sürecinde başarılı olunması ve
işsizliğin azaltılması gibi makrohedeflerin gerçekleştirilmesi ile girişimci ve girişimcilik
arasında sıkı bir bağ bulunmaktadır. Bu özelliği ile girişimciler ve girişimcilik özellikle genç
işsizliğinin azaltılması için yeni iş imkânları yaratarak ve sermayenin verimliliğini, toplam
tasarrufları, vergi gelirlerini arttırarak o ekonominin ve toplumun yaşam standardını
yükseltmekte; refahı arttırmaktadır. Dolayısıyla ülkeler girişimcilik ekosisteminin gelişmesi
için girişimcileri destekleyici düzenlemeler yapmaktadır.Girişimciliğin bir türü olan
teknogirişim, bünyesinde barındırdığı innovatif fikirler dolayısıyla son dönemde ülkelerin
gündeminde olan önemli bir konudur. Rekabet ortamının sertleştiği günümüzde sahip olduğu
katma değer yaratma potansiyeli dolayısıyla teknogirişimciliğin desteklenmesi için çeşitli
düzenlemelerin yapılması ülkeler açısından bir zorunluluktur.
Türkiye’de de küresel gelişmelerden etkilenerek son dönemde teknogirişimcilerin
desteklenmesi için çeşitli teşvik mekanizmaları oluşturmuştur. Bu düzenlemelerin başında
12.03.2008 tarihinde Resmi Gazete ’de yayımlanan ve 01.04.2008 tarihinden itibaren geçerli
olan 5476 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun
gelmektedir. Söz konusu kanun ile yeni ve yenilikçi iş fikirleri olan teknogirişimlerin ihtiyaç
duydukları çekirdek sermayeyi karşılaması amaçlanmaktadır. Destek kapsamına üniversiteden
mezun durumda olabilecek öğrenciler ile yüksek lisans ve doktora öğrencileri alınmıştır.
Dolayısıyla söz konusu destek bir taraftan genç işsizliğinin azaltılmasına diğer taraftan
ülkemizin teknoloji kapasitesinin artmasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu noktada
üniversite eğitiminin de girişimci ve teknoloji esas alan uygulama odaklı bir yapıya
dönüştürülmesi söz konusu destek hükümlerinden yararlanacak girişimci sayısının artmasına
ve bu destek mekanizmasından beklenen sonuçların daha kısa sürede ortaya çıkmasına olanak
sağlayacaktır.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Teknogirişim Sermaye
Desteği’ne benzer bir uygulama da TÜBİTAK tarafından 2012 yılından itibaren yürütülen
1512 Programı’dır. Program, 2015 yılından itibaren, Teknogirişim Sermaye Desteği Programı
adı altında yenilenmiş içeriği ile uygulanmaktadır.Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
tarafından verilen Teknogirişim Sermaye Desteği ile kıyaslandığında TÜBİTAK tarafından
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verilen sermaye desteği daha fazla olmakla birlikte, bu destek programında yaşanan temel
sorun iş fikirlerin önemli bir çoğunluğunun eleme süreçlerinden geçememesidir. Girişimcilerin
bu aşamada karşılaştığı en büyük sorun fikirlerini sağlıklı bir iş planına dönüştürememeleridir.
İş planlarının işletmelerin güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koymaları ve risk değerlendirme
süreçlerini içerdikleri göz önüne alındığında ülkemizde iş planı oluşturma yönünde bir kültürün
henüz oluşmadığını söylemek yanlış olmayacaktır.
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Almanya’da Staj Yapan Öğrencilerin Kültür Şoku Yaşama Düzeyleri: Balıkesir
Üniversitesi Turizm Fakültesi Örneği
Pelin YAĞCI

Cemali BUZLUKÇU

Cevdet AVCIKURT

Özet
Kişilerin yaşamında etkili bir unsur olarak ele alınan kültür, evrensel bir özellik
taşımaktadır. Kültürler birbirleri ile benzer olabildikleri gibi, birbirinden farklıda
olabilmektedir. Bu nedenle, kişilerin bir kültürden farklı bir kültüre geçişlerinde, yeni kültüre
uyum sağlama sürecinde, çeşitli zorluklarla (dil, yeme ve içme, iletişim, iklim vb.)
karşılaşmaları olasıdır. Kültür şoku, bu zorlukların başında gelen bir konudur. Buradan
hareketle bu çalışmada, Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi’nde öğrenim gören ve 90
günlük zorunlu stajlarını ZAV (ZentraleAuslandsundFachvermittlung) aracılığıyla
Almanya’da yapan öğrencilerin yaşadıkları kültür şokunun tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu
nedenle çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği kullanılmış ve Almanya’da
stajını yapmışsekiz öğrenci ile yarı biçimlendirilmiş mülakat gerçekleştirilmiştir. Elde edilen
veriler ışığında öğrencilerin, kültürel boyut ve gündelik yaşam boyutu açısından kültür şoku
yaşadıkları tespit edilmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda gelecek dönemlerde aynı programa
katılacak öğrencilere önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Kültür,Kültür Şoku, ZAV, Öğrenci, Almanya
Jel Sınıflandırılması: Z00

The Degree Of Culture Shock Experienced By The Internship Students In
Germany:
The Case Of Balikesir University Faculty Of Tourism
Abstract
Culture, considered as a significant factor in persons’ living, has the characteristics of
universality. As they could share similarities, cultures could also differ from one another. It is
possible hereby that people will experience several difficulties (language, eating behavior,
communication, climate etc.) in transition from an existing culture to a different one and in the
process of adapting to the new culture. Culture shock is the primary issue among these
difficulties. Thus, this study aims at identifying the culture shock experienced by the students
who study in Balikesir University- the Faculty of Tourism and who did their compulsory 90day internship in Germany via ZAV (ZentraleAuslands und Fachvermittlung). Interview
method was applied out of qualitative research methods therefore; and, a semi-structured
interview was conducted with eight students that did their internship in Germany. In the light
of data acquired, it turned out that the students experienced culture shock with regards to
dimensions of culture and everyday life. The students who are going to participate in the same
program in the upcoming terms are advised relevantly, in accordance with these findings.
Keywords:Culture, CultureShock, ZAV, Student, Germany
JEL ClassificationCodes:Z00
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I. GİRİŞ
Tarih boyunca toplumda bulunan her birey, çalışmak, öğrenmek, öğretmek, ülkesini
temsil etmek gibi çeşitli nedenlerle, bulundukları ülkelerden başka ülkelere seyahatler
gerçekleştirmişlerdir. Buseyahatler sonrası, gittikleriülkelerde farklı kültürlerle karşılaşmış ve
etkileşim de bulunmuşlardır. Bu etkileşimler sonucu ortaya çıkabilecek birçok kültürel süreç
bulunmaktadır. Kültürel süreçler, kültürün ortaya çıkması, sürdürülmesi ve değişmesi ile ilgili,
başı sonu belli olmadan süre gelen olguları ve oluşları kapsamaktadır. Bu süreçler; kültürel
yayılma, kültürleşme, kültürleme, zorla kültürleme, kültürel özümseme kültürlenme, kültürel
değişme ve kültür şoku olarak sınıflandırılmaktadır (Özkalp, 2010). Bu kültürel süreçlerden
biri olan kültür şoku, yeni dahil olunan bir kültürde karşılaşılan zorlukların başında gelmektedir
(Avcıkurt, 2015: 139).
Toplumun bir bireyi olarak öğrencilerde, eğitim dönemlerinde zorunlu olarak yerine
getirmeleri gereken stajları nedeniyle ülkelerarası yer değiştirmelere katılmakta, okullarının
kendilerine sunduğu staj programları aracılığıyla geçici süre ile başka ülkelerde bulunmakta bu
süre içerisinde farklı kültürlerle karşılaşmaktadırlar. Öğrencilerin karşılaştığı bu farklı
kültürler, fiziksel (düzensiz uyku, yemek yiyemem vb.) ve/veya duygusal (özlem, yalnızlık,
endişe vb.) belirtilerin ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Bu belirtiler sonucu ortaya çıkan
durum ise, kültür şoku kavramı ile açıklanmaktadır.Kültür şoku, bireylerin bulundukları
kültürden ayrılarak, yeni bir kültüre dahil olduklarında karşılaştıkları karışık duygular ve
bireylerin yaşam tarzının artık yeni çevreye uygun olmaması, yeni çevrede rahat
edememelerinin farkına varmaları sonucu oluşan bir gerginlik hali olarak tanımlanabilir.
Buradan hareketle bu çalışmada öncelikle kültür kavramı ele alınmış, kültürel süreçler
içerisinde değerlendirilen kültür şokunun kavramsal analizi yapılarak, boyutlarına, nedenlerine
ve belirtilerine yer verilmiştir. Daha sonra ise, Almanya İş ve İşçi Bulma Kurumu
(BundesagenturfürArbeit)’nun
Yabancı
İşçi
İstihdam
Merkezi
(ZAV:
ZentraleAuslandsundFachvermittlung) ile bu merkez kapsamında bulunan Otelcilik
Programı’ndan (Hotelfachschuleprogramm) bahsedilmiştir. Son olarak da, ZAV kapsamında
staj yapan öğrencilerin, Almanya’da bulundukları süre içerisinde yaşadıkları kültür şoku
düzeyleri tespit edilmeye çalışılmıştır.

II. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Toplum, aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak
için iş birliği yapan insanların tümü olarak tanımlanmaktadır. Toplumu oluşturan gruplar
fonksiyonel olarak birbirinden farklılık gösterseler de, kabullendikleri maddi ve manevi
değerler ile yaşam biçimleri benzerlik göstermektedir (Nişancı, 2012: 1281).Üzerinde çok
konuşulan, tartışılan, herkes tarafından birçok kavram yerine kolayca kullanılabilen ancak
tanımı konusunda ortaklık sağlanamayan kültür kavramı ise, bir toplumu karakterize eden ve
onu diğer toplumlardan ayıran sosyal ilişki ve davranış modellerini belirlemek amacıyla
kullanılmaktadır (Karcıoğlu, 2001: 267; Saydan ve Kanıbir, 2007: 78).Kültür her şeyden önce
bir yaşam biçimi olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, kültür, bir grup insanı diğerlerinden
farklı kılan gündelik uygulamaları, gelenekleri ve alışkanlıkları içermektedir; insanların kendi
toplumlarında ki tutumlarını, değerlerini ve normlarını yansıtmaktadır (Suvanta, 2002: 21).
İnsanların toplumsal bir grup içinde şekillenen özgün yaşam biçimlerini,
alışkanlıklarını yani hayatlarını nasıl organize ettiklerini açıklayan soyut bir kavram olan kültür
sözcüğünün kökeni, Latince’dekiCultura yani “ekin” kelimesine dayanmaktadır. Cultura
kelimesi ise, inşa etmek, işlemek, süslemek, bakmak anlamlarını taşıyan Colere’den
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türetilmiştir (Çakır, 2010: 76; Demir ve Demir, 2010: 96; Doğan, 2012: 387; Yılmaz, 2014:
2110).
İlgili alanyazın incelendiğinde kültür için yapılmış değişik tanımlara rastlamak
mümkündür.Kültür kuramcısı Raymond Williams, 1983 yılında yaptığı bir çalışmasında,
kültür kelimesine ait 164 farklı tanımın olduğuna dikkat çekmektedir. Yine benzer şekilde
Antropolog Alfred L. Kroeber ve ClydeKluckhohn’un1952 yılında yayımlanan “Kültür:
Kavramların ve Tanımların Eleştirisi” isimli kitaplarında 164 farklı kültür tanımı olduğu
belirtilmektedir (Gökalp, 2012: 25). TDK Büyük Türkçe Sözlüğü’nde kültür, “tarihsel,
toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları
yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine
egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin” olarak tanımlanmaktadır
(www.tdk.gov.tr, 2016). Bu kavram için Taylor tarafından yapılmış olan tanımın, en eski
tanımlardan biri olduğu söylenmektedir. Taylor’a göre kültür,bilgi, inanç, sanat, ahlak, hukuk,
örf ve adetlerden ve insanın toplumun bir üyesi olarak elde ettiği bütün yeteneklerden oluşmuş
bir bütünü temsil etmektedir. Hofstede ise kültürü, “bir grup insanı diğerlerinden ayıran
zihinsel programlama” şeklinde ifade etmektedir. Yapılan tanımlardan da görüldüğü gibi
kültürü, insan yaşamının ayrılmaz bir parçası olarak ifade etmek mümkündür (Köse, Tetik ve
Ercan, 2001: 221; Saydan ve Kanıbir, 2007: 78).
Öğrenmek, öğretmek, çalışmak, yerleşmek vb. amaçlarla diğer ülke veya şehirlere
seyahat eden birçok insan bulunmaktadır. Bunlar seyahat sürelerine (göçmenler, turistler,
konuk/misafir vb.), ne kadar uzağa gittiklerine (yakın veya uzak), seyahat güdülerinin neler
olduğuna
(eğitim, ticaret, kendini geliştirme vb.) göre gruplara ayrılabilmektedir.
Konuk/misafir olarak değerlendirilen gruptaki insanlar, iş adamları, diplomatlar, silahlı
kuvvetler, öğrenciler, misyonerler ve gönüllüleri kapsamaktadır. Bu grupta bulunan insanlar
genellikle iş yapmak, ülkelerini temsil etmek, başkalarını korumak, çalışmak, öğrenmek,
öğretmek, yerli halka tavsiyelerde bulunmak gibi nedenlerle seyahatlerini gerçekleştirmektedir
(Ward, Bochner ve Furnham, 2012: 11). Seyahat nedenleri her ne yapmak olursa olsun,
gittikleri ülke ve şehirlerdeki amaçlarını etkili bir şekilde yerine getirebilmek için yeni kültüre
hızla uyum sağlamaları büyük önem arz etmektedir (Aksoy, 2012: 299).Çünkü insanlar, içinde
bulundukları çevreyle uyum içinde olmadıklarında, amaçlarına ulaşmakta zorluk
çekmektedirler (Bochner, 2003: 4). Son zamanlarda araştırmacıların dikkatini çekerek popüler
bir kavram haline gelen (Pearce, 2005: 129) kültür şoku kavramı,ilk olarakOrberg (1960)
tarafından kullanılmış ve yabancı bir kültüre dahil olan kişilerin karşılaştıkları güçlükleri ifade
etmektedir.
Günlük hayatta birçok sembol ve işaret (örneğin; ne zaman el sıkışılacağı, biri ile
tanışıldığı zaman ne söyleneceği, nasıl ve ne zaman bahşiş verileceği, davetlerin ne zaman
kabul edilip ne zaman reddedileceği vb.) bireylerin davranış ve düşüncelerini
şekillendirmektedir. Bu sembol ve işaretler, büyüme döneminde herkes tarafından öğrenilen
kelimeler, jestler mimikler, adetler ve normlar olabildiği gibi, konuşulan dilden, kabul edilen
inançlara kadar her şeyi kapsamaktadır ve kültürün bir parçasını oluşturmaktadır. Buradan
hareketle kültür şoku, günlük hayatta insanlara yol gösteren birçok tanıdık işaret ve sembolün
kaybolmasıyla oluşan bir endişe hali olarak tanımlanmaktadır (Oberg, 2006: 142).Bir başka
tanıma göre ise, kültür şoku, insanların kendi kültürlerinden farklı bir kültür özelliği gösteren
yerlere gittikleri zaman, yeni kültüre uyum sağlama sürecinde karşılaştıkları güçlükler, sıkıntı
ve bunalımlar, gösterdikleri tepkiler olarak ifade edilmektedir (Özkiraz, 2016: 77).Genel
olarak, kültür şoku, kişinin başka bir kültürden beklentileri, o kültür hakkındaki inançları ve
kültür şoku deneyimlerindeki etkileşimin ölçüsü gibi daha kapsamlı bir sürecin parçası olarak
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ifade edilmektedir. Ayrıca, kültür şoku sırasında oluşan duygular (diğer kültürün kişinin
algılarını değiştirmesi vb.), kişinin yeni kültüre verdiği cevapları oluşturmaktadır. Kültür şoku
süreci, kişi evine ve yaşamına geri döndükten sonra gelecekte tekrar yurt dışına çıkması
durumunda, yeni kültürler ile etkileşimleri sonucu tekrarlanmaktadır (Shannon Baker, 2015:
35).
Kültür şokuna neden olan değişik faktörler olduğu görülmektedir. Bu faktörlerin
başında, farklı ve alışık olunmayan iklim koşulları, benzer şekilde farklı ve alışık olunmayan
yemekler ve konuşulan dil gelmektedir. Bunlara ek olarak, gidilen toplumların kültürel
değerleri, inançları, davranışları ve kurallarının yanlış yorumlanması da kültür şokunun diğer
nedenleri arasında değerlendirilmektedir. (Avcıkurt, 2015: 141).Birçok araştırmacı tarafından
ele alınan kültür şoku kavramı, hemşireler, doktorlar, misyonerler, barış çalışanları, gönüller
ve öğrenciler gibi farklı gruplar üzerinde uygulama alanı bulmuştur. Yapılan uygulamalar
sonucunda kültür şoku, bir meslek hastalığına benzetilmiştir (Mumford, 1998: 149).Yurt
dışında okuyan uluslararası öğrenciler üzerinde gerçekleştirilen farklı bir çalışma da, kültür
şoku, bu öğrencilerin karşılaştıkları zorluklarıtanımlamak için kullanılmıştır (Gullahorn ve
Gullahorn, 1963). Oberg (1960),Tropikal Afrika'da, ılıman bir ortamdan tropikal ortama geçen
insanları incelediği çalışmasında, bu insanların yaşadığı endişeler üzerine odaklanmış ve bu
ortam değişimi sonucunda karşılaşılan durumları (su ve bazı gıdaların tüketiminde ve güneş
çarpması ve sivrisinekler konusunda dikkatli olunması gibi) kültür şoku ile
ilişkilendirmiştir.Pearce(2005) ise, Oberg’in özgün çalışmasında elde ettiği sonuçları
genişleterek, Şekil 1’de de görüldüğü gibi,kültür şokunun bileşenlerini 4 faktör altında
toplamıştır.
Şekil 1: Kültür Şoku Boyutları
Fiziksel

Alerjenlere, Yemeklere,
Zamansal Değişim ve Güneş Işığına

Verilen Tepki
Kültür Şoku
Boyutları

Çevresel Uyum

Mekânsal Adaptasyon
Ulaşım Sistemleri
Sürüş Uygulamalarının Karmaşıklığı

Kültürel

Kurallar

ve

Normlardaki

Değişiklikler
İletişim Zorlukları
Gündelik Yaşam

Aksan Farkı
Farklı Para Birimine Uyum
Trafik
Kurallarındaki

Farklılıklar
Kaynak: Pearce, P. L. (2005). Touristsbehaviourthemesandconceptualschemes. Channel
viewpublications.
Kültür şoku kavramı, karmaşık ve çok boyutluluğu vurgulanması gereken bir kavram
olarak ifade edilmektedir.Fiziksel boyut, zaman dilimleri arasında seyahat eden kişilerin
bağışıklık sistemine ve işleyişine yönelik, değişen gün ışığı ve hava koşullarının ortaya
çıkardığı etkileri kapsamaktadır. Bununla birlikte alışık olunmayan yemeklere ve fiziksel
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çevrenin oluşturduğu bazı alerjen durumlara verilen tepkilerde bu boyut altında
değerlendirilmektedir. Çevresel uyum boyutu da, uluslararası seyahat eden kişileri etkileyen
bir unsur olarak ele alınmaktadır. Sokak yapılarını göz önüne aldığımızda Batı mimarisi ve
Doğu mimarisinde şehir yapılarının farklılaştığı görülmektedir. Örneğin, modern Batı
şehirlerinde hakim olan kafese benzeyen sokak yapılarında kaybolmak karşılaşılan bir sorun
olarak ifade edilebilir. Benzer şekilde, Asya ve Arap şehirlerindehakim olan sokak yapıları
dairesel ve düzensiz olup, bunlarla baş etmek ciddi uğraşlar gerektirebilmektedir. Sokak
yapılarının yanı sıra, birçok ziyaretçi içinmetro ve ulaşım sistemleri ile yol kuralları ve sürüş
uygulamalarının karmaşıklığı sorun yaratabilmektedir. İnsanların değerler sistemi ve iletişim
tarzının belirgin farklılıklar taşıması, karşılıklı ilişkilerde zorluk ve anlaşmazlıklara neden
olmaktadır. İnsanlarla iletişim kurmak ve anlaşabilmek, her toplumun sahip olduğu değer
sistemi ve iletişim tarzına göre farklılaşmakta ve bu durum neticesinde iletişim
karmaşıklaşmaktadır. Kişilerin sahip olduğu bu farklılıklar kültür şokunun oluşmasına neden
olmaktadır. Dürüstlük-rüşvet ya da dostluk ve sosyal performans için daha basit, farklı
anlamlar ortaya çıkabilmekte, her toplum tarafından bu kavramlar farklı algılanıp ve
yorumlanabilmektedir. Bu durum kültürel boyut başlığı altında değerlendirilmektedir. Kültür
şoku elemanlarının tamamlanması açısından son değinilecek konuyu, gündelik yaşam
oluşturmaktadır. Bu boyut, sadece başka bir yerde olmanın neden olduğu, bilinen davranış
rutinlerinin bozulması anlamına gelmektedir. Hizmetlere erişimde ve yollarda uygulanan trafik
kurallarındaki farklılıklar, farklı para biriminin kullanılması, yer isimlerinin yanlış telaffuz
edilmesini içermektedir. Bütün bu faaliyetler, kişilerin yeni ortamda karşılaştıkları zorlukları
temsil etmektedir (Pearce, 2005: 130-131).
İlgili alan yazın incelendiğinde, kültür şoku ile ilgili yapılmış birçok çalışmaya
rastlamak mümkündür. Örneğin, Goldstein ve Keller (2015)'in, yurtdışında eğitim gören 149
lisans öğrencisine uyguladıkları anket sonucunda, öğrencilerin dış ortamlardaki farklılıklar
nedeniyle kültür şoku yaşadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin
yaşadıkları kültür şoku, iç nedenler (stres yönetiminden mahrum olmak, kimlik karmaşası
yaşamak ve önyargılı davranmak) ve dış nedenler (dil farklılıkları, iletişim ve çevre) olmak
üzere iki grupta toplanmıştır.Asmadilli, Şahin ve Avcıkurt (2012) tarafından yapılan,Erasmus
faaliyetine katılan öğrencilerin kültür şoku yaşama düzeylerinin ölçülmesini amaçlayan
çalışmada ise, 78 öğrenciye anket uygulanmış, çalışma sonucunda öğrencilerin kültür şoku
yaşama düzeylerinin oldukça düşük olduğuna ancak aile ve ülkelerine duydukları özlem
düzeylerinin yüksek olduğuna ulaşılmıştır.Poedjiastutie (2009) tarafından yine benzer şekilde,
Endonezya Üniversitesi'nde bulunan yabancı öğrencilerin kültür şoku düzeylerinin
incelenmesi amacıyla yapılmış çalışmada, 10 yabancı öğrenciye anket uygulanmıştır.
Öğrencilerin, akademik hayatta, öğretmenlerin davranışları, düzenlenen programların yetersiz
olması ve yerel öğrencilerin tutumu nedeniyle, sosyal hayatta ise, kadın-erkek ilişkileri,
düşünce ve alışkanlıkların farklı olması nedeniyle kültür şoku yaşadıkları sonucuna
ulaşılmıştır.
Öğrenciler, öğrenim hareketliliği ve staj hareketliliği kapsamında bulunan programlar
aracılığıyla, ülkeler arası yer değişimlerine katılmaktadırlar. Bu yer değişimi sonucu yabancı
ülkelere gitme fırsatı bulan öğrenciler, gittikleri ülkelerde farklı kültürlerle karşılaşmakta ve
etkileşimde bulunmaktadır (Özden, 2013: 66-84). Yurt dışında ki firmalara eleman alımı ile
ilgili farklı kamu destek ve hizmetleri bulunmaktadır. Bu desteklerden biri olan Yabancı İşçi
İstihdam Merkezi (ZAV), Almanyaİş ve İşçi Bulma Kurumu için bir iç hizmet sağlayıcısı ve
uluslararası iş gücü değişimini düzenleyen kurum olarak tanımlanmaktadır. Uluslararası işgücü
piyasalarını birbirine entegre ederek, Almanya genelinde başvuru yapılmayan boşlukları
doldurmak için destek sunmaktadır. Almanya genelinde başvuru yapılmayan alanların odak
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noktasını, teknik alanlar ile sağlık, otel ve hazır yemek sektörü oluşturmaktadır. ZAV, Avrupa
İstihdam Hizmetleri (EURES-EuropeanEmployment Services) ağında ve aynı zamanda
üçüncü ülkelere yapılacak yerleştirme anlaşmaları kapsamında aktif olarak yer almaktadır.
Önemli görevlerinden biri, Almanya işgücü pazarına yönelik istihdam edilecek yabancı
adaylara yaşam, eğitim, çalışma izni, dil kursu vb. birçok alanla ilgili bilgi ve danışmanlık
hizmeti sağlamaktır (www.make-it-in-germany.com, 2016; www.berlin-institut.org, 2016).
Son yıllarda, Türkiye’den de gerek duyulan alanlara yönelik stajyer öğrenci alımı için
girişimlerde bulunulmuştur.
ZAV kapsamında bulunan Otelcilik Programı, mesleki turizm ve otelcilik eğitimi alan
öğrencilere üç aylık mesleki uygulama imkânı sunmaktadır. Tüm yetkileri ZAV’aait olan
Otelcilik Programı, Avrupa Birliği üyesi, Avrupa Birliği’ne aday ve Avrupa Birliği’ne aday
olmayan ülkelerden gelecek ve anlaşmalı tesislerde çalışabilecek öğrencileri
kapsamaktadır.İstihdam alanları, otel ve restoranların, mutfak, servis ve kat hizmetleri
departmanlarından oluşmakta ve öğrenciler stajlarını bu departmanlarda tamamlamaktadır.
Program kapsamında, Türkiye, Bulgaristan, Estonya, Litvanya, Hırvatistan, Polonya,
Romanya, Rusya, Slovakya, Slovenya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, İspanya, İtalya,
Portekiz, Arnavutluk, Macaristan yer almaktadır (www.arbeitsagentur.de, 2016). ZAV
tarafından desteklenen bu program aracılığıyla, zorunlu stajlarını yerine getirmek için
Almanya’ya giden öğrencilerin, çalıştıkları ortamlarda farklı kültürlerle karşılaşıp etkileşimde
bulunacakları düşünülmektedir.

III. YÖNTEM
Nitel araştırma yöntemlerinden biri olarak görüşme tekniği, sosyal bilimlerde ve
özellikle de Sosyoloji'de en sık kullanılan araştırma yöntemlerinden birisidir (Yıldırım ve
Şimşek, 2011: 119). Bu araştırmada veri toplama yöntemi olarak, görüşme türlerinden biri olan
yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem ne tam yapılandırılmış
görüşmeler kadar katı ne de yapılandırılmamış görüşmeler kadar esnektir(Karasar, 2013).Nitel
araştırma yöntemlerinin kullanılmasının nedeni, araştırmaya katılan öğrencilerin sınırlı olması
ve araştırma verilerinin doğrudan öğrenciler ile yapılacak görüşmeler sonucunda daha
derinlemesine elde edilmek istenmesidir. Çünkü aynı verilerin nitel araştırma yöntemleri ile
elde edilmesi durumunda daha yüzeysel sonuçlara ulaşılabileceği düşünülmüştür.Yarı
yapılandırılmış görüşme soruları, ilgili alan yazın taraması yapıldıktan sonra araştırmacılar
tarafından hazırlanmıştır (Siddiqua, 2010, Gaw, 2000, Mumford, 1998). Hazırlanan sorular,
yarı yapılandırılmış açık uçlu soruları kapsamaktadır. Görüşme sürecine daha fazla esneklik
kazandırması, görüşülenlere daha fazla konuşma imkânı vermesi ve daha detaylı bilgiler
almayı sağlaması, yarı yapılandırılmış açık uçlu soruların tercih edilme nedenleri arasında yer
almaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2011: 131).
Araştırmada Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesinde öğrenim gören ve 90 günlük
stajını ZAV (ZentraleAuslandsundFachvermittlung) aracılığıyla Almanya’da yapan 8 öğrenci
ile görüşülmüştür. Araştırmada veri elde etmede kolaylık sağlaması açısından halen öğrenimi
devam eden öğrenciler tercih edilmiştir. Araştırmaya veri sağlayan görüşmeler, Şubat-Mart
2016 tarihleri arasında araştırmacıların fakültede bulunan odalarında gerçekleştirilmiştir.
Görüşme öncesinde öğrencilere çalışmanın içeriği ile ilgili açıklamalar yapılmıştır. Yapılan
görüşmeler sırasında araştırmacılar tarafından notlar tutulmuş aynı zamanda öğrencilerin izini
ile görüşmeler kayıt altına alınmıştır. Daha sonra kayıtlar bilgisayar ortamına aktarılarak
dinlenmiş ve çözümlenmiştir. Katılımcılar görüşmeye katılma sıralarına göre Ö1, Ö2, Ö3, Ö4,
Ö5, Ö6, Ö7 ve Ö8 şeklinde kodlanmıştır.
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Araştırmanın amacına yönelik hazırlanan sorular aşağıda ifade edilmiş olup, bu
sorulara cevap aranmıştır:
Almanya’daki ilk günlerinizle ilgili izlenimlerinizi ve duygularınızı anlatır mısınız?
Almanya’da bulunduğunuz süre içerisinde sizi en çok zorlayan ve şaşırtan olaylardan
bahseder misiniz?
Türkiye ve Almanya’daki iş ortamını benzerlik ve farklılık açısından
değerlendirebilir misiniz?
Alman halkının size karşı genel tutumunu değerlendirir misiniz?
Bu soruların yanı sıra görüşme sürecinde öğrencilerin verdikleri cevaplar karşısında
konu ile ilgili alt sorular da sorulmuştur. Görüşmecilere ifade serbestliği sağlamak, görüşmeyi
belirli bir süreyle sınırlamamak ve anlaşılmayan soruları açıklamak suretiyle derinlemesine
bilgi toplanmaya çalışılmıştır. Hazırlanan yarı yapılandırılmış açık uçlu sorular aracılığıyla
elde edilen cevaplar, Oberg (1960)’in özgün çalışmasına istinaden Pearce (2005) tarafından
genişletilmiş ve Şekil 1’de belirtilmiş olan “Kültür Şoku Boyutları” kapsamındaki 4 boyut
altında değerlendirilmiştir.

IV. BULGULAR VE DEĞERLENDİRME
Bu bölümde araştırmanın bulguları ele alınmış ve yorumlanmıştır. Katılımcıların
demografik özelliklerine Tablo 1’de yer verilmiştir. Araştırmada kullanılan sorulara yanıt
bulabilmek için 8 katılımcı ile görüşülmüştür. Araştırmaya 3 kız, 5 erkek öğrenci katılmıştır.
Araştırmaya katılan öğrencilerden 1'i 20 yaşında, 1'i 21 yaşında, 5'i 23 yaşında ve 1'i 24
yaşındadır. Öğrencilerin 3'ü dördüncü sınıfta, 5'i üçüncü sınıfta öğrenimlerine devam
etmektedirler. Bu öğrencilerden 6'sı Seyahat işletmeciliği, 2'si Konaklama İşletmeciliği
okumaktadırlar. Almanya’nın farklı şehirlere ait kasabalarda stajlarını gerçekleştirmiş olan
öğrencilerden 2'si Wolfach, 2'si Rottweil, 2'si Kempton, 1’i Guribingen, 1'i ise Hornberg'te
bulunmuştur. Bunlardan 2’si daha önce de Almanya’da bulunmuş, 6’sı ise ilk defa Almanya’ya
gitmiştir.
Tablo 1: Demografik Özellikler
DAHA ÖNCE
İŞLETMENİN
ALMANYA’DA
BULUNDUĞU
BULUNDUNUZ
BÖLGE
MU?

CİNSİYET

YAŞ

SINIF

BÖLÜM

Ö1

K

23

4

S

WOLFACH

H

Ö2

E

23

4

S

GURIBINGEN

E

Ö3

E

23

3

S

ROTTWEIL

H

Ö4

E

23

3

S

ROTTWEIL

E

Ö5

E

21

3

S

KEMPTON

H

Ö6

K

20

3

K

HORNBERG

H

Ö7

E

24

3

S

KEMPTON

H
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Ö8

K

23

4

K

WOLFACH

H

Kültür şokunun fiziksel boyutuna ilişkin katılımcıların verdiği cevaplar aşağıda belirtilmiştir.
Ö1: Normalde alkol alan bir insan olamama rağmen akşamları alkol alıyordum ve uyuyordum.
Uyandığımda Almanca konuştuklarında ben yine burada mı uyandım diyordum kendime. Hep
uyumak istiyordum ve düşünmek istemiyordum aileme olan özlemimi. Ö6: Güneş kesinlikle yok
zaten. Güneş doğmuyordu. Kara ormanların içindeydim. Hava değişiminden dolayı hasta
oldum. Direk zencefil yedirmişlerdi. İlaç falan verdiler. Buna göre yalnızca 2 katılımcının
verdiği cevaplardan kültür şokunun fiziksel boyutuna ilişkin bulgulara rastlanmıştır.
Diğer bir boyut olan çevresel uyuma ilişkin cevaplar şu şekildedir. Ö3: İlk günlerde,
ilk haftalarda çok sıkıntı çektim. İstanbul’da kalabalığa alışkındım. Ancak Almanya’da
çalıştığımız yerdeki sessizlik, ilk hafta çok sıkıcı geldi. Hiç kalabalık yoktu, sessizliğe
alışamamıştım.Ö5:Almanya’ya indiğimde, belki havadan da kaynaklı, çünkü çok kasvetliydi,
çok yağmur yağıyordu. Tam olarak burada yapamam dedim. Bir anda yapamayacağımı
düşündüm.Ö6:İlk bindiğim trene beni yanlış bindirmişlerdi. Polis beni trenden atıyordu az
daha. Tekrardan bilet parası aldı. Otel aracı diye yanlış taksiye binmişim. Beni bir tur attırdı.
Lütfen beni geri döndürün diye söyledim. Çok korktum. Ö8:İlk gün işletmeye ulaşmak için uzun
bir yolculuk yapmak zorunda kaldım. 4 tane ayrı tren yolculuğu yapılması gerekiyormuş. Ben
bu hatları bulmakta çok zorluluk çektiğim için işletmeye ulaşmam biraz zaman aldı. Tabi biraz
da ürkütücü geldi bana.
Kültürel boyutlar altında değerlendirilen cevaplar değerlendiğinde bu cevaplar
şunlardır: Ö1: Beni gördüklerinde hep selam veriyorlardı. Ö2: Ne zaman bir Alman görsem,
mutlaka selam veriyorlardı. Özellikle iş çıkışında her gün ama her gün hiç aksamadan benim
yolumun üstünde bana doğru gelen bir adam olurdu ve geçerken selam verirdi.Ö5: Hiç
tanımadıkları halde insanlar sokakta birbirine günaydın nasılsın diyorlardı. Ö6: Tanısın
tanımasın herkes birbirine selam veriyordu. Selam vermezsen sana da günaydın, sana da iyi
günler gibi iğneleyici laflar ediyorlardı. Ö7:Dil konusun da bir defa işi terk etmişliğim var.
Misafirin biri yaş pasta istedi. Bıçak almak için mutfağa gittim. Bıçak nerede diye sordum.
Orada bulunan patronun annesi, ben senden büyüğüm, benimle bu şekilde konuşamazsın dedi.
Benimle daha kibar konuşman gerekiyor dedi. Meğer her cümlem de “bitte (lütfen)” demem
gerekiyormuş. Bilmiyordum. Yarım yamalak Almanca konuştuğum için benim taklidimi yaptı.
Bende sinirlendim. Ö4: İş yerindeki patron Türkiye’de bulunan patronlar gibi değildi. Bizimle
arkadaş gibiydi. İşletmeye geldiğinde mutlaka halimizi hatırımızı sorardı. Ö3: Çalışan ve
çalışmayan herkes aşırı erken güne başlıyorlar, aşırı disiplinliler o konuda. Her şeye erken
başlayıp, her şeyin düzenli bir şekilde olmasını istiyorlar. . Ö1: Türkiye’de erkeklerin ve
kadınların yaptığı işler farklıdır. Ama orada ben bir kadın olmama rağmen çok ağır işler de
yaptım. Ö8:Aile yaşantıları ve yemek kültürleri bizden çok farklı. Bizde akşam yemeklerinde
yemek yapılır bütün aile hep birlikte yemek yer. Ama alman kültüründe böyle bir şey yok.
Ö6:Yemek öğünleri konusunda, sabah, öğlen düzenli besleniyorlardı. Ancak akşam kahvaltılık
yiyorlardı. Akşam öğününü çok umursamıyorlardı. Ö2: Türkiye’de sen karşıdan karşıya
geçmeye çalış hiçbir şekilde sana yol vermezler hatta seni ezer o şekilde yani. Bir gün
merkezde yürüyorum ayağımı yola bastığım gibi hızlı gelen araba durdu ve yol verdi. Ona çok
şaşırdım. Ö7:Türkiye’de kurallar çiğnenmek için varsa, orda uyulmak için var. Bir gün otel
sahibi ile merkeze gezmeye gittik. Yolda hiç araba yok. Bir topluluk bekliyor merak ettim niçin
beklediklerini. Meğer yayalara kırmızı ışık yanıyormuş. Yayalar için yeşil ışık yanmasını
beklediler. Bu durum beni çok şaşırttı.
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Sorulan sorulardan elde edilen cevaplar, kültür şokunun gündelik yaşam boyutu
açısından değerlendirildiğinde cevaplar şu şekildedir: Ö6:Yemek konusu çok zordu. Her şeyin
içinde mutlaka domuz eti vardı.Ö3:Bir gün personel için balık kızartacaktık. Bir domuz yağı
vardı, birde patates kızartılan yağ vardı. Bana domuz yağında kızartmamı söylediler. Ben o
yağda yemem dedim. Bize uygun değil dedim. Bu konuda benimle inatlaştı. Ö7: Onlar yemeğe
bizim kadar önem vermiyorlar. Özellikle akşam yemeklerini konserve gıdalarla geçiştiriyorlar.
Türkiye’ye sırf yemekleri için dönebilirdim. Ö3: Dolar, Euro kuru konusunda zorlandım.
Neskafe alacağız, 2 Euro diyordu. 2 Euro Türk lirası ile ne kadar yapıyor diye düşünüyorduk.
6 lira, 7 lira. Ya 6 lira 7 lira bir kahveye verilir mi diyorduk.Ö6: Ben para olayını daha
çözememiştim orda nasıl oluyor diye. Alışverişte Türk lirası ile Euro’yu
uyuşturamadım.Ö4:Beni en büyük zorluğu su konusunda yaşadım. Marketlerde hem mineralli
su hem de bizim Türkiye’de içtiğimiz normal su bulunuyordu. Onlar genellikle mineralli su
içiyorlar. Ben bir süre hangisi mineralli su hangisi normal su ayırt edemedim. Ö6:Suyu çok
yadırgadım. Bizdeki sodayı içiyorlardı. O beni çok zorladı. Türkiye’de ki suyu aradım. Asit
oranlarına göre. İlk başlarda bana veriyorlardı, bilmediğim bir şeyi içiyordum. Daha sonra
ona da alıştım. Ö5: Beni zorlayan şey buradaki sınavlara girdiğimiz Almanca ile orada ki
pratik
Almanca
çok
farklı.
Aslında
gittiğimde
hiçbir
şey
bilmiyorum
diyebilirim.Ö4:Sokaklarda çöp kutusu yoktu. Her evin içinde kendine ait 3 adet çöp kutusu
vardı. Hem evde hem de iş yerinde ilk hafta neyi nereye atacağımla ilgili sıkıntı yaşadım. Ö2:
Biz iş yerinde çöpleri ayırıyorduk. Örneğin şarap şişesi, şeffaf, kahverengi vb. renkte şişeler
vardı. Türkiye’de sadece, kağıt, plastik ve cam olarak ayrılmıştır. Ama orda şişe renklerine
kadar farklı çöp kutuları vardı. Ö6: Onlarda çöp ayrımı aşırı derecede var. Ben bilmiyordum.
Ben ilk gittiğimde bütün çöpleri bir tanesine attım. Ellerimle temizletmişlerdi. Onu
hatırlıyorum. Ben alışana kadar bir hafta boyunca uyardılar, temizlettiler, bu böyle devam etti.
Bu konuda beni çok yadırgadılar.

V. SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmada, ZAV aracılığıyla 90 günlük zorunlu stajı için Almanya’da bulunmuş olan
öğrencilerin yaşadıkları kültür şoku düzeyini belirleme amacına yönelik hazırlanmış sorular
aracılığıyla veriler elde edilmiştir. Elde edilen veriler, Oberg (1969)’in çalışması dikkate
alınarak Pearson (2005) tarafından genişletilmiş olan “Kültür Şoku Boyutları” kapsamında
bulunan 4 boyut altında değerlendirilmiştir.
Araştırma bulgularından çıkarılan sonuçlar şu şekilde özetlenmiştir: Fiziksel boyut açısından
öğrencilerde, alkole olan eğilimin artması, sürekli uyuma isteğinin ve hava değişimi dolayısıyla
hastalığın ortaya çıkması gibi sorunlar ile karşılaşılmıştır. Kalabalık bir ortamdan çıkıp sessiz
bir ortama dahil olunması nedeniyle ortaya çıkan sıkılma durumu, hava koşulları nedeniyle
ortaya çıkan uyum sağlayamayacak olma düşüncesi, karmaşık ve hakim olunmayan bir ulaşım
ağının neden olduğu korku ve zorlanma çevresel uyum boyutu altında karşılaşılan sorunları
açıklamaktadır. Diğer bir boyutu olarak kültürel boyut ele alındığında burada en fazla dikkat
çeken unsuru selamlaşma davranışı oluşturmaktadır. Selamlaşma ile ilgili cevabına yer verilen
4 öğrencinin yanı sıra Ö8 tarafından da Alman halkı tarafından selamlaşmaya önem verildiği
ifade edilmiştir. Katılımcıların bu ifadelerinden, ilk günlerde yabancılık hissettikleri, daha
sonra ise bu duruma alıştıkları sonucuna ulaşılmıştır. Ancak verilen cevaplardan, bu
selamlaşmanın daha ileri boyuta taşınmadığı, genel olarak toplumda bireylerarası mesafenin
hakim olduğu dikkat çekmiştir. Konuşma esnasında nezaket kelimelerinin (lütfen vb.)
kullanılmaması durumunda yaşanan sorunlar, tüm aile fertlerinin bir araya gelerek yemek
sofrasında bulunmaması gibi kültürel farklılıklar, Alman halkı tarafından trafikte gösterilen
saygı (yol verme, trafik ışıklarına uyma vb.) bu boyut altında ele alınan ve kültür şokuna yol
açan unsurlar olarak değerlendirilmiştir. Bunların yanı Alman halkının iş ortamlarında aşırı
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disiplinli olması, işlerini kadın erkek işi olarak ayırmadan herkesin her işi yapması karşılan
zorluklar arasında yer almaktadır. İş ortamı açısından değerlendirildiğinde Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö5
ve Ö8 tarafından alman halkının çok dakik olduğu ifade edilmiştir. Ö5: Ben çalıştığım
işletmenin üst katında bir odada kalıyordum. Bir gün uyuyakalmışım. Geç kaldığımdan dolayı
yangın sirenini açmışlardı. Bir baktım bir siren çalıyor böyle ama muazzam bir ses. Yataktan
nasıl kalktığımı anlamadım. Ne oluyor dedim. Kendimi dışarı attım. Tam aşağı indiğimde
yüzüme bakarak alkışladılar. Siren senin için dediler. Ö3: Bir kere çok düzenliler. Kuralları
çok katı. Çok dakikler. Bir gün 15 dakika geç kalmıştım. Gittiğimde neredesin dediler. Arabam
olmadığını, yürüyerek geldiğimi, bu yüzden geç kaldığımı söyledim. O zaman bana evden daha
erken çıkmam gerektiğini söylediler. Yukarıda yer verilen ifadelerden, öğrencilerin işe başlama
saatleriyle ilgili zorluklar yaşadığı sonucuna ulaşılabilir. Ayrıca Ö7 ve Ö8 Alman halkını
çalışmayı çok seven, yaşayan makineler olarak ifade etmiştir. Son boyut olarak gündelik yaşam
boyutu, kültür şokunun en yoğun görüldüğü boyuttur. Bu boyut kapsamında bulunan birden
fazla unsur nedeniyle öğrenciler kültür şoku yaşamıştır. En büyük sorunu yemeklerde
kullanılan domuz ürünleri oluşturmuştur. Ö3 ve Ö6’nın yanı sıra Ö1, Ö2, Ö4, Ö5, Ö7, Ö8’de
bu konu ile ilgili yaşadığı sıkıntıları dile getirmiştir. Verilen cevaplardan öğrencilerin domuz
ürünleri konusunda rahatsızlık yaşadıkları ve bununla ilgili kaygı taşıdıkları sonucuna
ulaşılmıştır. Benzer şekilde yemeklerin konserve şeklinde tüketilme alışkanlığının ortaya
çıkardığı sorun Ö7’nin yanı sıra Ö1 ve Ö6 tarafından da yaşanmıştır. Ö7 Alman halkının
yemeklerde domuz ürünleri kullanma ve konserve tüketme alışkanlığı nedeniyle Türkiye’ye
dönmeyi düşündüğünü belirtmiştir. Yemeklerin yanı sıra aile özlemi de Ö7’de Türkiye’ye geri
dönme isteği uyandıran nedenler arasında yer almaktadır. Verilen cevaplar incelendiğinde
Ö7’nin yanı sıra Ö1, Ö2, Ö5 ve Ö6’nın da aile ve vatan özlemi nedeniyle zorluk çektiği ve bu
nedenle Türkiye’ye geri dönmek istedikleri sonucuna ulaşılmıştır. Ö3 ve Ö6 tarafından
yaşanılan bir zorluk olan para birimi konusunda bunlara ek olarak Ö4’ünde zorlandığı
görülmüştür. Benzer şekilde mineralli sular konusunda Ö4 ve Ö6 tarafından yaşanan zorluklar,
Ö3 tarafından da yaşanılmıştır. Çöp ayrıştırma ile ilgili olarak bulgular kısmında yer verilen
öğrencilere ek olarak, Ö1, Ö3 ve Ö7’de çöpleri ayrıştırma konusunda ilk bir süre zorluk
yaşamışlardır. Son olarak okulda öğrenilen Almanca ile pratik Almanca’nın birbirinden farklı
olması nedeniyle Ö2 ve Ö5 dil konusunda zorlanmışlardır. Bu farklılık haricinde aksan
farklılıkları nedeniyle dil problemi yaşadığını ifade eden Ö2, Ö6 ve Ö7 olmak üzere 3 öğrenci
bulunmaktadır.
Sonuç olarak öğrencilerin, en az fiziksel boyut altında değerlendirilen unsurlar
açısından; en fazla ise kültürel boyut ve gündelik yaşam boyutu altında değerlendirilen
unudurlar açısından kültür şoku yaşadıkları tespit edilmiştir. Bu sorunların genellikle ilk bir ay
içerisinde gerçekleştiği daha sonra dilden yiyecek-içeceğe, trafikten para birimi tüm konulara
uyum sağladıkları sonucuna ulaşılmıştır.Bundan sonra aynı program aracılığıyla stajlarını
Almanya'da yapacak olan öğrencilere sunulabileceği düşünülen öneriler şunlardır: Daha önce
programa katılan öğrencilerle iletişim halinde olmak, gidilecek yer ile ilgili kültüründen
ulaşımına bilgi sahibi olmaya çalışmak için araştırmalar yapmak, gidilecek yöre halkının
alışkanlıklarını öğrenmeye çalışmak, dil konusunda yaşanan sorunları ortadan kaldırmak için
teorik bilgilerin yanı sıra pratik konusunda da kendini geliştirmek ve girilen ortamda çekingen
davranmak yerine daha girişken olmaktır.Gittikten sonra ise stajlarını yaptıkları işletmede
bulunan kişiler ve yerli halk ile olan ilişkilerini arttırmalarının ve onlarla mümkün olduğu kadar
aynı ortamda bulunmalarının da faydalı olacağı söylenebilir.Bunların yerine getirilmesi
durumunda yaşanacak olan kültür şokunun ortadan kaldırılabileceği veya kültür şoku
düzeyinin azaltılabileceği düşünülmektedir.
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Lojistik Merkez Büyüklüğünün Makro Ve Mikro Düzeyde Yaklaşımlarla
Belirlenmesi Üzerine Bir Uygulama*
Çiğdem SOFYALIOĞLU*116 Burak KARTAL**117 Coşkun ÇILBANT***118Ebru
SÜRÜCÜ****119
Özet
Lojistik Merkez büyüklükleri bulundukları bölgenin konumuna, nüfusuna, sanayi ve
ticaretinin yapısına göre değişmektedir. Lojistik merkezlerin işletilmesi sırasında ortaya çıkan
en önemli sorun, lojistik köyün planlanması aşamasında alan büyüklüğü ile ilgili olarak yapılan
araştırmaların eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Lojistik merkez alan büyüklüğünün
belirlenmesinde bölgede ve yerel bazda elleçlenecek yük miktarı, belirlenmiş alana hizmet
edecek kamyon sayısı, tesis içinde yer alacak intermodal ve konteyner terminalleri, tesiste
hizmet verecek olan lojistik işletmelerin varlığı ve sayısı gibi etmenler lojistik merkez
büyüklüğünün belirlenmesinde göz önüne alınması gereken parametrelerdir. Ayrıca lojistik
merkez büyüküğü belirlenirken gelecekteki genişleme ihtiyacı da mutlaka göz önünde
bulundurulmalıdır.Bu konuda yapılmış olan çalışmalar incelendiğinde lojistik merkez
büyüklüğünün belirlenmesinde genellikle makro ve mikro düzeyde yaklaşımların esas alındığı
görülmektedir.
Çalışmamızda Manisa Soma ilçesinde kurulması planlanan lojistik merkez ile içinde
yer alması düşünülen tesislerin büyüklüğü makro ve mikro düzeyde yaklaşımlara dayanarak
belirlenmeye çalışılmıştır. Makro açıdan değerlendirmelerde GSYİH ve nüfus büyüklüğü
yaklaşımları esas alınmış, mikro düzeyde değerlendirmede ise öncelikle lojistik merkez için
potansiyel yük hacmi tahmin edilmiş ve bu tahminlere dayanarak ihtiyaç duyulabilecek alan
büyüklükleri belirlenmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Lojistik Merkez Büyüklüğü, GSYİH Yaklaşımı, Nüfus Büyüklüğü
Yaklaşım, Mikro Yaklaşım
Jel Kodları: R40, R41, R49
Determining Logistics Center Sıze By Using Macro And Micro Level Approaches: An
Applicatıon In Turkey
Abstract
The size of logistics centers (LCs) varies according to location of region in which they
are located and the population, industry and trade potential of that region. The major pitfall of
LC operation stems from the lack of adequate research regarding area and storage sizes in the
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planning stage. Some parameters taken into account for determining LC size are quantities of
material handled both local and region-wide, the number of trucks available for transportation
in that region, intermodal and container terminals placed in the LC facility, the existence and
number of logistics firms in a LC. Moreover, future expansion needs of LCs should also be
considered. A review of studies on the subject reveals that both macro and micro level
approaches are generally used in determining LC size.
In this study, by using macro and micro level approaches, we tried to determine the
size of a likely LC in the town of Soma, Manisa along with the capacity and size estimates for
all of its constituents. As for the macro level approach, gross domestic product and population
figures are used. On the other hand, as for the micro level approach, the potential volume of
goods to be transported to and from the LC is estimated based on local, regional and nationwide
trade statistics. That potential provides a basis for the LC’s size and capacity predictions.
Keywords:Logistics Center Size, GDP Approach, Population Size Approach, MicroLevel Approach
Jel Codes: R40, R41, R49
I. GİRİŞ
Ülkeler ve bölgeler, ticaret potansiyelinin artması ve yük hareketliliğinin etkin bir biçimde
sağlanması amacıyla belirli ulaştırma politikaları geliştirmişlerdir. Bu tür politikaların başında
lojistik merkezlerin kurulması gelmektedir.
Lojistik köy, lojistik platformu, çok modlu platform, çok modlu endüstriyel park, taşımacılık
merkezi gibi kavramlarla da anılan lojistik merkezAvrupa Lojistik Merkezleri Birliği
tarafından (Europlatforms, European Association of Freight Village) "ulusal, uluslararası ve
transit ticarette farklı türdeki operatörler tarafından gerçekleştirilen taşımacılık, lojistik ve
dağıtım ile ilgili operasyonların gerçekleştirildiği bir alan” olarak tanımlanmıştır (EEIG
Europlatforms, 2004).
Lojistik merkez kavramının bu geniş tanımının yanı sıra, literatürde, farklı özelliklere sahip
alanlar olduğu ve buna bağlı olarak da farklı tanımlarına da rastlandığı görülmektedir. “Lojistik
Merkez” kavramının yaygın bir şekilde kullanımına rağmen birbirinden farklı özelliklere sahip
tesislerin tanımlanmasında yeterli olmamaktadır. Bu durum lojistik merkezlerin gelişim süreci
ve yeni oluşturulan lojistik merkez konseptleri ile açıklanabilmektedir. Geçmiş yıllarda lojistik
merkez adı ile kurulmuş lojistik tesisler, günümüzde lojistik merkezlerin taşıması gereken
özelliklere sahip olmasalar bile lojistik merkez olarak anılmaya devam etmektedir. Lojistik
merkezleri tanımlayan çok çeşitli ve faydalı tanımlamalar olsa da, genel bir tanım
oluşturulması konusunda zorluklar bulunmaktadır. Bu nedenle ortak bir tanım kullanmak
yerine fonksiyonel özelliklere vurgu yapan farklı tanımların kullanılması yaygındır (Meidute,
2005).
Du ve Bergqvist (2010) gerçekleştirmiş oldukları kapsamlı bir literatür araştırmasında lojistik
merkezlerin fonksiyonel özelliklerine göre farklı tanımlamalarını incelemişlerdir.
Çalışmadaçeşitli araştırmaların lojistik merkezleri vermiş oldukları hizmet türü ve kapsamına
göre, basit düzeyde depolama ve taşımacılık hizmeti veren taşıma merkezlerinden, uluslararası
ticarete hizmet eden, intermodal taşımacılık olanaklarına sahip, gümrükleme ve bir çok katma
değerli lojistik hizmetin sunulduğu lojistik köylerine kadar geniş bir yelpazede ele
aldıklarıbelirtilmiştir.
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Rimienė ve Grundey (2007) ise lojistik merkez yapılanmalarının depo ve dağıtım alanlarından
başlayarak daha büyük ölçekli operasyonlara uzanan üç seviyeli bir hiyerarşik düzen içerisinde
oluştuğunu ifade etmişlerdir (Şekil 1) .
Şekil 1: Lojistik Hizmetler Hiyerarşisi

Rimiene & Grundey, 2007
Evrimsel gelişimi içerisinde lojistik merkezler, tüm lojistik faaliyetlerin yönetim fonksiyonları
(planlama, örgütleme, yönlendirme ve kontrol) çerçevesinde tek bir noktada idare edilmesine
olanak sağladığı için küresel ticarette ve operasyonlarda ihtiyaçlara cevap verebilmek adına
çok önemli bir işleve sahiptir. Geleneksel rekabet anlayışı ile küresel ihtiyaçlara cevap
vermenin zorlaştığı bu dönemlerde, lojistik merkez kullanıcılarının tüm tedarik zinciri
elemanları arasında verimli bir iletişim ağı kurması açısından da lojistik merkezlerin, küresel
operasyonlarda rekabetçi üstünlük sağlamada önemli bir yer kazandığı da bilinen bir gerçektir.
Lojistik merkezler
ulusal, uluslararası
ve
transit
taşımacılıkta depolama,
konsalidasyon/dekonsalidasyon, katma değerli lojistik hizmetler, nakliye vb. gibi tüm lojistik
etkinliklerin farklı operatörler/işletmeler tarafından (3PL/4PL olarak adlandırılan lojistik
firmaları, taşıma işleri organizatörleri vb.) yerine getirildiği, kamu hizmetleri için gerekli alt
yapıya sahip alanlardır (www.freight-village.com). Bu işletmeler var olan bina ve tesislerin
(antrepolar, ambalajlama tesisleri, depolama alanları, bürolar, otopark alanları vb.) sahibi veya
kiracısı olabilirler. Aynı zamanda serbest rekabet kurallarına uyum sağlamak amacıyla, bir
lojistik merkeze, yukarıda belirtilen faaliyet alanlarında hizmet veren tüm firmaların erişimine
izin verilmelidir (Varlık, 2006).
II. LOJİSTİK MERKEZ KURULUŞ YERİ SEÇİMİ
Lojistik merkez kuruluş yeri seçimi açısından farklı taşıma türlerinin entegrasyonuna olanak
sağlayan alanların en uygun bölgeler olduğu görülmektedir. Lojistik merkez kuruluş yeri
seçimi ile ilgili ulaşım bağlantıları, hedefe yakınlık gibi temel kriterlerin yanında;
bölgenin ve yerel pazarın mevcut durumu ve gelecekteki eğilimleri
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bölgesel yük aktarma faaliyetleri ile ilişkisi bakımından düşünülen bölgenin liman, sanayi
merkezi veorganize sanayi bölgelerine yakınlığı,
söz konusu tesisler ile lojistik mekez arasında demiryolu ulaşımının bulunması,
bölgede gayrimenkul fiyatları ve mülkiyeti,
bölgede kara nakliyecilerinin ve uygun işgücünün varlığı
bölge halkının bakış açısı ve tutumu
seçilecek arazinin merkeziliği, yüzölçümü, topografisi, genişleme imkanı, kamu hizmetleri alt
yapısı, güvenlik, ekoloji ve imar açılarından uygunluğu da da göz önünde tutulması gereken
diğer kriterler arasında yer almaktadır (Boile vd., 2011).
Lojistik merkez kuruluş yeri seçim süreci, kurulması planlanan tesis hedeflerinin iş planına
aktarılması ile uygun alternatif arazilerin bulunması, bu arazilerin değerlendirilmesi ve karar
verilmesi sürecini kapsamaktadır. Kuruluş yeri seçim süreci tesis ihtiyaçları doğrultusunda tüm
alternatiflerin incelenmesi ile başlayıp, ilerleyen aşamalarda alternatiflerin daraltılması ve nihai
kararın verilmesi ile son bulmaktadır (Steel ve Hodge, 2011).
III. LOJİSTİK MERKEZ BÜYÜKLÜĞÜNÜN BELİRLENMESİ
Lojistik Merkez büyüklükleri bulundukları bölgenin konumuna, nüfusuna, sanayi ve ticaretinin
yapısına göre değişmektedir. Lojistik merkezlerin işletilmesi sırasında ortaya çıkan en önemli
sorun, lojistik köyün planlanması aşamasında alan büyüklüğü ile ilgili olarak yapılan
araştırmaların eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Lojistik merkez alan büyüklüğünün
belirlenmesinde bölgede ve yerel bazda elleçlenecek yük miktarı (TEU veya ton), belirlenmiş
alana hizmet edecek kamyon sayısı, tesis içinde yer alacak intermodal ve konteyner
terminalleri, tesiste hizmet verecek olan lojistik işletmelerin varlığı ve sayısı gibi etmenler
lojistik merkez büyüklüğünün belirlenmesinde göz önüne alınması gereken parametrelerdir.
Ayrıca lojistik merkez büyüküğü belirlenirken gelecekteki genişleme ihtiyacı da mutlaka göz
önünde bulundurulmalıdır (Bütüner, 2015).
Türkiye’de Kalkınma Ajnasları tarafından desteklenen çeşitli illere ait lojistik merkez
projelerinde lojistik merkez büyüklüğünün belirlenmesinde genellikle makro ve mikro düzeyde
yaklaşımların esas alındığı görülmektedir (DOĞAKA, 2014 ; DOĞAKA, 2010). Bu
çalışmalarda öncelikle;
GSYİH temelinde,
Nüfus büyüklüğü yaklaşımına göre,
kurulması planlanan lojistik merkezde ihtiyaç duyulan depo alanları belirlenmiş, ardından
mikro düzeydeki incelemelerle lojistik hizmet alan ve lojistik hizmet verenlere uygulanan
anketlere dayanarak lojistik merkez yük potansiyeli ve depo alanları belirlenmeye çalışılmıştır.
Her iki yaklaşım çalışmanın uygulama kısmında ayrıntılı bir şekilde ele alınacağı için, burada
ayrıca yer vermeye gerek duyulmamıştır.
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IV. MANİSA SOMA İLÇESİ’NDE KURULMASI PLANLANAN LOJİSTİK MERKEZ
BÜYÜKLÜĞÜNÜN BELİRLENMESİ
İlerleyen bölümde Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “Soma Merkezli Lojistik
Merkez Kurulması ve Çandarlı Limanı ile İstanbul Otoyolunun İl Ekonomisi Üzerine
Katkılarının Araştırılması” adlı ön fizibilite raporu kapsamında, ilçede kurulması planlanan
lojistik merkez büyüklüğünün belirlenmesi amacıyla yapmış olduğumuz çalışmalar
özetlenmeye çalışılmıştır.
Ancak uygulama kısmına geçmeden, lojistik merkez kuruluş yeri bakımından ilçenin taşıdığı
avantajların kısaca özetlenmesi, kurulması planlanan tesisin fonksiyonel kapsamı ve
büyüklüğünün belrlenmesi konusunda okuyucuların bir fikir sahibi olmasını sağlayacaktır.
Soma ilçesi yapımı devam eden İstanbul Otoyolu ile İstanbul-İzmir ve İstanbul-Ankara YHT
projelerinin, ayrıca tamamlanmış Bandırma-İzmir hızlı tren hattının kavşak nokasında
bulunmaktadır. Ayrıca bölgenin en önemli ihracat limanları arasında bulunan Aliağa limanları
ile yapım aşamasında bulunan Kuzey Ege Çandarlı Limanına yapılması planlanan yeni otoyol
ve demiryolu bağlantılarının Soma ilçesi üzerinden yapılması planlanmaktadır. Dolayısıyla
ilçeye kurulacak bir lojistik merkezin sadece bölgesel yük trafiğinde değil, uluslararası ve
transit ticarette de önemli bir yere sahip olacağı düşünülmektedir.
Proje kapsamında gerçekleştirdiğimiz çalışmada bir önceki bölümde de kısaca değindiğimiz
üzere, öncelikle GSYİH temelinde ve nüfus büyüklüğü yaklaşımlarına göre makro düzeyde
ardından mikro düzeyde lojistik merkeze olabilecek yük talebine dayanarak ihtiyaç duyulan
depolama alanı ve diğer tesislerin büyüklükleri belirlenmeye çalşılmıştır.
A. GSYİH Temelinde Hesaplama
Lojistik alt yapı planlamasında ilk adım, lojistik potansiyelin belirlenmesidir. Lojistik
potansiyelin ise, söz konusu bölgedeki tüketim miktarı, üretim miktarı ve dış ticaret hacmine
bağlı olarak aynı yönlü değiştiği kabul edilir. Bu kapsamda GSYİH lojistik potansiyeli
doğrudan etkileyen bir faktör olarak kabul edilmektedir(TC Doğu Marmara Kalkınma Ajansı,
2015 ; TC Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, 2010).
Manisa ilinin teorik lojistik potansiyelinin hesaplanmasında sırasıyla aşağıdaki adımlar
izlenmiştir:
Dünya Bankası verileri ile 2015-2016 yıllarına ait GSYİH tahmini artış hızlarına dayanarak
ülke GSYİH’nın 2015 yılında 823 980 000 000 $, 2016 yılı için ise 849 523 000 000 $ olarak
gerçekleşebileceği tahmin edilmektedir.
İllerin GSYİH bakımından Türkiye'ye katkısına ilişkin veriler TÜİK tarafından son olarak
2001 yılında yayınlamıştır. Bu verilere göre Manisa ilinin GSYİH katkı yüzdesi %2,7 olarak
kabul edilmiş, dolayısıyla 2015 ve 2016 yıllarına ait il GSYİH tahmini değerleri yaklaşık olarak
2 224 746 000 $ ve 2 293 712 000$ olarak hesaplanmıştır.
Sonraki aşamada Türk lojistik sektörü iş kapasitesi potansiyelinin ülke GSYİH'nın %13'ü
olduğu kabulüne dayanarak (World Bank, 2007) Manisa ili için 2016 yılı lojistik iş kapasitesi
potansiyeli 298.183.000 $ olarak tahmin edilmiştir.
Yapılan araştırmalarda iller ölçeğinde lojistik hizmetlerde dış kaynak kullanım oranı (lojistik
pazar oranı) illerin ekonomik gücüne, üretim ölçeklerine, coğrafi konumuna, gelişmişlik
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oranlarına, nüfuslarına ve ihracat potansiyellerine göre değişmektedir. Bu oranların
varsayımsal payları şu şekildedir(OKA, 2012):
Nüfusu 1.000.000 altında olan KOBİ ölçeğinin fazla olduğu iller için % 10
Nüfusu 1.000.000-2.000.000 olan iller için % 20
Nüfusu 2.000.000 – 5.000.000 olan iller için % 30
Nüfusu 5.000.000 üzeri olan iller için ise % 40’dır.
Bu varsayımlara dayanarak göre Manisa ilinin 2014 yılı nüfusu göz önüne alındığında lojistik
pazar oranı için %20 olarak kabul edilmiş ve 2016 yılı tahminin lojistik pazar potansiyeli
59.637.000 $ olarak hesaplanmıştır. Bu değerin lojistik operasyonlarla ilgili tüm maliyetleri
kapsadığı kabul edilmektedir (Denizyolu taşımacılığı ve liman hizmetleri, kara ve demiryolu
taşımacılığı, ambarlar, kargo, depolama, şehir içi dağıtım, envanter yükü, sipariş giderleri vb.)
Gelişmiş ülkelerin lojistik hizmet pazarında yapılan araştırmalar, depolama hizmetlerinin
toplam lojistik hizmet pazarının %40’ını oluşturduğunu belirtmektedir (Mueller ve Mueller,
2007; OKA, 2012). Ancak ülkemizde depolama konusunda dış kaynak kullanımının düşük
olduğu ve lojistik pazarının sadece %25’ini oluşturduğu ve bu oranın düşük nüfuslu illerde
%20’ye kadar indiği, İstanbul’da %35’e kadar çıktığı belirtilmiştir. Manisa Soma ilçesinde
kurulması planlanan lojistik merkez için bu oran, söz konusu lokasyonun demiryolu ve yeni
karayolu projelerinin kavşak noktasında olduğu ve bölge limanlarına yakınlığı ve bu bölgedeki
lojistik faaliyetlerin gelişmişliği dikkate alınarak %30 olarak kabul edilmiştir.Bu bilgilere
dayanarak lojistik maliyetleri içinde depolama maliyetlerinin payı 59.637.000/3= 19.879.000
$ olarak hesaplanmıştır.
Yapılan çalışmalar depolama hizmetlerinde depo kiralarını toplam depolama maliyetlerinin
üçte biri olarak kabul etmektedirler. İllerdeki depolama alanları kiralama maliyetlerinin lojistik
pazarı içindeki değeri de, kullanılan depoların m2 olarak kullanım miktarlarını vermektedir. Bu
bilgilere dayanarak ilde depolama kira maliyetleri depolama maliyetlerinin üçte biri yani
6.626.333$ olarak hesaplanmıştır.
Manisa ilinde depo aylık kira bedelleri üzerine yapmış olduğumuz araştırmada
hurriyetemlak.com, sahibinden.com, mitulaemlak.com, emlak.net ve manisadepo.com internet
sitelerinde Manisa ili ve ilçelerinde bulunan kiralık depolar için verilen 40 farklı ilan
incelenmiş ve bu depoların m2/ay kira bedellerinin ortalamaları 3TL/m2 olarak bulunmuştur.
Bu değer üzerinden yaptığımız kabulle 1 m2 deponun aylık kirası yaklaşık 1$ (3 TL=1$ kabul
edilmiştir), yıllık kirası ise 12 $/yıl olarak kabul edilmiştir. Bu kabule dayanarak ihtiyaç
duyulan depo alanı yaklaşık olarak 552 195m2 olarak hesaplanmıştır.
B. Nüfus Büyüklüğü Yaklaşımına Dayanarak Lojistik Merkez Büyüklüğünün
Hesaplanması
Bölgelerin depolama amacıyla kullandıkları kapalı alan kapasitesi kişi başına m2 olarak
belirlenmektedir. Bu değer ülkelerin lojistik potansiyeli, pazar oranı ve kişi başına düşen
GSYİH ile orantılı olarak değişmektedir. ABD'nde kişi başına düşen ortalama depolama alanı
42 ft2 yani 4 m2 olarak ölçülmüştür (OKA, 2012 ve Mueller & Mueller, 2007).
2013 yılı itibarıyla kişi başı GSYİH değeri ABD'de 51.704 $, Türkiye'de ise 10.804 $ olarak
gerçekleşmiştir. Türkiye GSYİH yaklaşık olarak ABD GSYİH'nın %20' sine karşılık geldiği
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için bu çalışmada Türkiye için kişi başına düşen ortalama depolama alanı 4(0,20)=0,80 m2
olarak kabul edilmiştir (T.C Kalkınma Bakanlığı, 2015).
Bu oranlama tekniği söz konusu bölgede yük üreten yapılanmaların (OSB, sanayi sitesi, serbest
bölge, limanlar vb.) doluluk oranı % 85’e ulaştığı durumlar için geçerlidir. Özellikle OSB'lerin
yeni kurulduğu bölgelerde işletmeler kendi üretim tesislerinin bir kısmını depo olarak
ayırmakta ve depolama faaliyetleri için dış kaynak kullanımını tercih etmemektedir. Dış
kaynak kullanımının gelişmesi bu bölgelerde işletme üretim kapasitelerinin artmasına bağlıdır.
Üretim hacimlerinin artmasıyla birlikte işletmelerin bölge içindeki depolama alanları OSB
dışına kaymaktadır. Yukarıdaki bölümde kişi başı duyulan depo alanı ihtiyacı 0,80 m2 olarak
hesaplanmıştır. Kurulacak olan lojistik merkez için ilk aşamada Manisa Merkez (Şehzadeler
ve Yunus Emre ilçeleri), Saruhanlı, Akhisar, Gördes Soma ve Kırkağaç ilçelerindeki yükler
hedeflendiği için, bu ilçelere ait toplam nüfus 724.318 olarak bulunmuştur. Bu değer 0,80 ile
çarpıldığında lojistik depo alanı potansiyeline ulaşılmış bulunur ki bu değer 579.455 m2 olarak
hesaplanmıştır.
C. Mikro Açıdan Lojistik Merkez Potansiyel Kapasitesinin Hesaplanması
1. Soma Lojistik Merkez ile İlişkili Olabilecek Dış Ticaret Yük Hacmi Üzerine Bir
Değerlendirme
İçinde Gümrük Müdürlüğünün de bulunduğu MOSB Lojistik Merkezi, Muradiye'ye kadar
uzanan iltisak hattı ile İzmir Limanı ve Aliağa Limanlarına demiryolu ile yük taşımacılığı
gerçekleştirdiğinden, MOSB Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerde Manisa OSB içinde yer alan
firmaların kısa ve orta vadede Soma'da kurulması düşünülen lojistik merkezi tercih etmelerinin
pek mümkün görünmediği ifade edilmiştir. Turgutlu, Salihli, Alaşehir, Kula ve Demirci
ilçelerinin de kara yoluyla İzmir Limanını veya demiryolu taşımacılığında ise yine Manisa,
Muradiye, Aliağa, Menemen, İzmir güzergahını tercih edecekleri açıktır. Dolayısıyla Soma
ilçesinde kurulması önerilen lojistik merkezin ilk etabı için Manisa Merkez, Akhisar, Gördes,
Kırkağaç ve Soma ilçelerinin yük hacmi dikkate alınmıştır.
Lojistik Merkezde ihtiyaç duyulan depo alanının tahmin edilebilmesi için bu ilçelere ait,
lojistik faaliyetlere konu olan yükler toplamı hesaplanmıştır. Hesaplamalara adet, metre ve
metrekare ölçü birimi cinsinden yükler dahil edilmemiş, litre ve metre küp cinsinden yüklerin
kg dönüşümleri yapılmıştır.
Yapılan hesaplamalarda dikkate alınan ilçelerin 2014 yılı itibarıyla toplam 9 941 426, 454 ton
(üretim kapasitesi 14 748 852, 389 ton) yük hacmine ulaştığı bulunmuştur.
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Tablo 1: Manisa Merkez, Akhisar, Gördes ve Soma İlçeleri Toplam Yük Hacmi (2014)

Tablo 2 araştırmaya konu olan ilçelerden Akhisar'ın 2014 yılı itibarıyla ürün bazında ihracat
miktarlarını göstermektedir. Tablodaki veriler Ege İhracatçılar Birliği'nden elde edilmiştir.
Tablo incelendiğinde gerçekleşen ihracatın % 90,32’sinin gıda ürünlerinden meydana geldiği
görülmektedir (40 781 858 kg).

783

Tablo 2: 2014 yılı Akhisar İhraç Edilen Ürün Miktarları

Kaynak: Akhisar Ticaret Borsası, 2014.

Yapılan incelemelerde Akhisar ilçesinin gıda sektöründeki toplam üretiminin 519 211 481 kg
olduğu görülmektedir ki, bu değerler ilçede toplam gıda üretiminin yaklaşık % 7,85’inin ihraç
edildiğini göstermektedir. Ayrıca Tablo 2’ye dayanarak, ilçe ihracatının %90,32'sinin gıda
ürünlerinden oluştuğu söylenebilir.
İlçede toplam ihracatın kalan % 9,68’lik bölümü ise metal malzemeler, makinalar, mobilya ve
aksesuar, basılmış kağıt, plastik-kauçuk, demir parça ve elemanlar ile diğer başlığı altında
sınıflandırılmış ürünlerden olşmaktadır ki Akhisar’ın saydığımız ürünler bazında 2014 yılı
üretim miktarı yaklaşık olarak 36 146 535 kg olup bunun 1 268 070 kg’ını yukarıda belirtilen
diğerleri dışındaki ürünler oluşturmaktadır. Bu da söz konusu ürünlerde toplam ihracatın
toplam üretimin % 3,5’una karşılık geldiğini göstermektedir.
Kabaca bir yük tahmini yapmak üzere benzer oranlar Manisa OSB hariç merkez ilçeler,
Akhisar, Gördes ve Soma ilçeleri toplam üretim miktarı için kabul edildiğinde ise;
Hesaplamaya konu olan ilçelerdeki gıda ve içecek sektörü üretim miktarı 724 712 154 kg’dır.
Bunun % 90,32’sinin ihraç edildiği düşünülürse, ihracata konu olan yük hacminin 654 560
018 kg (654 000 ton) olduğu kabul edilebilir.
Gıda ve içecek sektörü dışında yukarıda sayılmış diğer ürün gruplarında ise hesaplamada
dikkate alınan ilçelerde toplam üretim miktarı 346 310 305 kg olup bunun %3,5’unun ihraç
edildiği düşünülürse, ihracata konu olan yük hacmi 12 120 860 kg (yaklaşık 12 121 ton)
olarak ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla sadece il ihracatı ile ilgili Soma’da kurulacak lojistik
merkezi ilgilendiren toplamda 666 121 (yaklaşık 700 bin) ton’luk bir yük hacmi olduğu
düşünülebilir.
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2. Lojistik Merkez Depolama Alanının Belirlenmesi
Yük kapasitelerine göre depolama alanları üzerine yaptığımız araştırmada Türkiye'de faaliyet
gösteren lojistik firmalarının depolama alanlarının yanında dünyadaki önemli bazı lojistik
merkezlerinin depolama alanları incelenmiş ve elde edilen bilgiler Tablo 3'de özetlenmeye
çalışılmıştır.
Tablo 3: Depolama Alanlarına İlişkin Elde Edilen Bilgiler

Bu bilgilere dayanarak aşağıdaki çıkarımlarda bulunulabilir:
Tablo 3'den yararlanarak kapalı depo alanında m2 başına depolanan palet sayısını hesaplamak
üzere uç değere sahip veriler dikkate alınmamış ve ortalama 1,15 palet/m2 değerine
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ulaşılmıştır. Bu değer Soma'da kurulan lojistik merkezde ihtiyaç duyulan toplam depolama
alanını tahminlemede kullanılmıştır.
80x120 ebatında standart euro paletin kapasitesi tekparça yükler için 1 ton, düzgün
istiflenmiş ufak parçalardan oluşan yükler için 1,5 ton, taşıma esnasında yayılı yükler için 2
ton ve yatay yayılı yükler için 4 ton olarak kabul edilmektedir. Farklı yük türleri söz konusu
olacağından bu değerlerin ortalaması alındığında bir paletin yük kapasitesinin ortalama 2,375
ton olarak kabul edildiğinde m2 başına düşen yük hacmi 2,7 ton /m2 olarak hesaplanmıştır.
İhtiyaç duyulan toplam depolama alanını bulmak üzere, Lojistik Merkez için öngörülen
ihracata konu olan yük hacmi (yaklaşık 700 000 ton), 2,7 ton/m2 değerine bölündüğünde
ihtiyaç duyulan toplam depolama alanı için ilk etapta 260 000m2'lik bir değere ulaşılmaktadır.
Tablo 3'deki verilere dayanarak Ofis/Toplam Depolama Alanı ortalama oranı 0,04 olarak;
kapalı depolama alanı/toplam depolama alanı ortalama oranı 0,28 olarak bulunmuştur. Bu
oranlardan yararlanarak ofis alanı için 10 400 (yaklaşık 10 000) m2, kapalı depolama alanı
için 72 800 (yaklaşık75 000)m2, açık depolama alanı için ise 185 000 (yaklaşık 200
000)m2alana ihtiyaç duyulacağı tahmin edilmektedir.
3. Soma Lojistik Merkezi'nin Tanıtımı
Soma'da kurulacak olan Lojistik Merkez için tahsis edilmesi düşünülen arazi bilgilerine rant
ekonomisine neden olmamak düşüncesiyle çalışmamızda yer verilmemiştir. Gerek makro ve
mikro açıdan yapılan yük talep tahminleri, gerek Avrupa'daki önemli lojistik merkezlerinin
kuruldukları alanlara ilişkin bilgiler dikkate alınarak Soma'da kurulacak lojistik merkez için ilk
etapta Manisa ili için öngörülen yük talebi dikkate alındığında tahmini olarak 75 000 m2 kapalı
depo alanı, 200 000 m2 açık depolama alanı olmak üzere toplam olarak yaklaşık275 000
m2depolama alanı ayrılması planlanmıştır. Lojistik merkezde bulunacak tesisler ve alt yapı
yatırımları da dikkate alındığında brüt olarak ilk etapta 818 000 m2, ikinci etapta ise 315 000m2
ilave alan olmak üzere toplamda 1 145 000 m2 alana ihtiyaç duyulmaktadır. Lojistik Merkezde
bulunması düşünülen tesisler ile bu tesislerin hesaplanan tahmini alan büyüklükleri Tablo 4’de
yer almaktadır.
Tablo 4: Soma Lojistik Merkezi Alan Kullanımı
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a. Soma Lojistik Merkezinde Yer Alması Düşünülen Tesisler
Lojistik Merkez'de yer alması planlanan tesisler için ayrılacak alanların belirlenmesinde Bölüm
4.3.1 ve 4.3.2’de yapmış olduğumuz değerlendirmelerin sonuçlarından yararlanılmış bunun
yanında Bursa, Diyarbakır, Düzce ve Şanlıurfa Lojistik Merkezi Ön Fizibilite Raporları
incelenerek bu tesislere ayrılan alanların depolama alanlarına oranlarına dayanarak oran
ortalamaları hesaplanmıştır. Yapılan değerlendirme ile ulaştığımız bulgular Tablo 5'de
özetlenmiştir.
Tablo 5: Çeşitli Lojistik Merkezlerde Yer Alan Tesislere İlişkin Değerlendirmeler

i. Depolama Alanları
Lojistik Merkez'de yer alması düşünülen depolar henüz gümrük işlemleri tamamlanmamış dış
ticarete konu olan malların depolandığı antrepolar, soğuk hava depoları, genel amaçlı depolar
ile
dökme yüklerin depolanacağı silolardır.İncelenen ön fizibilite raporlarında,orta
büyüklükte bir lojistik firma için 5000 m2 alana sahip depolar ideal bir büyüklük olarak
kabul edilmekte, bunun yanında rekabetin korunması açısından da en büyük depo
talebinin 10 000 m2 olarak belirlenmesi önerilmektedir.Önceki bölümde yapılan
hesaplamalarda Lojistik Merkezde ayrılan kapalı depolama alanı 75 000 m2 olarak
belirlendiğinden ilk etapta % 40*imar payı (30 000 m2) ile 5000 m2'lik 6 depo parseli
ayrılacaktır. Uzun vadede artan talep sonucu meydana gelebilecek genişleme ihtiyacı göz
önüne alındığındalojistik faaliyetlere konu olan yük hacminin 700 000 tondan 1500 000 tona
yükseleceği kabul edilirse, 300 000 m2ilave depolama alanı ihtiyacı ortaya çıkacaktır ki bu
alanın yaklaşık 35 000 m2'sine ikinci etapta yine % 40 imar payıyla 5 000 m2 kapalı alana sahip
7 depo daha yapılması planlanmaktadır. Bu depolardan bazılarının antrepo olarak hizmet
vermesi düşünülmektedir.

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair Resmi Gazetede yayımlanan
yönetmeliğin 17. madde 6. Fıkrasına göre ayrık veya blok nizam olan yerlerde, imar planında açıkça
belirlenmemiş ise taban alanı katsayısı %40’ı geçemez (Resmi Gazete, 8.09.2013).
*
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İlk etapta 200000 m2, ikinci etapta 215 000 m2 toplamda ise 415 000 m2 olarak düşünülen açık
saha içinde ise,açık depolama alanları, konteyner sahası ve yükleme-boşaltma alanlarının
bulunması planlanmaktadır.
Lojistik Merkez içinde gümrük işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla Gümrük Müdürlüğü
açılmasının, orta ve uzun vadede lojistik merkeze olan talebi arttıracağı düşünülmektedir.
Dolayısıyla merkez içinde toplam depolama alanı dışında, gümrük sahası için 35 000 m2
yer ayrılması düşünülmektedir.
ii. Tır Parkı
TSE 9881 Araç Park Standardına göre tır parklarında her tır için 100 m2’lik alan, projelerde
baz olarak kullanılmakta, manevra alanları ve yollar dikkate alında bu alan tır başına 150 m2
olarak kabul edilmektedir. Soma Nakliyeciler Kooperatifi Türkiye’nin en büyük araç filosuna
sahip kooperatiflerinden biridir ve yapılan görüşmelerde kurulması planlanan lojistik merkez
için ön talepte bulunduklarını bildirmişlerdir. Türkiye’de demiryolu taşımacılığının toplam yük
taşımacılığı içindeki payı %4 seviyesindedir. Ulaştırma Bakanlığı 2002 yılında demiryolu yük
taşımacılığının payını %20’ye çıkarmayı hedeflemektedir (Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Şurası, 2013). Dolayısıyla Soma Lojistik Merkezi için ilk etapta öngörülen 700000
ton yükün %20’sinin demiryolu ile taşınacağı düşünülürse, geriye karayolu taşımacılığına konu
olan yaklaşık 560 bin ton yük hacmi kalmaktadır. Paletli depolama sistemlerinde ürün devir
hızları ürün cinsine göre değişmektedir. Mevsimsel ürünlerde yıllık devir hızı 3-4 arasında
olurken, hızlı tüketim ürünlerinde bu oran 10-12‘ye kadar çıkabilmektedir. Manisa ili
ihracatının yaklaşık % 90’lık bir kısmı gıda üretimine dayandığı için (ağırlıklı olarak
mevsimsel ürünler), çalışmada ortalama yıllık devir hızı 4 olarak kabul edilmiştir. Yani depoya
gelen bir ürünün yaklaşık 3 ay bekleyeceği kabulüyle, dönemsel devir edecek ürün miktarı 140
000 ton olarak kabul edilebilir. 3 ayda 60 gün çalışıldığı kabul edilirse karayolu ile taşınacak
günlük yük hacmi yaklaşık 2300 ton olarak hesaplanabilir. Tırın taşıyacağı konteyner ağırlığı
fiili ortalama ile yaklaşık 15 ton kabul edildiğinde, Lojistik Merkeze günde 150 tırın giriş çıkış
yapacağı düşünülebilir. Araçların yarısının tır parkında bekleme yapmadan direkt yükleme
boşaltma kapılarına yanaştığı düşünülürse, Tır parkında bekleyen araç sayısı ilk etapta 75 adet
olarak düşünülebilir. Dolayısıyla ilk etapta tır parkı için 75*150= 11 250 (yaklaşık 10 000) m2
alana ihtiyaç duyulabileceği düşünülmektedir. Genişleme sonrası bu alan, ikinci etap için
öngörülen 1 500 000 ton yük hacmi için hesaplamalar yapıldığında (150 tır) 150*150=22
500(yaklaşık 20 000) m2 ye çıkmaktadır.
iii. Demiryolu Yük İstasyonu
Yük merkezlerinin lojistik merkez vasfını kazanabilmeleri için karayolu, demiryolu, denizyolu
ve gerektiğinde havayolu erişimi ile kombine taşımacılık imkanlarını sağlayabilmesi
gerekmektedir.Dolayısıyla Soma'dan geçen demiryolu hattının iltisak hattı ile lojistik merkeze
kadar uzatılması, yine Soma'da kurulacak olan OSB ile lojistik merkez demiryolu bağlantısının
sağlanması, demiryolu hattının Bergama üzerinden Çandarlı limanı ile Aliağa limanlarına
bağlantılarının gerçekleştirilmesi büyük önem taşımaktadır.Bu nedenle kurulacak olan lojistik
merkeze TCDD tarafından demiryolu yük istasyonunun inşa edilmesi, projenin en önemli
yatırımlarından biri olarak görülmektedir. Tablo 4’de de görüleceği gibi dört ilin lojistik
merkezlerinde planlanmış demiryolu yük istasyonlarının toplam depolama alanlarına oranları
hesaplanarak ortalamaları alınmış ve bu değer 0,46 olarak bulunmuştur. Soma lojistik merkezi
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için uzun vadede talep artışı sonucu genişleme ihtimali de göz önüne alındığında, toplam
depolama alanı 575 000 m2 olarak öngörülmüş, bu alanın % 46'sı alındığında, demiryolu
istasyonu için 264 500 (yaklaşık 270 000) m2alan ayrılması uygun görülmüştür.
iv. İdari Bina, Ofis ve Sosyal Tesisler
Tablo 5’deki hesaplamalara dayanarak Soma Lojistik Merkezi içinde yer alacak yönetim binası
ofisler ve sosyal tesisler için ayrılacak alan 23 000 m2 olarak hesaplanmış, bu değer yaklaşık
olarak 25 000 m2'ye yuvarlanmıştır. Bu alan içinde Lojistik Merkez Genel Müdürlüğü binası,
gümrük müşavirleri ve taşıma işleri organizatörleri için ofisler ve banka şubesi binalarının yer
alması, sosyal tesisler içinde ise otel, spor tesisleri, AVM, restoranlar bulunması
düşünülmektedir.
v. Akaryakıt İstasyonu ve Bakım Onarım Tesisleri
Tablo 5'de incelenen illerin LM ön fizibilite raporlarında akaryakıt istasyonu ve bakım onarım
tesisleri için ayrılan alanın toplam depolama alanına olan oranlarının ortalaması 0,0133'dür. Bu
oran dikkate alındığında Soma Lojistik Merkezi toplam depolama alanı içinde akaryakıt
istasyonu ve bakım onarım tesisleri için 7 475 (yaklaşık 8 000) m2 yer ayrılması
planlanmaktadır.
vi. Yol ve Otopark Altyapısı
Tesisekarayolu bağlantısı bulunmakta olup, lojistik merkez içinde iki tırın rahatlıkla
geçebileceğive uygun kavşak bağlantılarının sağlandığı yollarının yapılması gerekmektedir.
Ana arterlerde ise; iki geliş, iki gidiş olmak üzere ortası refüjlü ve kaldırımlı 30 m’lik yol
genişliği planlanmıştır. Bu amaçla ayrılan yolların 150 000 m2'lik bir alanı kaplayacağı
düşünülmektedir. Bunun yanında tesis içindeki otoparkların dışında 400 araçlık genel bir
otopark (10 000 m2) yapılması düşünülmektedir.
vii. Teknik Alt Yapı
Teknik altyapı içme suyu, yağmur suyu, atık suyu ve elektrik ve aydınlatma alt yapıları ile katı
atık toplama ve ara depolama alanlarını içermektedir. Ve bu alt yapının kurulması ve gerekli
tesislerin inşa edilmesi için yaklaşık 12 000 m2 alan ayrılması düşünülmektedir.
viii. Yeşil Alan
Lojistik merkez toplam büyüklüğü içinde yeşil alan ve ileride büyüme ve genişleme amaçlı
olarak da kullanılabilecek 40 000 m2'lik bir alan ayrılması düşünülmüştür.
V. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Bu çalışmada Soma ilçesinde kurulması planlanan lojistik merkez büyüklüğü belirlenirken
öncelikle makro düzeyde bakış açısıyla GSYİH ve nüfus büyüklüğü yaklaşımlarına göre
ihtiyaç dıuyulan depolama alanları belirlenmeye çalışılmıştır. Bunu takiben daha gerçekçi
sonuçlara ulaşabilmek üzere mikro düzeyde bakış açısıyla öncelikle ildeki yük hacmine
dayanarak potansiyel yük kapasitesi belirlenmeye çalışılmıştır. Ardından lojistik merkezlerde
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bulunan tesisler ve depolama alanlarına ilişkin yapmış olduğumuz kapsamlı bir literatür
araştırmasının sonuçlarına dayanarak, oluşabilecek potansiyel yük hacmini temel almak
suretiyle lojistik merkezde bulunması düşünülen tesislerin büyüklükleri belirlenmeye
çalışılmıştır. Tesis büyüklükleri belirlenirken ilk etapta ildeki potansiyel yük hacmi dikkate
alınmış olsa da, lojistik merkezin gelişme aşamasında;
özellikle BALO A.Ş. faaliyetleri kapsamında Soma Lojistik Merkezi içinde bir yük merkezi
kurulmasıyla, proje kapsamında özellikle Manisa, İzmir ve Denizli'den gelen yüklerin burada
toplanması ve işlem görmesi,
Çandarlı Limanı tamamlandığı taktirde ise, uluslararası transit yüklerin burada toplanacağı ve
işlem göreceği bir transit yük merkezi oluşturulması olasıdır.
Bu gelişmeler gerçekleştiği taktirde Soma lojistik merkeze olan yük talebinin iki katına
çıkacağı (1 500 000 ton) kabulü ile, talep artışı sonrası ortaya çıkabilecek alan ihtiyacı
hesaplanmaya çalışılmıştır.
Sonuç olarak Soma’nın ülke dış ticaretimizde önem taşıyan bölge limanlarına yakınlığı, kara
ve demiryolu bağlantılarının kavşak noktasında olması, Akhisar’da kurulması düşünülen hava
limanına yakınlığı gibi sahip olduğu avantajların, ilçede kurulması planlanan lojistik merkeze
orta ve uzun vadede yurt içi, uluslararası ve transit ticaretten kaynaklanan önemli bir yük talebi
ortaya çıkaracağı düşünülmektedir. Dolayısıyla kurulacak olan merkezin ulusal ve uluslararası
lojistik hizmeti verebilecek bir büyüklük ve altyapıya sahip olması önem taşımaktadır.
Öngörülen yük talebinin ancak merkezde bir gümrük müdürlüğü kurulması ve yapımı devam
eden demiryolu projeleri güzergâhının Soma’dan Çandarlı ve Aliağa Limanlarına kadar
uzatılması durumunda gerçekleşebileceği unutulmamalıdır.
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Havaalanı Gruplarında Finansal Performans Analizi
Veysi ASKER*
Özet
Teknolojinin gelişmesi ile birlikte kullanım oranı her geçen gün artan hava taşımacılığı sektörü,
insanların daha uzak mesafelere seyahatini kolaylaştırmaktadır. Bunun sonucunda havaalanlarının
kullanım oranları artmaktadır. Havacılık sektörünün önemli paydaşlarından biri olan havaalanlarının
kullanım oranlarının artması ile beraber havaalanlarının işletilme süreci önemli bir hal almıştır. Bu
bağlamda Türkiye ve Avrupa’da havalimanı işletmeciliği sektöründe faaliyet gösteren Havaalanı
gruplarının finansal performanslarının incelenip değerlendirilmesi havacılık sektörünün gelişimi
açısından oldukça önemlidir.
Bu çalışmada birçok havaalanı işleten kamu ve özel havaalanı gruplarının mali tablolarında yer
alan kalemler arasındaki ilişki oran analiz yöntemi ile incelenecektir. İlgili beş havaalanı grubunun 20112014 yıllarına ait finansal verilerine ilişkin bilgiler değerlendirilecektir. Analiz sonucunda ilgili
havaalanı gruplarının finansal durumlarının tespit edilmesi amaçlanmaktadır.

Financial Performance Analysis in AirportGroup
Abstract
Air transportation sector’s utilization has grown with development of technology. This makes
people’s travels easier. As a result airports utilization rates are increasing.Airport operating process has
become a significant status with increasing utilization rate of airports which is one of the most important
stakeholders of the civilaviation sector.In this context, it is significant to research and evaluate financia
lperformance of airportgroups inTurkey and Europe in terms of development of civilaviationsector.
In this study the relationship between items on the financial statement of airport groups which
are operating public and private airports will be investigated through ratio analysis method. Information
on financial data on the five airport group will be evaluated for the 2011-2014 period. As a result of
analysis, it is intended to determine the financial status of the airport groups.
KeyWords: Financial performance, Airport, Ratio Analysis
Jel Clasification:G30, G32, L91, L93,

1. Giriş
İşletmelerin Kâr elde etme ve yaşamını devam ettirme gibi amaçlarının gerçekleşip
gerçekleşmediğini kontrol etmek ya da işletmenin faaliyette bulunduğu sektördeki rakiplerine
karşı ne durumda olduğunu göstermek amacı ile yapılan performans değerlendirmesi genel
olarak finansal göstergeleri temel almaktadır. İşletmeye kredi veren bankalar ile kreditörlerin
ya da işletmeye ortak olmayı düşünen kişi veya kuruluşların ilk önemsedikleri unsurların
finansal göstergeler olmasından dolayı finansal göstergeler işletmeler açısından hayati bir
öneme sahip olmaktadır. Temelinde finansal tabloların bulunduğu performans ölçümü
günümüzde teknolojinin gelişmesi ve küreselleşmenin hızlanması ile birlikte oldukça önemli
bir hale gelmiştir.
Çalışmanın amacı, her geçen gün büyümekte olan hava taşımacılığı sektörünün en
önemli paydaşlarından biri olan hava limanlarının işletimini ellerinde bulunduran firmaların
finansal tablolarında yer alan kalemlerin birbirleri ile olan ilişkileri oran analizi yöntemi ile
incelenerek değerlendirilmiştir.
2. Literatür Özeti
Finansal performansla ilgili alan yazın çalışmaları incelendiğinde; Yılmaz(2015)
tarafından yapılan çalışmada tekstil sektöründe faaliyet gösteren 7 işletmenin 2001-2010 yılları
arasındaki finansal performansının hisse senedi fiyatları üzerindeki etkileri oran analizi
*
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yöntemi ile incelenerek bir dizi finansal analiz tekniği ile değerlendirilmiştir. Analiz sonucunda
bazı finansal oranların hisse senedi fiyatları üzerinde olumsuz etkileri görülürken bazı oranların
ise hisse senedi fiyatlarına olumlu etkileri olduğu görülmüştür. Terzi(2011) tarafından yapılan
çalışmada gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin finansal başarısızlık riskini tespit
etmek amacı ile ilk olarak19 tane finansal oran belirlenmiştir. Bu oranlar diskiriminant analizi
yardımı ile değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda 19 tane finansal oran arasından 6
tanesinin işletmenin başarılı ya da başarısız olmasında etkili oldukları tespit edilmiştir.
Palamutçu( 2013) tarafından yapılan çalışmada İzmir’de faaliyet gösteren bir özel hastane ile
bir kamu hastanesinin 2008-2011 yılları arasındaki finansal verileri oran analizi yöntemi ile
incelenmiştir. İnceleme sonucunda ilgili hastanelerin likitide oranları ile çalışma sermayesinin
yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Yaghı(2015) tarafından yapılan çalışmada 17 tane havayolu
işletmesinin 2011-2013 yılları arasındaki finansal tablolarında yer alan kalemler ile havayolu
işletmelerine ait özel oranlar rasyo analizi yöntemi ile incelenerek değerlendirilmiştir. Analiz
sonucunda likitide oranları ile faaliyet kâr marjı oranları açısından düşük maliyetli hava yolu
taşıyıcılarının diğer taşıyıcılara nazaran daha iyi durumda oldukları görülmüştür. Emir
vd.(2011) tarafından yapılan çalışmada Trabzon’da faaliyet gösteren ve Trabzon sanayi
odasına kayıtlı olan 172 tane küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansal performansları oran
analizi yöntemi ile incelenip değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda Trabzon ilinde
faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama olarak %30 kâr elde ettikleri ve
likitide durumlarının iyi olduğu belirtilmiştir. Ayrıca tekstil sektörü ve ağaç ürünleri imalatı
sektörünün yatırım kârlılığı açısından diğer sektörlerin gerisinde kaldığı tespit edilmiştir. Şen
vd.(2015) tarafından yapılan çalışmada bir otel işletmesinin 2011-2013 yıllarına ait mali
tabloları bir dizi finansal analiz teknikleri yardımı ile incelenerek oran analizi, trend analizi ve
karşılaştırmalı tablolar analizi ile değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda turizm
işletmelerinin finansal analizleri yapılırken kendilerine özgü olan özelliklerin göz önünde
bulundurulması gerektiği tespit edilmiştir. Bunun yanında bu özeliklerin işletmenin finansman
yapısına ne gibi etkiler yapabileceğine dikkat etmeleri gerektiği de belirtilmiştir.
3. Oran Analizi Yöntemi
Bir firmanın finansal durumunu bilanço ve gelir tablosundaki kalemler arasındaki
ilişkiler en iyi şekilde açıklayabilmektedir. Bu açıdan bakıldığında Oran analizi, finansal
tablolarda yer alan iki kalemin birbirleri ile olan ilişkisinin matematiksel ifadesi olarak
tanımlanabilmektedir (Akgüç, 2011, p. 20).Oran analizi yöntemi, işletmelerin performans
ölçümünde yaygın olarak kullandığı en basit yöntemlerden biridir. Bunun nedenine
bakıldığında kolayca hesaplanabilir ve anlaşılabilir olduğu görülmektedir. Bunula birlikte oran
analizi yöntemi finansal açıdan tek bir çıktının tek bir girdiye olan oranı şeklinde de ifade
edilebilmektedir. Bu açıdan bakıldığında birçok girdinin ve birçok çıktının olduğu faaliyetlerde
oran analizi yönteminin kullanılamaması bu yöntemin eksikliği şeklinde ifade edilebilmektedir
(Bektaş, 2013, s. 280).
İşletmelerin finansal performansını değerlendirmek amacı ile kullanılan oran
analizinin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi ve anlamlı sonuçlar verebilmesi için bir takım
noktaların göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Bunlar (Aydın vd., 2010, s. 105):
 Finansal oranlar işletmenin güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koymak için kullanılan
araçlardır. Daha kesin yargılara varabilmek için analizlerin daha ayrıntılı bir şekilde
yapılması ve tüm verilerin analize dâhil olması gerekmektedir.
 Finansal oranlarla ilgili yorum yapılırken ilgili dönemdeki fiyat değişikliği
unsurunun dikkate alınması gerekmektedir.
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Finansal tablolarda yer alan kalemlerle ilgili olarak işletmeler arasında karşılaştırma
yapılırken ilgili işletmelerin aynı sektörde faaliyet göstermelerine dikkat edilmelidir.
Oran analizi yöntemi, işletmenin bazı önemli finansal kalemleri hakkında istatistiksel açıdan
bilgi almak isteyen işletme yöneticileri ve kredi kuruluşları tarafından kullanılmaktadır. Bunun
yanında oran analizinde kullanılan oranlar dört gruba ayrılmaktadır. Bu oranlar aşağıda
sıralanmıştır (Aktan & Bodur, 2006, p. 58).





Finansal Yapı Oranları
Likitide Oranları
Faaliyet Oranları
Kârlılık Oranları
Tablo 1:Oran Analizinde Kullanılan Oranlar

ORAN ANALİZİ TÜRÜ

KULLANILAN ORAN
FİNANSAL
ORANI

FİNANSAL
ORANLARI

YAPI

KALDIRAÇ

FORMÜL
𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝐵𝑜𝑟ç
𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝐾𝑎𝑦𝑛𝑎𝑘𝑙𝑎𝑟

KISA VADELİ
ORANI

BORÇ

𝐾𝚤𝑠𝑎 𝑉𝑎𝑑𝑒𝑙𝑖 𝑌𝑎𝑏𝑎𝑛𝑐𝚤 𝐾𝑎𝑦𝑛𝑎𝑘𝑙𝑎𝑟
𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝐾𝑎𝑦𝑛𝑎𝑘𝑙𝑎𝑟

UZUN VADELİ
ORANI

BORÇ

𝑈𝑧𝑢𝑛 𝑉𝑎𝑑𝑒𝑙𝑖 𝑌𝑎𝑏𝑎𝑛𝑐𝚤 𝐾𝑎𝑦𝑛𝑎𝑘𝑙𝑎𝑟
𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝐾𝑎𝑦𝑛𝑎𝑘𝑙𝑎𝑟

ÖZKAYNAK ORANI

Ö𝑧𝑘𝑎𝑦𝑛𝑎𝑘𝑙𝑎𝑟
𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝐾𝑎𝑦𝑛𝑎𝑘𝑙𝑎𝑟

FİNANSMAN ORANI

𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝐵𝑜𝑟ç
Ö𝑧𝑘𝑎𝑦𝑛𝑎𝑘𝑙𝑎𝑟

YATIRIM ORANI

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑉𝑎𝑟𝑙𝚤𝑘𝑙𝑎𝑟
(𝐷𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑉𝑎𝑟𝑙𝚤𝑘𝑙𝑎𝑟 + Ö𝑧𝑘𝑎𝑦𝑛𝑎𝑘𝑙𝑎𝑟

DÖNEN VARLIK ORANI

𝐷ö𝑛𝑒𝑛 𝑉𝑎𝑟𝑙𝚤𝑘𝑙𝑎𝑟
𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑉𝑎𝑟𝑙𝚤𝑘𝑙𝑎𝑟

DURAN VARLIK ORANI

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑉𝑎𝑟𝑙𝚤𝑘𝑙𝑎𝑟
𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑉𝑎𝑟𝑙𝚤𝑘𝑙𝑎𝑟

FİNANSAL BORÇ ORANI

𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑎𝑙 𝐵𝑜𝑟ç
𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝐵𝑜𝑟ç
𝐷ö𝑛𝑒𝑛 𝑉𝑎𝑟𝑙𝚤𝑘𝑙𝑎𝑟
𝐾𝚤𝑠𝑎 𝑉𝑎𝑑𝑒𝑙𝑖 𝑌𝑎𝑏𝑎𝑛𝑐𝚤 𝐾𝑎𝑦𝑛𝑎𝑘𝑙𝑎𝑟

CARİ ORAN
LİKİTİDE ORANLARI
NAKİT ORANI

(𝐻𝑎𝑧𝚤𝑟 𝐷𝑒ğ + 𝑀𝑒𝑛𝑘𝑢𝑙 𝐾𝚤𝑦𝑚𝑒𝑡)
𝐾𝚤𝑠𝑎 𝑉𝑎𝑑𝑒𝑙𝑖 𝑌𝑎𝑏𝑎𝑛𝑐𝚤 𝐾𝑎𝑦𝑛𝑎𝑘𝑙𝑎𝑟
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FAALİYET ORANLARI

ALACAK DEVİR HIZI

𝑁𝑒𝑡 𝑆𝑎𝑡𝚤ş𝑙𝑎𝑟
𝑇𝑖𝑐𝑎𝑟𝑖 𝐴𝑙𝑎𝑐𝑎𝑘𝑙𝑎𝑟

ALACAKLARIN TAHSİL
SÜRESİ

365
𝐴𝑙𝑎𝑐𝑎𝑘 𝐷𝑒𝑣𝑖𝑟 𝐻𝚤𝑧𝚤

AKTİF DEVİR HIZI
NET
İŞLETME
SERMAYESİ DEVİR HIZI
NET
KÂR/
SATIŞLAR

NET

NET
ÖZKAYNAKLAR
KÂRLILIK ORANLARI

NET KÂR/
VARLIKLAR

𝑁𝑒𝑡𝑆𝑎𝑡𝚤ş𝑙𝑎𝑟
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑓 𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚
𝑁𝑒𝑡 𝑆𝑎𝑡𝚤ş𝑙𝑎𝑟
𝑁𝑒𝑡 İş𝑙𝑒𝑡𝑚𝑒 𝑆𝑒𝑟𝑚𝑎𝑦𝑒𝑠𝑖

KÂR/

TOPLAM

𝑁𝑒𝑡 𝐾â𝑟
𝑁𝑒𝑡 𝑆𝑎𝑡𝚤ş𝑙𝑎𝑟
𝑁𝑒𝑡 𝐾â𝑟
Ö𝑧𝑘𝑎𝑦𝑛𝑎𝑘𝑙𝑎𝑟
𝑁𝑒𝑡 𝐾â𝑟
𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑉𝑎𝑟𝑙𝚤𝑘𝑙𝑎𝑟
𝐹𝑎𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡 𝐾â𝑟𝚤
𝑁𝑒𝑡 𝑆𝑎𝑡𝚤ş𝑙𝑎𝑟

FAALİYET KÂR MARJI

3. Havaalanı Gruplarının Oran Analizi Yöntemi ile Değerlendirilmesi
Havacılık sektörünün her geçen gün yaygınlaşması ile havacılık sektörünün ulaşım
sektöründeki payı her geçen gün artmakta ve bu durum yeni havaalanlarının açılmasını ya da
mevcut havaalanlarının daha yoğun kullanılmasını gerektirmektedir. Bu durum
havalimanlarının ve havalimanı işleten havaalanı gruplarının önemini artırmaktadır. Sonuç
olarak söz konusu grupların finansal tablolarının analizi de önem kazanmaktadır. Bundan
dolayı İspanya’dan AENA ve Ferrovial, Fransa’dan Aéroports de Paris, Almanya’dan Fraport
ve Türkiye’den TAV gibi havaalanı gruplarının 2011-2014 yılları arasındaki finansal
performansları oran analizi yöntemi ile değerlendirilmiştir.
Tablo 2: Finansal Yapı Oranları
Havaalanı
Grupları

Finansal Kaldıraç Oranı

Kısa Vadeli Borç Oranı

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

AENA

0.85

0.85

0.81

0.79

0.13

0.12

0.11

0.10

Aéroports de
Paris
Ferrovial

0.59

0.60

0.60

0.59

0.18

0.16

0.15

0.09

0.71

0.72

0.71

0.72

0.24

0.22

0.22

0.21

Fraport AG

0.53

0.69

0.66

0.63

0.09

0.08

0.08

0.09

TAV

0.72

0.76

0.73

0.71

0.21

0.23

0.16

0.12
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Finansal kaldıraç oranı, toplam borçların toplam kaynaklara bölünmesi ile elde edilen
bir orandır. Bu oranın yüksek olması işletmenin faaliyetlerini finanse etmede yüksek oranda
borçlandığını göstermektedir. İşletmeye kredi veren banka veya kuruluşlar ya da işletmeye
ortak olacak kişiler finansal kaldıraç oranını önemsemektedirler. Bu açıdan bakıldığında ilgili
beş havaalanı grubunun finansal kaldıraç oranın normal olduğu söylenebilmektedir.
Kısa vadeli borç oranı, işletmelerin varlıklarının yüzde kaçının kısa vadeli borçlanma
ile elde edildiğini göstermektedir. Bu oranın % 30 aşmaması gerektiği savunulmaktadır. Bu
açıdan bakıldığında ilgili beş havaalanı grubunun kısa vadeli borçlanma oranın düşük olduğu
görülmektedir.
Tablo 3: Finansal Yapı Oranları(Devamı)
Havaalanı
Grupları

Uzun Vadeli Borç Oranı

Özkaynak Oranı

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

0.71

0.72

0.69

0.68

0.14

0.14

0.18

0.20

0.40

0.43

0.45

0.49

0.40

0.39

0.39

0.40

0.47

0.50

0.51

0.49

0.27

0.25

0.26

0.23

Fraport AG

0.59

0.61

0.55

0.54

0.30

0.30

0.33

0.36

TAV

0.51

0.52

0.56

0.58

0.27

0.23

0.26

0.28

AENA
Aéroports de
Paris
Ferrovial

Uzun vadeli borç oranı, işletmelerin varlıklarının yüzde kaçının uzun vadeli borçlanma
ile elde edildiğini göstermektedir. Enflasyonun büyük oranda artmadığı gelişmiş ülkelerde
işletmeler bankalardan uzun vadeli borçlanmayı tercih etmektedir. Enflasyonun büyük oranda
değişiklik gösterdiği gelişmekte olan ülkelerde ise işletmeler bankalardan kısa vadeli
borçlanmayı tercih etmektedirler.Bu açıdan bakıldığında ilgili beş havaalanı grubunun uzun
vadeli borç oranlarının normal olduğu söylenebilmektedir.
Özkaynak oranı, özkaynakların toplam varlıklara bölünmesi ile elde edilmektedir.
İşletmenin yapmış olduğu faaliyetleri finanse etmede kendi kaynaklarının ne kadarını
kullandığını gösteren bir orandır. Bu oranın yüksek olması işletmeler açısından arzulanan bir
durumdur. Bu açıdan bakıldığında AENA dışındaki havaalanı gruplarının ilgili dönemdeki
özkaynak oranın normal bir düzeyde olduğu söylenebilmektedir.
Tablo 4: Finansal Yapı Oranları(Devamı)
Havaalanı
Grupları

Finansman Oranı

Yatırım Oranı

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

AENA

5.80

5.85

4.41

3.86

0.86

0.86

0.83

0.82

Aéroports de
Paris

1.45

1.51

1.53

1.46

0.65

0.67

0.67

0.66
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Ferrovial

2.62

2.79

2.67

3.06

0.76

0.74

0.73

0.76

Fraport AG

2.23

2.27

2.01

1.74

0.73

0.73

0.71

0.71

TAV

2.70

3.18

2.77

2.54

0.70

0.72

0.71

0.69

Finansman oranı, yabancı kaynakların özkaynaklara bölünmesi ile elde edilmektedir.
Bu oran borçlanma katsayısı olarak da belirtilmektedir. Bu oran işletmenin elde etmiş olduğu
yabancı kaynakların işletme sermayesi ile olan ilişkisini ortaya koymaktadır. Bu oranın 1 ve
1’in altında olması işletmeler için arzulanan bir durumdur. Bu oranın yüksek olması ise
işletmelerin ağır bir faiz yükü altında olduklarını göstermektedir. Bu açıdan bakıldığında ilgili
havaalanı gruplarının borçlanma oranın yüksek olduğu görülmektedir.
Yatırım oranı, maddi duran varlıklar içerisindeki öz sermaye oranını gösteren bir
orandır. Yatırım oranın 1 olması genel kabul görmüş bir kuraldır. Bu açıdan bakıldığında beş
havayolu işletmesinin ilgili dönemdeki yatırım oranlarının normal olduğu söylenebilmektedir.
Tablo 5: Finansal Yapı Oranları(Devamı)
Havaalanı
Grupları

Dönen Varlık Oranı

Duran Varlık Oranı

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

AENA

0.02

0.03

0.03

0.04

0.97

0.96

0.96

0.95

Aéroports de
Paris
Ferrovial

0.22

0.16

0.18

0.20

0.77

0.83

0.81

0.79

0.23

0.25

0.24

0.23

0.76

0.74

0.75

0.76

Fraport AG

0.15

0.15

0.15

0.10

0.84

0.84

0.84

0.89

TAV

0.33

0.36

0.32

0.34

0.66

0.63

0.67

0.65

Dönen varlık oranı, toplam varlıklar içerisindeki dönen varlıkların oranın ne kadar
olduğunu göstermektedir. Bu oranın yüksek olması işletmenin faaliyetlerini finanse etmede
problem yaşamadığını göstermektedir. Bu açıdan bakıldığında beş havaalanı grubunun ilgili
dönemlerdeki dönen varlık oranın düşük olduğu görülmektedir. Özellikle AENA grubunun
dönen varlık oranın daha da düşük olduğu görülmektedir. Duran varlık oranı, toplam varlıklar
içerisindeki duran varlıkların ne kadar olduğunu gösteren bir orandır. Bu oranın yüksek olması
işletme işletmenin yatırımlarını arttırdığı anlamına gelmektedir. Bu açıdan beş havaalanı
grubunun ilgili dönemlerdeki duran varlık oranın normal olduğu söylene bilmektedir.
Tablo 6: Finansal Yapı Oranları(Devamı)
Havaalanı Grupları

AENA

Finansal Borç Oranı
2011

2012

2013

2014

0.07

0.07

0.04

0.05
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Aéroports de Paris

0.01

0.05

0.01

0.04

Ferrovial

0.07

0.07

0.08

0.07

Fraport AG

0.03

0.02

0.05

0.05

TAV

0.13

0.12

0.01

0.08

Finansal borç oranı, toplam borçlar içerisindeki finansal borçların oranını göstermektedir. Bu
oranın düşük olması işletmeler açısından durumun iyi olduğu anlamına gelmektedir. Bu açıdan
bakıldığında beş havaalanı grubunun ilgili dönemlerdeki finansal borçlarının sorun teşkil
etmeyebileceği görülmektedir.
Tablo 7: Likidite Oranları
Havaalanı
Grupları

Cari Oran

Nakit Oranı

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

AENA

0.47

0.24

0.32

0.43

0.01

0.03

0.32

0.15

Aéroports de
Paris
Ferrovial

1,20

1,01

1,25

2,05

0,68

0,51

0,72

1,30

0.97

1.12

1.11

1.11

0.41

0.59

0.60

0.63

Fraport AG

1.69

1.87

1.38

1.13

1.07

1.02

0.59

0.49

TAV

1.61

1.55

1.98

2.64

0.11

0.17

0.24

0.16

Cari oran, dönen varlıkların kısa vadeli yabancı kaynaklara bölünmesi ile elde
edilmektedir. Bu oran işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü göstermektedir. Bunun
yanında net çalışma sermayesinin ne durumda oluğunu göstermektedir. Bu oranın ortalama 2
olması işletmeler için arzulanan bir durumdur. Yalnız gelişmekte olan ülkelerde faaliyet
gösteren işletmelerde 1,5 olması kabul edilebilmektedir. Bu açıdan bakıldığında AENA grubu
dışındaki havaalanı gruplarının likitide durumlarının iyi durumda oldukları anlaşılmaktadır.
Nakit oranı, işletmenin nakit durumunu gösteren bir orandır. Bu oranın genel olarak
%20’nin altına düşmemesi gerektiği genel kabul görmüş bir kuraldır. Bu açıdan bakıldığında
AENA grubunun 2011 ve 2012 yıllarında nakit sıkıntısı çektiği söylenebilmektedir. Bunun
yanında TAV grubunun da 2011 yılında likitide durumunun iyi olmadığı söylenebilmektedir.
Tablo 8: Faaliyet Oranları
Havaalanı
Grupları

Alacak Devir Hızı

Alacakların Tahsil Süresi

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

AENA

0,01

0.02

0,82

1.33

0.01

0,15

0.04

0.27

Aéroports de
Paris

0.90

1.02

1.02

1.10

0.40

0.35

0.91

0.31
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Ferrovial

0.16

0.34

0.39

0.22

0.22

0.10

0.09

0.16

Fraport AG

3.04

2.76

2.51

2.77

1.20

1.32

1.45

1.32

TAV

1.07

0.99

1.82

2.14

3.41

0.36

1.99

1.70

Alacak devir hızı, gelir tablosunda yer alan net satışların bilançoda yer alan ticari
alacaklara bölünmesi ile elde edilmektedir. İşletmenin alacak devir hızının düşük olması
alacaklarını tahsil etmede güçlük çektiğini göstermektedir. Bu açıdan bakıldığında AENA
grubunun 2011 ve 2012 yıllarında alacaklarını tahsil etmede diğer havaalanı gruplarına nazara
güçlük çektiği ve tahsilat işlemlerini etkin bir şekilde yapamadığı söylenebilmektedir.
Alacakların Tahsil Süresi, işletmelerin bir yıl içerindeki yapmış oldukları ortalama
tahsil süresini göstermektedir. Bu oran işletmelerin geçmiş yıllarda yapmış oldukları ortalama
tahsil süreleri ile karşılaştırılarak değerlendirilmektedir. Bu açıdan bakıldığında havaalanı
gruplarının ilgili yıllardaki alacak tahsil süresinin artıp azaldığı görülmektedir.
Tablo 9: Faaliyet Oranları(Devamı)
Havaalanı
Grupları

Aktif Devir Hızı

Net İşletme Sermayesi Devir Hızı

2011

2012

2013

2014

0.05

0,07

0,03

0,03

Aéroports de
Paris
Ferrovial

0.06

0.05

0.05

0.01

0.03

Fraport AG

0.05

TAV

0.04

AENA

2011
0,03

2012

2013

2014

0,04

0,16

0,18

0.06

0.15

0.14

0.13

0.15

0.03

0.01

0.01

0.03

0.14

0.08

0.05

0.04

0.05

0.17

0.16

0.14

0.14

0.07

0.06

0.10

0.15

0.29

0.25

0.36

Aktif Devir Hızı, işletmenin toplam varlıklarının ne kadarının verimli bir şekilde
kullanıldığını gösteren bir orandır. Net Satışlar kaleminin toplam varlıklara bölünmesi ile elde
edilmektedir. Aktif devir hızının azalması işletmede atıl kaynakların olabileceği anlamına
gelmektedir. Bu açıdan bakıldığında Ferrovial grubunun aktif devir hızının diğer havaalanı
gruplarına nazaran daha düşük olduğu görülmektedir.
Net işletme sermayesi Devir Hızı, net satış miktarının net işletme sermayesine
bölünmesi ile elde edilmektedir. Net işletme sermayesinin yatırım alanında nasıl
değerlendirildiğini göstermektedir. Bu açıdan bakıldığında ilgili dönemlerde AENA grubunun
net çalışma sermayesi devir hızı düzenli olarak artarken diğer havaalanı gruplarında ise net
çalışma sermayesi devir hızının artıp azaldığı görülmektedir.
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Tablo 10: Kârlılık Oranları
Havaalanı
Grupları

Net Kâr / Net Satışlar

Net Kâr / Özkaynaklar

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

AENA

0,38

0,69

1,19

0,71

0,01

0,03

0,19

0,13

Aéroports de
Paris
Ferrovial

0.62

0.65

0.59

0.65

0.09

0.09

0.07

0.10

2.82

0.94

0.83

0.79

0.19

0.12

0.11

0.06

Fraport AG

0.50

0.50

0.53

0.51

0.08

0.08

0.07

0.07

TAV

0.56

0.77

0.70

0.80

0.08

0.23

0.18

0.29

Net Kâr/Net Satışlar oranı, işletmenin yapmış olduğu satışlardan ne kadar net kâr elde ettiğini
gösteren orandır. Bu oranın yüksek olması işletmeler açsından oldukça arzulanan bir
durumdur. Bu açıdan bakıldığında beş havaalanı grubunun ilgili dönemlerde Net Kâr/Net Satış
oranı dalgalı bir şekilde artıp azalmaktadır.
Net Kâr/Özkaynaklar oranı, işletme sahiplerinin veya ortaklarının koymuş oldukları sermayeye
karşılık elde etmiş oldukları net kâr payını ifade etmektedir. Bu oranın yüksek olması işletmeler
açısından oldukça arzulanan bir durumdur. Bu açıdan bakıldığında Fraport dışındaki havaalanı
gruplarının ilgili dönemdeki Net Kâr/ Özkaynaklar oranın artıp azaldığı görülmektedir.
Tablo 11: Kârlılık Oranları(Devamı)
Havaalanı
Grupları

Net Kâr / Toplam Varlıklar

Faaliyet Kâr Marjı

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

AENA

0,01

0,04

0,03

0,02

10,6

6,9

1,49

1,56

Aéroports de
Paris
Ferrovial

0.03

0.03

0.03

0.04

1.17

1.22

1.28

1.43

0.03

0.05

0.03

0.01

0.58

1.07

0.95

1.47

Fraport AG

0.13

0.07

0.08

0.04

1.12

0.66

0.50

0.95

TAV

0.02

0.05

0.04

0.08

3.05

1.78

2.01

1.55

Net Kâr/Toplam Varlıklar oranı, işletme yöneticilerinin işletmenin varlıklarını verimli bir
şekilde kullanıp kullanmadıklarını gösteren bir orandır. Bununla birlikte yapılan yatırımların
kârlılığını gösteren bir orandır. Bu açıdan bakıldığında Aéroports de Paris grubu dışındaki
havaalanı gruplarında Net Kâr/ Toplam Varlıklar Oranın dalgalı bir şekilde artıp azaldığı
görülmektedir.
Faaliyet Kâr Marjı oranı, işletmelerin gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlerin kârlı olup
olmadıklarını gösteren bir orandır. Bu oranın yüksek olması işletmelerin arzuladığı bir
800

durumdur. Bu açıdan bakıldığında beş havaalanı grubunun ilgili dönemlerdeki faaliyet kâr
marjı oranın iyi olduğu görülmektedir.
Sonuç
Havayolu taşımacılığının en önemli paydaşlarından biri olan havalimanlarının verimli
bir şekilde işletilebilmesi için devlet tarafından yap-işlet devret modeli ile özelleştirilmekte
bunun sonucunda da havalimanları daha etkin bir şekilde işletilebilmektedir.Havalimanı işleten
firmalara kredi verecek banka ve kuruluşların veya bu gibi işletmelere ortak olacak
hissedarların ya da kredi derecelendirme kuruluşlarının ilk önemsedikleri unsurların finansal
tablolar olmasından dolayı finansal tablolarda yer alan kalemler arasındaki oranlar oldukça
önemli bir hal almaktadır.
Bu çalışmada Türkiye ve Avrupa’da faaliyet gösteren beş büyük havaalanı grubunun
2011-2014 yıllarındaki finansal performansı oran analizi yöntemi ile incelenip
değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucundaAENA grubunun finansal açıdan diğer havaalanı
gruplarının gerisinde kaldığı görülmüştür.
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Özet
Ülkeler arasındaki farklı muhasebe uygulamalarının standardizasyonunun sağlanması,
küreselleşmeye paralel olarak gün geçtikçe daha önemli bir hale gelmektedir.Türkiye, dünyada
yaygın olarak kullanılan muhasebe sistemleri ile uyumun sağlanabilmesi için,Uluslararası
Muhasebe Standartlarını benimsenmiştir. Ancak,amortisman uygulamaları gibiMuhasebe
Standartları ile Türk Vergi Mevzuatı arasında farklılık arz eden uygulamalar bulunmaktadır.
Bu çalışmada, Türk Vergi Mevzuatı ve Muhasebe Standartları açısından, maddi duran
varlıklarda amortisman uygulamaları incelenerek,uygulama farklarınınvergiye etkisinin
hesaplanması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler:AmortismanUsulleri, Maddi Duran Varlıklarda Amortisman,
Yararlı Ömür, Türkiye Muhasebe Standartları,
Jel kodu:M41
Comparison of Depreciation Policy for Tangible Fixed Assets According to Accounting
Standards and Turkish Tax Legislation, and Calculation of Tax Rate for Different
Procedures
Abstract
In paralel to globalization, necessity for standardization of accounting practices across
the countries has become more crucial. Inthisrespect, Turkey has adapted International
Accounting Standardsto be compatible with other accounting systems in the world. However,
there are some incompatibilities between Turkish Accounting Standardsand Tax Law on issues
like depreciation procedures. Inthisstudy, by analyzing depreciation policy for tangible fixed
assets according to Accounting Standards and Turkish Tax Law, effect of different procedures
on the tax rates have been studied.
KeyWords:DepreciationMethods,
AmortizationMethodsforTangibleFixedAssets,
Useful Life, Accounting Standards of Turkey
Jel code:M41
Giriş
Sermaye hareketliliğinin ülke sınırlarını aşarak uluslararası boyutlarda da görülmeye
başlamasıyla, ülkeler arası muhasebe uygulamalarının standartlaşması ihtiyacı doğmuştur.Bu
ihtiyacın karşılanması için biri, ABD Finansal Muhasebe Standartları Kurulu (Financial
Accounting Standards Board-FASB) tarafından oluşturulan ABD Genel Kabul Görmüş
Muhasebe ilkeleri (United StatesGenerallyAccepted Accounting Principle-US GAAP), diğeri
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu-UMSK (International Accounting Standards
Board-IASB) tarafından oluşturulan, Uluslararası Muhasebe Standartları-UMS (International
Accounting Standards-IAS) olmak üzere iki muhasebe standardı ortaya çıkmıştır.
Türkiye, muhasebe alanında yaşanan bu değişime kayıtsız kalmamak için,bugün
itibariyle dünyada 120’den fazla ülkede çeşitli seviyelerde uygulanan Uluslararası Muhasebe
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Standartlarını uygulama kararı almıştır. Ülkemizde Muhasebe Standartları, Kamu Gözetimi
Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından, Uluslararası Muhasebe Standartlarının
Türkçeye çevrilmesi yoluyla oluşturulmaktadır. 2016 yılı nisan ayı itibariyle KGK tarafından;
42 adetTMS / TFRS ile 23 adet TMS/TFRS yorumu yayımlanmıştır.
Vergi matrahının kayıpsız tespit edilmesi amacını merkeze alan geleneksel muhasebe
sistemi ile işletmelerin gerçek değeriyle takibini hedefleyen Muhasebe Standartları arasında
bir takım uygulama farkları bulunmaktadır. Amortisman konusu, iki sistem arasındaki
farklardan sadece bir tanesidir.Çalışmamızda, gelirin dolayısıyla verginin tespitinde önemli bir
yere sahip amortismankonusu, Muhasebe Standartları ve Türk Vergi Mevzuatı açısından
karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.
Amortisman; işletmelerin faaliyetleriesnasında, varlıklarda meydana gelen fiziksel ve
teknolojik yıpranma ve eskime sebebiyle varlıkların değer yitirmesidir (Erol ve Uyanık, 2014:
92).Vergi planlamasında bir araç olarak kullanılan amortisman(Kuzu, 2015: 32), mükelleflerin
karının doğru hesaplanıp vergilerini adaletli bir şekilde ödemesi için mükelleflere verilmiş bir
haktır (Erol ve Uyanık, 2014: 93).Muhasebe Standartlarında ise amortisman; “bir varlığın
amortismana tabi tutarının, yararlı ömür süresince sistematik olarak dağıtılmasıdır” şeklinde
tanımlanmıştır (TMS-16, 6).
VUK’a göre işletmede bir yıldan fazla kullanılan yıpranmaya, aşınmaya veya
kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkuller ile gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi
kıymetlerin, alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin,VUK’ta belirlenen esaslara
göre tespit edilen değerinin yok edilmesi,amortismanın konusunu oluşturmaktadır (VUK-313.
Md.).
Amortismanın kapsamı, hesaplanma zamanı ve yöntemi, işletmenin faaliyetleri
sonucundaki karını etkilediğinden; ortaklar, devlet, kredi kuruluşları, bankalar, satıcılar ve
çalışanlar gibi işletmeyle ilişkili tüm taraflar açısından önem taşımaktadır (Taştan, 2014: 177).
Çünkü amortisman işletmelerin giderleri arasında önemli bir yer tutmaktadır.
Muhasebe Standartlarında amortismanın belirlenmesinde; kişiye, işletmeye ve
piyasaya göre değişen, tahminlere dayalı, sübjektif yöntemler kullanılmaktadır. Vergi Usul
Kanunu’nda ise amortismanın tespitinde; objektif, delile dayalı, yoruma açık olmayan, ispatı
mümkün olanyöntemler kullanılmaktadır.
Amortisman Yöntemleri
VUK’taYer Alan Amortisman Yöntemleri
VUK’tanormal amortisman ve azalan bakiyeler usulüyle amortisman olmak üzere 2 temel
amortisman yöntemi yer almaktadır. Yanı sıra bazı özellikli durumlar için madenlerde
amortisman, fevkalade amortisman ve kıst amortisman yöntemleride kullanılmaktadır.
Normal Amortisman Yöntemi
Mükellefler amortismana tâbi iktisadî kıymetlerini Maliye Bakanlığının tespit ve ilân edeceği
oranlar üzerinden itfa ederler. İlân edilecek oranların tespitinde iktisadî kıymetlerin faydalı
ömürleri dikkate alınır (VUK-315. Md.).Amortismana tabi varlık, faydalı ömrü boyunca
Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilen oran üzerinden her yılamortismana tabi
tutulur.Amortisman süresi, kıymetlerin aktife girdiği yıldan başlar. Bu sürenin yıl olarak
hesaplanması için (1) rakamı mükellefçe uygulanan nispete bölünür (VUK- 320 Md.).
Azalan Bakiyeler Usulüyle Amortisman Yöntemi
Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerden dileyenler, amortismana tabi iktisadi
değerlerini, azalan bakiyeler üzerinden amortisman usulü ile yok edebilirler (VUK-Mükerrer
315 Md.). Azalan bakiyeler usulüyle amortisman yönteminde, maddi duran varlıkların faydalı
ömürleri süresince verimliliği azalırken, bakım onarım giderlerinin artacağı beklendiğinden,
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normal amortisman yöntemine göre ilk yıllarda daha çok takip eden yıllarda daha az
amortisman ayrılması benimsenmiştir (Elitaş, Akyüz ve Bulca, 2009: 19).
Madenlerde Amortisman
İşletme sebebiyle içindeki cevherin azalmasından dolayı maddi değerini kaybeden
madenlerin ve taş ocaklarının imtiyaz veya maliyet bedelleri, ilgililerin müracaatları üzerine
bunların büyüklük ve mahiyetleri göz önünde tutulmak ve her maden veya taş ocağı için ayrı
ayrı olmak üzere Maliye ve Sanayi Bakanlıklarınca belli edilecek nispetler üzerinden yok edilir
(VUK-316. Md.).
Fevkalade Amortisman
Amortismana tabi olup:
Yangın, deprem, su basması gibi afetler neticesinde değerini tamamen veya kısmen
kaybeden
Yeni icatlar dolayısıyla teknik verim ve kıymetleri düşerek tamamen veya kısmen
kullanılmaz bir hale gelen
Cebri çalışmaya tabi tutuldukları için normalden fazla aşınma ve yıpranmaya maruz
kalan
Menkul, gayrimenkul ve haklara, mükelleflerin müracaatları üzerine ve ilgili
bakanlıkların mütalaası alınmak suretiyle, Maliye Bakanlığınca her işletme için işin mahiyetine
göre ayrı ayrı belli edilen "fevkalade ekonomik ve teknik amortisman nispetleri" uygulanır
(VUK- 317 Md.).
Kıst Amortisman
Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli
şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları binek otomobilleri hariç olmak üzere,
işletmelere ait binek otomobillerinin aktife girdiği hesap dönemi için ay kesri tam ay sayılmak
suretiyle kalan ay süresi kadar amortisman ayrılır. Amortisman ayrılmayan süreye isabet eden
bakiye değer, itfa süresinin son yılında tamamen yok edilir (VUK- 320 Md.).
Muhasebe Standartlarında yer alan Amortisman Yöntemleri
Muhasebe Standartlarında; doğrusal amortisman yöntemi, azalan bakiyeler
amortisman yöntemi ve üretim miktarına göre amortisman yöntemi olmak üzere 3 temel
amortisman yöntemi yer almaktadır (TMS-16, 62). Sayılan amortisman yöntemlerinin dışında
kullanıcılar tarafından gerekli görülmesi halinde, Muhasebe Standartlarında yer alan diğer
amortisman yöntemleride uygulanabilir.
Doğrusal Amortisman Yöntemi
Muhasebe Standartlarına göre amortismana tabi tutar, maddi duran varlığın
maliyetinden, varlığın kalıntı değerinin düşülmesi suretiyle tespit edilmektedir.
Kalıntı Değer: Bir varlık tahmin edilen yararlı ömrünün sonundaki durum ve yaşına
ulaştığında elden çıkarılması sonucu elde edilmesi beklenen tutardan, elden çıkarmanın
tahmini maliyetleri düşülerek ulaşılan tahmini tutardır(TMS-16, 6).Doğrusal amortisman
yönteminde, varlığın kalıntı değeri değişmediği sürece, amortismangideri yararlı ömrü
boyunca sabittir(TMS-16, 62).
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Doğrusal amortisman yöntemi,bir çok yönü itibariyle VUK’ta yer alan amortisman
yöntemlerinden normal amortisman yöntemine benzemektedir.

Azalan Bakiyeler Yöntemi
Amortisman gideri yararlı ömür boyunca azalır.Azalan Bakiyeler Yöntemi, VUK’ta
yer alan amortisman yöntemlerinden, Azalan Bakiyeler Usulüyle Amortisman yöntemine
benzemektedir. Muhasebe Standartlarına göre azalan bakiyeler yönteminde % 50 gibi bir üst
sınır bulunmamaktadır.
Üretim Miktarı Yöntemi
Üretim miktarı yönteminde, beklenen kullanım ya da üretim miktarı üzerinden
amortisman ayrılır.VUK’ta üretim miktarına dayalı bir amortisman yöntemi bulunmamaktadır.
İşletme, varlığın gelecekteki ekonomik yararlarının beklenen tüketim biçimini en çok
yansıtan yöntemi seçer. Seçilen yöntem gelecekteki ekonomik yararların beklenen tüketim
biçiminde bir değişiklik olmadıkça dönemden döneme tutarlı olarak uygulanır(TMS-16, 62).
Muhasebe Standartları yukarıda sayılan amortisman yöntemlerinin dışında gerekli görülen
durumlarda diğer amortisman yöntemlerinin kullanılmasınada izin verilmiştir.
Muhasebe Standartlarına göre varlıklar için amortisman yöntemi belirlenirken varlığın
özelliği dikkate alınmalıdır. Örneğin bir kamyon için değer kaybı yaptığı kilometreye, bir
döküm kalıbı için kalıbın kullanılma sayısına, bir galvaniz tesisi için yapılan kaplama miktarına
bağlıdır. Bu sebeple varlığın değer kaybına sebep olan özelliğine göre bir amortisman yöntemi
belirlenmelidir (Akgül, 2004: 6).
Varlığın kullanımını içeren bir faaliyetten elde edilen hasılatı esas alan bir amortisman
yöntemi uygun değildir. Varlığın kullanımını içeren bir faaliyetten elde edilen hasılat,
genellikle varlığın ekonomik yararlarının tüketimi dışındaki etkenleri de yansıtır. Örneğin
hasılat; diğer girdiler ve işlemlerden, satış faaliyetlerinden ve satış hacimleri ve fiyatlarındaki
değişikliklerden etkilenir. Hasılatın fiyat bileşeni, varlığın tüketim şekliyle ilgisi olmayan
enflasyon tarafından da etkilenebilir (TMS-16, 62A).
Muhasebe Standartlarına göre amortisman yönteminin seçimi ve amortismana tabi
varlıkların yararlı ömürlerinin belirlenmesi işletmelerin takdirine bırakılmıştır(TMS-16, 75).
Bununla beraber kullanılan amortisman yöntemi, tahmin edilen faydalı ömür veya amortisman
oranı ve birikmiş amortisman tutarlarının finansal tablolarda açıklanması gerekmektedir
(TMS-16, 73).
Amortisman Uygulamalarının Türk Vergi Mevzuatı ve Muhasebe Standartları
Açısından Karşılaştırılması
Maliye Bakanlığı tespit ve ilan ettiği amortisman nispetlerini gerektiğinde
değiştirmeye ve amortismanlarla ilgili diğer hususları tespite yetkilidir (VUK- 318 Md.).
Muhasebe Standartlarında amortisman oranı, varlıktan beklenen yararın, uygulayıcılar
tarafından tahmin edilmesi suretiyle belirlenir. Muhasebe Standartlarına göre bir varlığın
yararlı ömrünün belirlenmesinde aşağıdaki faktörler dikkate alınır (TMS-16, 56):
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Varlığın beklenen kullanım süresi:Kullanım varlığın beklenen kapasitesine ya da
fiziksel üretimine bağlı olarak değerlendirilir.
Beklenen fiziksel aşınma ve yıpranma:Beklenen fiziksel aşınma ve yıpranma,
varlığın kullanıldığı vardiya sayısı, bakım onarım programı ve varlığın atıl kaldığı
zamanlardaki tamirat ve bakım gibi operasyonel faktörlere bağlıdır.
Üretimdeki değişikliklerden veya gelişmelerden ya da varlığın ürettiği ürün veya
hizmetin pazar talebindeki değişikliklerden kaynaklanan teknik ya da ticari değer yitirme: Bir
varlığın kullanımıyla üretilen bir kalemin satış fiyatında beklenen gelecekteki azalışlar
varlığın teknik ya da ticari açıdan değerini yitirmesine dair beklenti oluşturabilir, dolayısıyla
varlığa ilişkin gelecekteki ekonomik yararların bir azalışını yansıtabilir.
İlgili kiralama işlemlerinin geçersiz olacağı tarihler gibi, varlığın kullanımındaki
yasal ya da benzeri kısıtlamalar.
2016 yılı itibariyle değeri 900TL’yi aşmayan peştamallıklar ile işletmede kullanılan ve
değeri 900 TL’yi aşmayan alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlar amortismana tabi tutulmayarak
doğrudan doğruya gider yazılabilir (VUK-313). Muhasebe Standartlarında ise tutara bağlı
olarak amortisman ayırmayıp doğrudan gider yazma gibi bir uygulama sözkonusu değildir.
VUK’a göre azalan bakiyeler yönteminde %50 olan üst sınır, Muhasebe
Standartlarında konulmamıştır (Abdioğlu, Yumuşak ve Uyar, 2014: 373).
Muhasebe Standartlarına göre bir maddi duran varlık kaleminin, toplam maliyetine
göre önemli bir maliyeti olan herbir parçası ayrı ayrı amortismana tabi tutulur (TMS-16, 43).
Örneğin, bir binanın ısıtma sistemi, havalandırma sistemi, asansör sistemi gibi bölümlerinin
yararlı ömrü farklı olacağından her bir bölüm için ayrı amortisman oranları belirlenebilir
(Akgül, 2004: 2). VUK’ta bölümlere ayırarak yada farklı bölümleri birleştirerek amortisman
hesaplama gibi bir düzenleme bulunmamaktadır.
VUK’a göre bir iktisadi değer üzerinden normal amortisman usulüne göre amortisman
ayrılmasına başlandıktan sonra bu usulden dönülemez. Ancak azalan bakiyeler usulüne göre
amortisman ayrılmaya başlandıktan sonra normal amortisman usulüne geçilebilir (VUK-320.
Md.). Muhasebe Standartlarına göre belirlenen yöntemin değiştirilmemesi esas olmasına
rağmen iktisadi varlıktan beklenen tüketim şeklinde bir değişiklik olması halinde, amortisman
yöntemi değiştirilebilir (Abdioğlu, Yumuşak ve Uyar, 2014: 373).
Muhasebe Standartlarında amortisman oranının belirlenmesinde üretim miktarı
yöntemi kullanılabilmektedir. Ancak VUK’ta üretim miktarına dayalı olarak amortisman oranı
hesaplanmamaktadır.
VUK’ta yer alan kıstamortisman uygulaması yalnızca binek otomobilleri için geçerli
iken Muhasebe Standartlarında maddi duran varlıkların hepsi için geçerlidir. Ayrıca VUK’a
görekıstamortisman yönteminde,binek otomobilin aktife girdiği yılda, amortisman
hesaplanmayan aylara ait amortismanlar son yıl amortismanına eklenirken, Muhasebe
Standartlarında tam ay hesabı uygulanmaktadır.
Muhasebe Standartları’na göre amortismana tabi tutar, varlığın maliyetinden veya
maliyet yerine geçen diğer tutarlardan kalıntı değerin düşülmesiyle bulunur (TMS-16, 6).
VUK’ a göre amortismana tabi tutar varlığın defter değeridir, amortismana tabi tutarın
tespitinde, varlığın kalıntı değeri defter değerinden düşülmez.
Muhasebe Standartlarına göre varlığın kalıntı değeri ve yararlı ömrü en azından her
hesap dönemi sonunda gözden geçirilir (TMS-16, 51). Varlığın belirlenen yararlı ömür
süresinde veya beklenen üretim miktarında bir değişiklik öngörülüyorsa, amortisman oranı
yeni duruma göre değiştirilir. VUK’ta yararlı ömrün revize edilmesi gibi bir düzenleme
bulunmamaktadır.
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Vadeli varlık alımında, vadeden kaynaklanan fiyat farkı, Muhasebe Standartlarına göre
varlığın maliyetine eklenmeyip gider olarak muhasebeleştirilirken, VUK’ta vadeli alımdan
kaynaklanan fiyat farkı gözardı edilerek maliyete eklenir. Bu sebeple bahsedilen şekliyle vadeli
varlık alımlarında, VUK ve Muhasebe Standartlarına göre hesaplanan amortismana tabi tutar
aynı olmayacaktır.
Muhasebe Standartlarına göre duran varlıklar sınıfında iken, satmaya karar verilerek
ayrı bir sınıfta takip edilen varlıklar “satış amaçlı elde tutulan duran varlıklar” olarak
sınıflandırılmaktadır. Söz konusu varlıkların satış kararı alınıp ayrı bir sınıfta tutulmaya
başlanmasıyla,amortisman ayırma işlemi durdurulur. VUK’tasatış amaçlı elde tutulan duran
varlıklar şeklinde bir sınıflandırma olmadığından, amortismanın durdurulması gibi bir
uygulama bulunmamaktadır.
Muhasebe Standartlarında duran varlıkların değer düşüklüğü işlemine izin
verilmektedir. Söz konusu değer düşüklüğü izin Tek Düzen Hesap Planında uygun bir hesap
bulunmadığından, bazı uygulayıcılar duran varlıktaki değer düşüklüğünü birikmiş amortisman
hesabında takip etmektedir. VUK duran varlıkların değer düşüklüğüne izin vermediğinden,
böyle bir uygulama söz konusu değildir.
Vergi Usul Kanunu, 317. maddede sayılan sebeplerden dolayı varlığın değerinde
anormal bir düşüşün gözlenmesi durumunda fevkalade amortisman yöntemi uygulanmaktadır.
Muhasebe Standartlarında fevkalade amortisman uygulaması yoktur fakat Muhasebe
Standartları maddi duran varlıkların gerçeğe uygun değeriyle takibini esas aldığından, varlığın
değerinde meydana gelecek düşüşler değerleme ile düzeltilmektedir (Elitaş, Akyüz ve Bulca,
2009: 21).
Muhasebe Standartlarına göreamortisman, varlığın yönetim tarafından istenilen yer ve
duruma getirildiği zaman başlar (TMS-16, 55). VUK’ta ise varlık aktife girdiğinde amortisman
ayrılmaya başlanır.
Amortismanın Hesaplanması
Bu bölümde, VUK ve Muhasebe Standartları açısından maddi duran varlıkların
amortisman hesaplamasındaki bazı farklılıklar örnek üzerinde açıklanmaya çalışılmıştır.
ABC A.Ş. 01.09.2015 tarihinde bir tekstil makinesini vadeli olarak 150.000 TL’ye
satın alarak aynı gün kullanmaya başlıyor. Peşin fiyatı 130.000 TL olan makinenin nakliyesi
için 5.000 TL, montajı için 1.000 TL ödenmiştir. İşletme yetkilileri tekstil makinesinin; yıllık
üreteceği ürün miktarının 50.000 adet, yararlı ömrü boyunca üreteceği toplam ürün miktarının
400.000 adet, yararlı ömrü sonundaki kalıntı değerinin ise 4.000 TL olacağını tahmin etmiştir.
Makinenin Vergi Usul Kanunu’na göre yararlı ömrü 5 yıldır. İşletme normal amortisman
yöntemini uygulamaktadır.
4.1 Vergi Usul Kanunu’na göre Amortisman Hesaplanması
Amortismana Tabi Tutar = Alış fiyatı + Nakliye Gideri + Montaj Gideri
Amortismana Tabi Tutar = 150.000 + 5.000 + 1.000
Amortismana Tabi Tutar = 156.000
Amortisman oranı = 1/faydalı ömür
Amortisman oranı = 1/5
Amortisman oranı = 0.20
Yıllık Amortisman Tutarı = Amortismana Tabi Tutar X Amortisman Oranı
Yıllık Amortisman Tutarı = 156.000 X 0.20
Yıllık Amortisman Tutarı = 31.200
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2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarındaki amortisman tutarı = 31.200 TL
4.2 Muhasebe Standartlarına göre Amortisman Hesaplanması
Muhasebe Standartlarına göre seçilecek amortisman yöntemi, varlığın gelecekteki
ekonomik yararına ilişkin olarak işletme tarafından uygulanması beklenen tüketim modelini
yansıtır (TMS-16, 60). Örnekte işletmenin her yıl eşit miktarda üretim yapacağı varsayımıyla
normal amortisman yöntemi seçilmiştir.
Bir varlığın amortismana tabi tutarı, kalıntı değeri düşülerek belirlenir (TMS-16, 53). Bir
maddi duran varlık kaleminin maliyeti, muhasebeleştirme tarihindeki peşin fiyatın eşdeğeri
tutardır (TMS-16, 23).
Amortismana Tabi Tutar=Vade Farkından Arındırılmış Alış Fiyatı +Nakliye + Montaj-Kalıntı
Değeri
Amortismana Tabi Tutar = 130.000 + 5.000 + 1.000 – 4.000
Amortismana Tabi Tutar = 132.000
Yararlı Ömür = Toplam Üretim Miktarı / Yıllık Üretim Miktarı
Yararlı Ömür = 400.000 / 50.000
Yararlı Ömür = 8 yıl
Amortisman oranı = 1/faydalı ömür
Amortisman oranı = 1/8
Amortisman oranı = 0.125
Aylık Amortisman Tutarı = Amortismana Tabi Tutar X Amortisman Oranı /12
Aylık Amortisman Tutarı = 132.000 X 0.125 /12
Aylık Amortisman Tutarı = 1.375 TL
Muhasebe Standartlarına göre amortisman ay hesabına göre hesaplandığından;
2015 yılına ait 4 Aylık Amortisman Tutarı = 1.375 X 4 = 5.500 TL
2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022YıllarınaAit AmortismanTutarı=1.375
X12=16.500 TL
2023 yılına ait 8 Aylık Amortisman Tutarı = 1.375 X 8 = 11.000 TL
Bir varlığın kalıntı değeri ve yararlı ömrü en azından her hesap dönemi sonunda gözden
geçirilerek, beklentilerin önceki tahminlerden farklı olması durumunda, değişiklikler, “TMS 8
Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerindeki Değişikler ve Hatalar” Standardı uyarınca
muhasebe tahmininde değişiklik olarak muhasebeleştirilir (TMS-16, 51).
Ayrıca uygulanan amortisman yöntemi en azından, her hesap dönemi sonunda gözden geçirilir.
Varlığın gelecekteki ekonomik yararlarının beklenen tüketim modelinde önemli bir değişiklik
olması durumunda yöntem, değişmiş olan modeli yansıtacak şekilde değiştirilir (TMS-16, 61).
Örnek çözümü, makineden beklenen üretim miktarı ve faydalı ömür sonundaki makinenin
kalıntı değeri gibi işletmenin tahminlerinde her hangi bir değişiklik olmadığı varsayımına göre
yapılmıştır.
Vergi Usul Kanunu ve Muhasebe Standartlarına göre ayrı ayrı hesaplanan yıllık amortismanlar
ve vergi etkisi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Yıl
2015
2016

Vergi Usul
Kanunu
Amortisman
Gideri
31.200 TL
31.200 TL

Muhasebe
Standartları
Amortisman
Gideri
5.500 TL
16.500 TL

Amortisman
Farkı
25.700 TL
14.700 TL

Vergi Etkisi*
VUK’a göre 5.140 TL daha az vergi ödenecek
VUK’a göre 2.940 TL daha az vergi ödenecek
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2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

31.200 TL
31.200 TL
31.200 TL
-

16.500 TL
16.500 TL
16.500 TL
16.500 TL
16.500 TL
16.500 TL
11.000 TL

14.700 TL
14.700 TL
14.700 TL
16.500 TL
16.500 TL
16.500 TL
11.000 TL

VUK’agöre 2.940 TL daha az vergi ödenecek
VUK’a göre 2.940 TL daha az vergi ödenecek
VUK’a göre 2.940 TL daha az vergi ödenecek
Standartlaragöre 3.300 TL daha az vergi öd.
Standartlara göre 3.300 TL daha az vergi öd.
Standartlara göre 3.300 TL daha az vergi öd.
Standartlara göre 2.200 TL daha az vergi öd.

* Vergi oranının %20 olduğu varsayılmıştır.
Sonuç
Muhasebe Standartlarına göre tüm varlıkların amortismanı yıl hesabına göre değil ay
hesabına göre hesaplanmaktadır. Vergi Usul Kanunu’na göre sadece binek otomobillerde
uygulanan kıstamortisman yöntemiyle, ay hesabına benzeyen bir amortisman yöntemi
kullanılmaktadır. Vergi yasalarımızın tüm varlıklar için ay hesabıyla amortisman
uygulamasına izin verecek şekilde düzenlenmesi, hem dönemsellik ilkesi gereği hemde
Muhasebe Standartlarına uyum sağlanması bakımından yararlı olacaktır.
Muhasebe Standartları, varlıkların faydalı ömrünü belirleme yetkisini kullanıcılara
vermiştir. Vergi için muhasebe anlayışıyla yetişen meslek mensuplarının,amortismanın
hesaplanmasında kullanılacak yararlı ömrün belirlenmesinde,yeterince dürüst olup
olamayacakları konusunda kuşkular bulunmaktadır.Bu sebeple amortismanın yararlı ömrünün
belirlenmesinde VUK’ta yapılan düzenlemeler kadar katı ve genel olmasada kamu
otoritesininde belirleyici olduğu bir sistem üzerinde çalışılmalıdır.
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Opsiyon Sözleşmelerinin Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama
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Özet
Günümüz dünyasında uluslararası iktisadi ilişkiler genişledikçe riskler çeşitlenmiş,
finansal bütünleşmeyle birlikte işletmeler kendileri dışındaki gelişmelerden kolaylıkla etkilenir
hale gelmişlerdir. Belli bir bölgedeki piyasada yaşanan belirsizlikler veya artan riskler kısa
sürede diğer piyasalara ve fiyat hareketlerine yansımıştır. İşletmeler piyasada kur riski, faiz
riski, fiyat riski gibi risklerle karşı karşıya kalırlar. Bu nedenle, işletmeler finansal risklerini
kontrol altında tutarak, ticari piyasalardaki yaşamlarını devam ettirmeyi amaçlarlar. İşletmeler
bu risklerden korunmak ve bu riskleri en etkin bir şekilde yönetmek için türev araçları
kullanmaktadırlar. Bu çalışmada riskten korunma araçlarından olan opsiyonların, Muhasebe
Standartları ve Finansal Raporlama Standartları değerleme esasları açısından örnekler
üzerinden
muhasebeleştirilmesi
incelenmiştir.
Çalışma
sonucunda
işlemlerin
muhasebeleştirilmesi için birçok standart ve yönetmelik olmasına karşın opsiyon
sözleşmelerine göre anlaşılabilir uygulamalara ihtiyaç olduğu bulgulanmıştır.
Anahtar Sözcükler: Türev Ürünler, Opsiyon Sözleşmeleri, Muhasebe ve Finansal
Raporlama Standartları
Jel Kodu: M40,M41

Being Evaluated And Accounted For Option Contracts Within The Scope Of
Accounting Standards
Abstract
In today’s world, as the international realtionships enlarge, the risks have diversified.
With the financial integration, companies have became open to be easily affected by
developments out of them. Risks increasing or uncertainties occuring in the markets in the
certain region reflect on the other markets and price movements in a short time. For this reason,
companies aim to maintain their existences in commercial markets by keeping their financial
risks under the control. Hence, Companies face the risks such as interest risks, forreign
currency and price risks. Companies use derivative instruments in order to avoid from these
risks and to manage these risks at the most effective way. In this study, ın terms of Accounting
Standarts and Financial Reporting Standarts, It has been studied to explain How to keep
books for Options ,Which is one of the tools to avoid risk, on the basis of sample. At the end
of study, It has been discovered that understandable applications are necessary for option
contracts although there are many standarts and regulations for it
Key Words : Derivatives , Options Contracts , Accounting and Financial Reporting
Standards.
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Jel Code: M40,M41
I. GİRİŞ
İşletmeler ticari faaliyetlerini sürdürdükleri ekonomik koşullarda çeşitli risklerle karşı
karşıya kalmaktadırlar. Bu risklerin başında; döviz kuru riski, faiz riski, fiyat riski, kredi riski,
likidite riski ve operasyonel risk gelmektedir. Zaman içerisinde bu risklerin birlemişinden
kaynaklanan karma riskler de ortaya çıkabilmektedir. İşletmeler bu risklerden korunmak
amacıyla bu riskleri en etkin bir şekilde yönetmeye çalışmaktadırlar. Riskten korunma ihtiyacı
bugün dünyadaki teknolojik gelişmelerle birlikte sermaye akımlarındaki hareketlenme,
krizlerin etkisiyle fiyatlarda oluşan hızlı ve geniş dalgalanmalar, belirsizliklerin yarattığı karar
verme zorluğu, riske karşı önlem alma, riski ölçebilme, risk yönetimi gibi ihtiyaçları ön plana
çıkarmıştır.
Dünya ticaret piyasalarında, uluslararası iktisadi ilişkiler genişledikçe riskler
çeşitlenmiş, finansal bütünleşmeyle birlikte ülkeler kendileri dışındaki gelişmelerden
kolaylıkla etkilenir olmuştur. Piyasalarda meydana gelen riskler kısa sürede diğer piyasalara
da etki etmektedir. Diğer yandan, dünyada fiyat oynaklıkları arttığından, fiyatlar sürekli
dalgalanmaktadır. Mevcut para, mal ve sermaye piyasası ürünleri geleceğe yönelik
belirsizlikleri gideremedikleri için ve istenilen risk yapısına ulaşmada yeterince esnek
olmadığından finansal kurumlar, devlet ve de yatırımcılar açısından yeni finansal ürünlere
ihtiyaç duyulmuştur. Finansal kurumlar, bu tür risklerden korunmak, riskleri daha iyi yönetmek
amacıyla yeni tekniklerin ve ürünlerin geliştirilmesine çaba göstermişlerdir (Özince, 2006:2).
Nitekim finansal risklerden kaçınabilmek ya da bu riskleri azaltabilmek amacıyla da yeni
finansal türevler geliştirilmiştir. Risk muhasebesi kapsamında türev ürünleri incelediğimizde;
forward sözleşmeler, futures sözleşmeler, opsiyonlar ve swaplar olarak sınıflandırabiliriz.
Opsiyon, satın alan tarafa herhangi bir ürünün fiyatını bugünden sabitlemek koşulu ile bu ürünü
ileride bir vadede satın alma ya da satma hakkını veren bir anlaşmadır (Dayan,2006:11).
Opsiyon sözleşmeleri işletmelere, fiyatların opsiyon alıcısı aleyhine gelişmesi durumunda
fiyat garantisi sağlaması, aynı zamanda da piyasanın lehte gelişmesi durumunda bu gelişmenin
sağlayacağı spekülatif kar olanakları sağlamaktadır (Ocakoğlu,2013:52). Bu çalışmada, türev
ürünlerden olan opsiyon sözleşmeleri türleri hakkında bilgi verilmiş olup, opsiyon sözleşmeleri
işlemlerinin Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları
kapsamında, örnek opsiyon sözleşmeleri üzerinden muhasebeleştirilmesi açıklanılmaya
çalışılmıştır.
II. OPSİYON SÖZLEŞMELERİ TANIMI VE TÜRLERİ
Opsiyon, satın alan tarafa herhangi bir ürünün fiyatını bugünden sabitlemek koşulu ile
bu ürünü ileride bir vadede satın alma ya da satma hakkını veren bir anlaşmadır (Dayan,
2006:11). Her opsiyonda “alıcı” (buyer, holder) ve “satıcı” (seller, writer) olmak üzere iki taraf
vardır. Opsiyon, alıcı ve satıcı arasında yapılan bir anlaşma olduğuna göre, bu anlaşmayla
opsiyonu satın alan taraf, belirli bir fiyat üzerinden opsiyon konusu varlığı alma veya satma
hakkına sahip olurken, satıcı ise; alıcı talep ettiği takdirde önceden anlaşılmış olan fiyat
üzerinden varlığı teslim etme yükümlülüğüne girmiş olur. Temelde iki çeşit opsiyon türü olup
bunlar; “alım opsiyonu” (call option) ve “satım opsiyonu” (put option) olarak ifade
edilmektedir. Opsiyon satın alan tarafa “Opsiyon Alan” denilip, opsiyon satma işleminde
(opsiyon yazmak) sözleşme şartlarını yerine getirmek zorunda olan kişiye ise “Opsiyon
Satıcısı” denilmektedir. Opsiyonu satan tarafın pozisyonu “açık pozisyon” veya “kısa (short)
pozisyon”, satın alan tarafın pozisyonu ise “uzun (long) pozisyon” olarak adlandırılır
(Arıkan,2000:5). Opsiyon sözleşmeleri hem organize piyasalarda hem de borsa dışında işlem
görmektedirler. Organize piyasalarda işlem gören opsiyon sözleşmelerinin, standart miktarı,
811

özellikleri, önceden belirlenmiş fiyatları ve belli ödeme günleri bulunmaktadır. Borsa dışında
işlem gören opsiyon sözleşmeleri daha çok döviz opsiyon sözleşmeleridir. Bu sözleşmelerde
özellikler, miktar, fiyat, belirlenen mal veya finansal araç ve ödeme günleri taraflarca iki taraflı
anlaşmayla belirlenir (Toroslu,2000: 106).
Opsiyon sözleşmelerinin temel özelliklerini incelediğimizde aşağıda belirtildiği gibidir(Örten
ve Örten, 2001:33-34):
Opsiyonda, satıcının karşıt bir işlemle yükümlülüğünden kurtulma hakkı söz konusu olmaz.
Opsiyonda alıcı, genelde “başlangıç” ve “değişim teminatı” ödemez.
Opsiyonda alıcının zararı primle sınırlı, kârı sınırsızdır.
Opsiyonda satıcının zararı sınırsız, kârı primle sınırlıdır.
Opsiyonda alıcının kârı, alım opsiyonu alış ve satısına, satım opsiyonu alış ve satışına yön
veren ilkelere ve alıcının temel amacına göre belirlenir. Alıcının kârı kadar satıcının zararı
söz konusu olur.
Opsiyonda basa bas ve zararlı durum söz konusu olduğunda alıcı sözleşmeden cayma hakkını
kullanır ve sözleşme hükümlerine uymaz. Bu durumda ödediği primin tamamı zarara
dönüşür.
Opsiyon işlemlerinde, doğrusal getirili forward ve futures işlemlerinin aksine, uzun ve kısa
tarafın yükümlülükleri birbirinden farklıdır.
Opsiyon sözleşmeleriyle alınıp satılan şey aslında kıymetin kendisi değil, kıymet üzerinde
iddia edilen haktır.
Alım opsiyonunun alıcısı, opsiyondan doğan hak kullanıldığında kıymetin de alıcısıdır. Satım
opsiyonunun alıcısı ise, opsiyondan doğan hak kullanıldığında kıymetin satıcısıdır.
A. OPSİYON SÖZLEŞMELERİ TÜRLERİ
1. ALIM OPSİYONU
Alım opsiyonu alan yatırımcı, belli bir vadeye kadar veya vadede, opsiyona dayanak
oluşturan belli miktardaki malı, finansal ürünü, sermaye piyasası aracını veya ekonomik
göstergeyi, opsiyonu satan yatırımcıya ödediği bir prim karşılığında belli bir fiyattan alma
hakkına sahip olur. Bu bir hak olup herhangi bir zorunluluk bulunmamaktadır
(Chambers,2009:59). Alım opsiyonu satan yatırımcı ise, belli bir vadeye kadar veya vadede,
opsiyona dayanak oluşturan belli miktardaki malı, finansal ürünü, sermaye piyasası aracını
veya ekonomik göstergeyi alım opsiyonu alan yatırımcının talebi halinde belli bir fiyattan
satmakla yükümlüdür (Şen,2010:44).
2.SATIM OPSİYONU
Satım opsiyonu alan bir yatırımcı, belli bir vadeye kadar veya vadede, opsiyona
dayanak oluşturan belli miktardaki malı, finansal ürünü, sermaye piyasası aracını veya
ekonomik göstergeyi, opsiyonu satan yatırımcıya ödediği bir prim karşılığında belli bir fiyattan
satma hakkına sahiptir (Vob, 2009:173).
3.AVRUPA TİPİ OPSİYONLAR
Avrupa tipi opsiyonlar, opsiyon vadesine kadar nakde dönüştürülemezler ve bu yüzden
Amerikan tipi opsiyonlar gibi esnek değillerdir. Avrupa tipi opsiyonlar, sadece opsiyon
vadesinden önceki gün nakde dönüşebilirler. Avrupa tipi opsiyonlarda vade tarihi bilindiği için
satıcı taraf, alıcı taraf hakkını kullandığında, yükümlülüğünü ne zaman yerine getireceğini
önceden bilmektedir (Parasız,2007:342).
4.AMERİKAN TİPİ OPSİYONLAR
Amerikan opsiyonlarında opsiyon alıcısı opsiyonunu vade tarihine kadar herhangi bir
tarihte kullanma hakkına sahiptir. Amerikan opsiyonları bu özelliği nedeniyle Avrupa
opsiyonlarına göre daha esnektir ve daha geniş bir kullanım alanı vardır. Bu nedenle opsiyonun
zaman değeri yüksek olacak ve opsiyon için ödenen prim yükselecektir. Avrupa tipi
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opsiyonlarda önceden belirlenmiş bir tarihte uygulamaya konulabildiğinden alış fiyatı veya
prim, Amerikan tipi opsiyonlara göre düşük olmaktadır (Alpan, 1999:88).
5. HİSSE SENEDİ OPSİYON SÖZLEŞMELERİ
Hisse senedi fiyatlarındaki dalgalanmalardan korunmak veya spekülatif kar elde etmek
amacıyla hisse senedi opsiyonları alınıp satılmaktadır. Borsada işlem gören opsiyonların ilk
örneklerinden olan hisse senedi opsiyonları alıcısına belirli bir hisse senedinin belirli adedini
(lot büyüklüğü) ödenen prim karşılığında belirli fiyattan satın alma ya da satma hakkı
vermektedir (Ersan, 2003:112).
6.DÖVİZ OPSİYON SÖZLEŞMELERİ
Döviz opsiyonu sahibine, belirli bir vadede veya öncesinde, belirlenmiş bir fiyattan,
belirli bir miktarda dövizi satın alma veya satma hakkı tanıyıp, yükümlülük yüklemeyen
sözleşmelerdir. Dünyanın işlem hacmi bakımından en büyük döviz opsiyon borsası ABD’deki
Philadelphia Borsasıdır. Borsa dışında yapılan opsiyon sözleşmeleri ise, daha çok New York,
Londra ve Tokyo’da yapılmaktadır(Ceylan ve Korkmaz,2004:347).
7.FAİZ OPSİYON SÖZLEŞMELERİ
Bu opsiyon türü sahibine herhangi bir tarihten itibaren belirli süre içerisinde, belirli bir
faiz üzerinden borç alma ve verme hakkını veren sözleşmelerdir. Döviz opsiyon
sözleşmelerinde olduğu gibi, opsiyonun alıcısı, satıcısına belirli bir prim ödemekle
yükümlüdür. Bu prim tutarı ise çeşitli faktörlerin etkisindedir. Faiz opsiyonları, döviz
opsiyonlarında olduğu gibi organize olmuş borsaların dışında da işlem görebilir. Sabit faiz
sisteminin değişerek yerini değişken faiz sistemine bırakmasından sonra faiz opsiyonları çok
talep gören bir finansal türev ürün haline gelmiştir (Ceylan,1998:250).
III. TÜREV SÖZLEŞMELER İLE İLGİLİ RAPORLAMA VE MUHASEBE
STANDARTLARI
Türev ürünler içerisinde yer alan opsiyon sözleşmelerinin değerlendirilmesi aşağıdaki
standartlar kapsamında yer almaktadır. Diğer yandan opsiyon sözleşmelerinin
muhasebeleştirilme esasları açısından SPK tarafından yayınlanan Seri XI, 19 No'lu "Vadeli
İşlem ve Opsiyon Sözleşmelerinin Muhasebesine İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Tebliğ" ile
düzenlenmiştir.
UFRS 7 FİNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALAR
Bu finansal raporlama standardının amacı; finansal araçların işletmenin finansal
durumu ve performansı açısından önemini ve bir işletmenin finansal araçlar nedeniyle maruz
kaldığı risklerin niteliği ve düzeyi ile o işletmenin sözü edilen finansal riskleri yönetme şekliyle
ilgili bilgileri, finansal tablolar aracılığıyla kamuoyuna açıklamaktır. (UFRS 7 Standardı,
madde 1)
Bu UFRS aracılığıyla, işletmelerin finansal araçlarını sınıflara ayırması ve bunlara
ilişkin yeterli düzeyde gereken bilgilerin açıklanması gerekmektedir. İşletme her bir finansal
riskten korunma işlemi için şu bilgileri kamuoyuna açıklamakla yükümlüdür; (madde 22)
Her bir finansal riskten korunma işleminin niteliği
Finansal riskten korunma aracı olarak belirlenmiş olan finansal araçların niteliği ve
raporlama tarihindeki uygun değerleri
Korunulan riskler.
Bu standart, bir işletmenin taşıdığı finansal risklerin nitelik ve düzeyini finansal tablolarda
açıklanmasını gerektirir. Söz konusu riskler şu şekilde sınıflanmıştır;
• Kredi riski
• Likitide riski
• Piyasa riski
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UFRS 9 FİNANSAL ARAÇLAR
Bu finansal raporlama standardının amacı; finansal tablo kullanıcılarına işletmenin
gelecekteki nakit akışlarının tutarını, zamanını ve belirsizliğini değerlendirmelerinde, ihtiyaca
uygun ve faydalı bilgiyi sunacak şekilde finansal varlıklara ve finansal borçlara ilişkin finansal
raporlama ilkelerini belirlemektir.
UMS 32 FİNANSAL ARAÇLAR: SUNUM
Bu standardın amacı, bir işletmedeki finansal araçların borç veya öz sermaye olarak
sunulması ile finansal varlık ve finansal borçların netleştirilmelerine ilişkin ilkeleri
belirlemektir. (UMS 32 Standardı, madde 2)
Finansal araç, bir işletmenin finansal varlığı ile diğer bir işletmenin finansal borcunda
ya da hisse senedine dayalı bir finansal araçta artışa neden olan herhangi bir sözleşme olarak
tanımlanır ve üç gruba ayrılır: (madde 11)
• Finansal varlıklar
• Finansal borçlar
• Özkaynağa Dayalı Finansal Araç
Bu Standart, ihraç eden (ihraçcı) açısından finansal araçların, finansal varlık, finansal
borç ve özkaynağa dayalı finansal araç olarak sınıflandırılması, bunlara ilişkin faiz, temettü,
kayıp ve kazançların sınıflandırılması ve finansal varlık ve borçların netleştirilmeleri gereken
durumlara uygulanır (UMS 32 Standardı, madde 2).
Bir finansal varlık ve borcun birbirine mahsup edilmesi (netleştirilmesi) kural olarak
mümkün değildir. Anılan standardın 42’nci maddesinde buna iki istisnası getirilmiştir:
(a) Muhasebeleştirilen tutarları netleştirme konusunda yasal bir hakkının bulunması
(b) Net esasa göre ödemede bulunma ya da varlığı elde etme ve borcu ödeme
işlemlerini eş zamanlı olarak gerçekleştirme niyetinde ise, mümkün olması durumunda
netleştirme yapılabilmektedir.
Standartta finansal araçların, asıl araçlar (alacaklar, borçlar ve hisse senedine dayalı
finansal araçlar gibi) ile türev finansal araçları (finansal opsiyonlar, vadeli işlem sözleşmelerifutures sözleşmeler ve forward sözleşmeler, vadeli faiz oranı takasları ve döviz takasları gibi)
kapsadığı ve türev finansal araçların bu standart kapsamında yer alacağı belirtilmiştir.
UMS 39 FİNANSAL ARAÇLAR: MUHASEBELEŞTİRME VE ÖLÇME
UMS 39 “Finansal Araçlar: Muhasebe ve Ölçme” standardı ile, finansal varlıkların,
borçların ve finansal olmayan kalemlerin alım ve satımına ilişkin sözleşmelerin
muhasebeleştirme ve ölçülmesine ilişkin ilkeler belirlenmiştir.
UMS 39 standardı ile finansal varlıkların ilk kayda alınmasında gerçeğe uygun değeri
üzerinden kaydedileceği belirtilmiştir. Gerçeğe uygun değer kavramı ise anılan standartta,
“Karşılıklı pazarlık ortamında, bilgili ve istekli gruplar arasında bir varlığın el değiştirmesi ya
da bir borcun ödenmesi durumunda ortaya çıkması gereken tutardır.” şeklinde tanımlanmıştır.
UMS 39’a göre, varlığın piyasa fiyatının mevcut olmaması durumunda gerçeğe uygun
değerin tespiti için iskonto edilmiş nakit akımları veya benzer modeller kullanılabilir. Ancak
kullanılan teknikler sonucunda bulunacak değerin doğrulanabilir ve güvenilir olması şarttır.
Aksi halde, maliyet bedeli ile değerleme yapılacaktır.
UMS 39’ a göre finansal araçlar dört ana kategoride sınıflandırılmıştır;
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1- Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlık veya finansal
borçlar
2- Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar veya borçlar
3- Krediler ve alacaklar
4- Satılmaya hazır finansal varlıklar
UMS 39’da finansal varlığın ilk muhasebeleştirilmesinden sonra, finansal varlığın yukarıdaki
sınıflandırmaya bağlı olarak belirlenen ilkeler doğrultusunda ölçüleceği ve bunlara ilişkin
hükümler belirlenmiştir. Standardın 46’ncı maddesinde, ilk muhasebeleştirme işleminin
ardından, varlık niteliğindeki türev ürünler de dahil olmak üzere finansal varlıkların, gerçeğe
uygun değerlerinden ölçüleceği belirtilmiştir.
UMS 39’da finansal riskten korunma muhasebesi 3 durum için öngörülmüştür. Bunlar;
Gerçeğe uygun değer riskinden korunma
Nakit akış riskinden korunma
Yurtdışındaki işletmede bulunan net yatırım riskinden korunmadır
IV.
OPSİYON
SÖZLEŞMELERİNİN
DEĞERLENMESİ
VE
MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
Türev araçların muhasebeleştirilmesine ilişkin esaslar UMS 39 “Finansal Araçlar:
Muhasebeleştirme ve Ölçme” standardında yer almaktadır. Türev finansal aracı
muhasebeleştirirken, türev aracın hangi amaçla edinildiği önemlidir. Türev araç kısa süreli kâr
elde etmek amaçlı mı (alım satım amaçlı), yoksa riskten korunma amaçlı mı elde edilmiştir.
Bu sorunun cevaplanması gerekir. Çünkü türev finansal aracın edinilme amacına göre,
muhasebeleştirilesi de farklılık gösterecektir
ALIM SATIM AMAÇLI EDİNİLEN TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
Türev finansal araçlar spekülasyon amacıyla elde edilmiş olabilir. Alım satım amaçlı,
kısa süreli kar elde etmek (spekülasyon) amacıyla elde edilen türev finansal araçlar gerçeğe
uygun değer üzerinden değerlemeye tabi tutulur ve gerçeğe uygun değer farkı kar ve zarara
(gelir tablosuna) yansıtılır (Demir, 2012, s. 271).
B. FİNANSAL RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI EDİNİLEN TÜREV
FİNANSAL ARAÇLAR
Türev finansal araçlar, finansal riskten korunma amacıyla elde edilmiş ise, finansal
riskten korunma ilişkisinin çeşidine göre, muhasebeleştirilme esasları değişmektedir. Her bir
finansal riskten korunma ilişkilerine göre muhasebeleştirilme esasları şöyledir;
- Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma İşlemi Muhasebesi Finansal riskten
korunma aracının gerçeğe uygun değerinin yeniden ölçülmesinden (türev nitelikli bir finansal
riskten korunma aracı için) veya söz konusu finansal riskten korunma aracının defter değerine
ilişkin yabancı para bileşeninin UMS 21’e göre ölçülmesinden kaynaklanan kazanç veya
kayıplar, kâr ya da zararda muhasebeleştirilir ve finansal riskten korunma konusu kalemden
kaynaklanan ve korunulan riskle ilişkilendirilebilen kazanç veya kayıp, finansal riskten
korunma konusu kalemin defter değerine yansıtılır ve kâr veya zararda muhasebeleştirilir. Söz
konusu durum, finansal riskten korunma konusu kalem maliyeti üzerinden ölçülmüş olsa dahi
geçerlidir (UMS 39, madde 89).
-Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemi Muhasebesi Nakit akış riskinden korunma
işlemi, aşağıdaki gibi muhasebeleştirilir (UMS 39, madde 95);
Finansal riskten korunma aracından kaynaklanan kazanç veya kayıpların etkin olduğu
tespit edilen kısmı diğer kapsamlı gelir içerisinde muhasebeleştirilir ve
Finansal riskten korunma aracından kaynaklanan kazanç veya kaybın etkin olmayan
kısmı kâr veya zararda muhasebeleştirilir.
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-Yurtdışındaki İşletmede Bulunan Net Yatırım Riskinden Korunma İşlemi
Muhasebesi;
Yurtdışındaki işletmede bulunan net yatırım riskinden korunma amaçlı işlemler, net
yatırımın bir parçası olarak muhasebeleştirilen parasal kalemlere ilişkin finansal riskten
korunma işlemleri de dahil olmak üzere, nakit akış riskinden korunma işlemlerine benzer
şekilde muhasebeleştirilir (UMS 39, madde 102);
Finansal riskten korunma aracından kaynaklanan kazanç veya kaybın etkin olduğu
tespit edilen kısmı diğer kapsamlı gelir içerisinde muhasebeleştirilir.
Finansal riskten korunma aracından kaynaklanan kazanç veya kaybın etkin olmayan
kısmı kâr veya zararda muhasebeleştirilir.
Opsiyon sözleşmeleri kullanılması opsiyon alıcısının kararına bağlı olduğundan kesin
bir hüküm ve sonuç doğurmamaktadır. Bu nedenle ve genel standartlar çerçevesinde opsiyonlar
asli hesaplarda değil, bilanço dışı bir kalem olarak nazım hesaplarda muhasebeleştirilir.
Sözleşmenin yapıldığı tarihte bir nakit akımı gerçekleşmediği için opsiyon sözleşmesinin
nazım hesaplarda gösterilmesi daha uygundur (Fırat,2009:137).
Opsiyon priminin nasıl kayda alınacağı SPK’nın ilgili tebliğinde ise madde 13’de şu
şekilde belirlenmiştir; opsiyonu alan ve primi ödeyen taraf opsiyon primini bilançonun
aktifinde dönen varlıklar altında menkul kıymet olarak, opsiyonu yazan ve primi teslim alan
taraf ise bunu bilançonun pasifinde kısa vadeli borçlar içerisinde izler (Fırat,2009:137).
Opsiyon sözleşmeleri UMS 39’da belirtildiği üzere gerçek değeri esas alınarak
değerlenir. Opsiyon priminin muhasebeleştirilmesi konusundaki yaygın görüş, opsiyon
priminin içsel değerinin ve zaman değerinin ayrı değerlenmesi ve muhasebeleştirilmesidir.
SPK’nın ilgili tebliğinde de opsiyonun içsel ve zaman değerinin ayrı değerleneceği
belirtilmiştir. UMS 39 nolu standardın 74. Maddesinde riskten korunma amaçlı bir opsiyon
sözleşmesinin uygulama fiyatı ile piyasa fiyatı arasındaki fark (içsel değer) ile zaman değerini
birbirinden ayırmak ve zaman değerini dışarıda bırakarak yalnızca opsiyonun uygulama fiyatı
ile piyasa fiyatı arasındaki farktaki değişimi finansal riskten korunma aracı olarak göstermek
gerektiği belirtilmiştir (Fırat,2009:138).Spekülasyon amaçlı opsiyon sözleşmelerinde içsel
değerdeki değişiklikler, doğrudan gelir tablosu ile ilişkilendirilir. Korunma amaçlı opsiyon
sözleşmelerinde ise içsel değer makul değer değişikliği ve nakit akış riskine karşı yapılan
korunma amaçlı sözleşmeler için belirlenen esaslar çerçevesinde muhasebeleştirilir. Opsiyon
priminin içsel değerindeki değişiklikler vade sonunda gelir tablosuna aktarılır. Opsiyon
sözleşmesinin zaman değerindeki değişiklikler ise, opsiyon sözleşmesi riskten korunma
sağladığı sürece gelir tablosu ile ilişkilendirilebilir. Opsiyon sözleşmelerine spekülasyon
amacıyla taraf olunması durumunda, sözleşmenin vadesi sona erdiğinde ya da vadeden önce
sözleşmenin kapatılması durumunda kesinleşen kazanç ya da kayıp tutarı cari dönemin gelir
ya da gider hesaplarına yansıtılır (Karaca, Durmuşkaya 2006:89, aktaran; Fırat,2009:138).
Diğer yandan Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmelerinin Muhasebesine İlişkin Usul ve
Esaslar hakkında Tebliğin; Muhasebe esasları başlıklı 5.maddesinde sözleşmelerim
muhasebeleştirilmesine ilişkin esaslar sözleşmelerin kullanılış amacına bağlı olarak değişir
ifadesi yer almaktadır. İlgili maddenin devamında; korunma amaçlı sözleşmeler, riski ortadan
kaldırmak, azaltmak veya başkasına yansıtmak amacıyla kullanılır ve riskten korunma
muhasebesinin uygulanması gerektirir. Riskten korunma muhasebesi, riskten korunma
amacıyla kullanılan sözleşmelerin muhasebeleştirilmesinde bu sözleşmelerin değerinde
meydana gelen değişmelerin gelir tablosuna yansıtılması zamanı ile riske maruz pozisyonun
değerinde meydana gelen değişmelerin ortaya çıktığı zaman arasında denklik sağlanması
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sürecidir. Korunma amaçlı olmayan sözleşmelerin alım-satımı ise, spekülasyon amaçlı işlem
olarak kabul edilir.
Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
ise türev finansal araçların finansal tablolarda asli hesaplarda izlenerek, sonuçlarının yine
finansal tabloların içerisinde gösterilmesini benimsemiştir. Ayrıca, UMS/UFRS standartlarına
göre, türev finansla araçlarla ilgili kamuoyuna açıklanması gereken hususlarında finansal
tabloların dipnotlarında yer alması istenmektedir (Bal ve Öztürk,2013:131). Uygulamaya konu
olan örnek 1’de riskten korunma amacıyla yapılan faiz opsiyon sözleşmesi konu edilecek,
örnek 2’de riskten korunma amaçlı yapılan döviz opsiyon sözleşmesi incelenecektir Örnekler
Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları esas
alınmakla birlikte, TDHP göre muhasebeleştirilmesi farklı kayıt yöntemleri ile incelenecektir.
ÖRNEK UYGULAMA 1: FAİZ OPSİYON SÖZLEŞMESİ
X A.Ş. 01.03.2014 tarihinde yurtdışından bir bankadan 3 ay vadeli 500.000 EURO tutarında
kredi kullanmıştır. Kredi faiz oranı 3 aylık LIBOR faiz oranı olup faiz ve anapara ödemesi vade
sonunda yapılacaktır. X işletmesi LIBOR faiz oranlarında meydana gelebilecek
değişikliklerine karşı kendisine korumak için % 8 sabit faizli ve 31.05.2014 vadeli 500.000
EURO değerinde bir adet alım opsiyonu satın almıştır. X A.Ş. opsiyon sözleşmesi için 2000
EURO opsiyon primi ödemiştir (Gül,2013)
Opsiyon sözleşmesi ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.
01.03.2014
LIBOR % 8

30.04.2014
LIBOR % 10

31.05.2014
LIBOR % 12

---------------------01.03.2014----------------------------------------------------------100.02.02 EURO Kasa Hs.
500.000
300 Banka Kredileri H.s.
500.000
Bankadan Kredi Alımı Kaydı
-----------------------01.03.2014----------------------------------------------------------116 Türev Finansal Varlıklar
2000
-Zaman Değeri
100.02.02 EURO Kasa Hs.
2000
Opsiyon Primi Ödemesi
---------------------01.03.2014-----------------------------------------------------------9xx Faiz Opsiyon Hs.
500.000
9xx Faiz Opsiyon Hs.
500.000
……………………………………………………………………………………...

---------------------30.04.2014---------------------------------------------------------127 Diğer Ticari Alacaklar H.s.
1.666
-İçsel Değeri 1.666
380 Gelecek Ay. Ait Gelir Hs.
1.666
Opsiyon Sözleşmesi Yıl Sonu Değerlemesi Artış Karı
500.000 EURO x (% 10 - % 8) x 60/360 = 1.666
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.04.2014---------------------------------------------------------659 Diğer O.G/Z Hs.
1.333
180 Gelecek Aylara Ait Giderler
1.333
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-Zaman Değeri 1.333
Opsiyon Sözleşmesi Primi Paranın Zaman Değeri
2000 x (2/3) = 1.333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------31.05.2014---------------------------------------------------------127 Diğer Ticari Alacaklar H.s.
2.000
-İçsel Değeri 2.000
380 Gelecek Ay. Ait Gelir Hs.
2.000
Opsiyon Sözleşmesi Yıl Sonu Değerlemesi Artış Karı
500.000 EURO x (% 12 - % 8) x 60/360 = 3.333-1.333 = 2.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------31.05.2014--------------------------------------------------------659 Diğer O.G/Z Hs.
666
180 Gelecek Aylara Ait Giderler
666
-Zaman Değeri 666
Opsiyon Sözleşmesi Primi Paranın Zaman Değeri
2000 x (1/3) = 666
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------31.05.2014---------------------------------------------------------Kasa Hs.
3.666
127 Diğer Ticari Alacaklar H.s.
3.666
-İçsel Değeri 3.666
Opsiyon Sözleşmesi Primi Paranın Zaman Değeri
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------01.03.2014---------------------------------------------------------9xx Faiz Opsiyon Hs.
500.000
9xx Faiz Opsiyon Hs.
500.000
----------------------------------------------------------------------------------------------

100.02.02 EURO

ÖRNEK UYGULAMA 2: DÖVİZ ALIM OPSİYONU
Manisa Organize Sanayi Bölgesinde beyaz eşya yan sanayi üretimi alanında faaliyet gösteren
Yıldız A.Ş. genişleyen iş hacmi ve siparişleri zamanında yetiştirmek için üç hattan oluşan
üretim bandına dördüncü hattı eklemek için makine ihtiyacı vardır. Yıldız A.Ş’nin yaptığı
piyasa araştırması neticesinde lazım olan makine ihtiyacına en uygun teklifi Alman Thyssen
firması tarafından verilmiştir. Makinenin bedeli 400.000 Euro’dur. Sözleşme tarihi
01.04.2014’tür. Makine Thyssen firması tarafından 01.06.2014’de teslim edilecektir. Yıldız
A.Ş. finans müdürü Ali bey ödeyeceği 400.000 Euro’nun kur riskine karşı korunma amaçlı A
bankası ile 1Euro = 2,00 kuru üzerinden 01.04.2014 tarihli Döviz Alım Opsiyon Sözleşmesi
işlemi gerçekleştirmiştir. Opsiyon Primi 1 Euro = 0,040 E/TL
TARİH
01/04/2014

KUR
1Euro = 2,00 TL

TUTAR
400.000 € X 2,00 = 800.000 TL

01/05/2014

1Euro = 2,00 TL

400.000 € X 2,00= 800.000 TL

01/06/2014

1Euro = 2,20 TL

400.000 € X 2,20= 880.000 TL

----------------------------------01.04.2014---------------------------------------9XX Opsiyon Sözleşmesi Borçlar
800.000 TL
9XX Opsiyon Sözleşmesi Alacaklar
800.000 TL
(400.000 € X 2,00 TL = 800.000 TL)
------------------------------------------------------------…
--------------------------------01.04.2014---------------------------------------116 Türev Finansal Varlıklar
16.000 TL
102 Bankalar
16.000 TL
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(400.000 € X 0,040 TL = 16.000 TL)
-------------------------------------------------------------------------------------------01.06.2014----------------------------------- ----253 Makine ve Cihazlar
880.000 TL
102 Bankalar
800.000 TL
116 Türev Finansal Varlıklar
16.000 TL
562 Türev Fin. Araç. Ger.
64.000 TL
Değ.Farkları
(400.000 € X 2,00 TL = 800.000 TL)
(400.000 € X 2,20 TL = 880.000 TL)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01.06.2014---------------------------------562 Türev Fin. Araç. Ger.Değ.Farkları
64.000 TL
648 Türev Finansal Araç Karları
64.000 TL
----------------------------------01.06.2014---------------------------------------9XX Opsiyon Sözleşmesi Alacaklar
800.000 TL
9XX Opsiyon Sözleşmesi Borçlar
800.000 TL
Hesapların kapatılması

V. SONUÇ
Yaşadığımız yüzyılda ticaretin sınırlarının kalkmasıyla birlikte rekabet ve risk algısı
değişmiştir. İşletmeler ticari hayatlarını sürdürebilmek için riskten korunma yöntemlerini
kullanarak bu riskleri yönetmek zorundadırlar. Türev finansal araçlar da işletmelerin riskten
korunmak amacıyla kullandığı yöntemlerden birisidir. Temel finansal araçlardan birisi olan
opsiyon sözleşmesi işlemleri de bu araçlardandır. Opsiyon sözleşmeleri işletmelere, fiyatların
opsiyon alıcısı aleyhine gelişmesi durumunda fiyat garantisi sağlaması, aynı zamanda da
piyasanın lehte gelişmesi durumunda bu gelişmenin sağlayacağı spekülatif kar olanakları
sağlamaktadır (Ocakoğlu,2013:52). Türev araçlar bugün dünyada birçok işletme tarafından
yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. İşletmeler gelecekteki belirsizliklerden kurtulmak ve
işletmelerine artı gelir getirebilecek fırsatlar aramaktadırlar. Bu nedenle türev araçların
muhasebesi, raporlanması vergilendirilmesi türev araçlardan faydalanan paydaşlar açısından
çok önemlidir. Nitekim Uluslar arası Muhasebe Standartlar, Türkiye Muhasebe Standartları,
Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve Türkiye’de Sermaye Piyasası Kurumu türev
araçların muhasebeleştirilmesi ve raporlanması için genel bir çerçeve oluşturmuştur.
Türev araçlar riskten korunmak ve spekülatif amaçlı kullanılabilmektedir. Standartlarda bu
duruma açıklık getirmeyi amaçlamıştır. Türev araçların birçok şekilde gerçekleşmesi ve farklı
yönlerden değerlendirilmesi kayıtlama ve raporlama sürecinde bazı zorluklara neden
olmaktadır. Çalışmada standartlar çerçevesinde opsiyon sözleşmeleri incelemeye alınmış olup
muhasebe kayıtları üzerinde durulmuştur. Yapılan literatür incelenmesinde ve çalışma
sonucunda diğer türev araçlarda olduğu gibi, opsiyon sözleşmelerinin çok farklı şekilde
gerçekleşmesi nedeniyle yapılan işlemleri standartların tam olarak açıklamadığı
bulgulanmıştır. Opsiyon sözleşmesi türlerine ve amaçlarına göre standartların spesifik olarak
açıklanması ve daha çok örneklendirilmesi ihtiyacı olduğu gözlemlenmiştir.
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Türkiye’de Uygulanan Zorunlu Trafik Sigortası Sisteminde Basamaklar Arası
geçişlerin Markov Zincirleri İle Modellenmesi
Metin ÖNER*
Özet
Türkiye’de 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre “Karayolları Motorlu Araçlar
Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası” veya daha yaygın kullanımıyla “Zorunlu Trafik Sigortası”, trafikte
kayıtlı olan tüm motorlu araçlar için yapılması zorunlu olan bir sigortadır. Bu sigorta kapsamı itibariyle,
araç sahibinin üçüncü şahıslara bedeni ve maddi zarar vermesi halinde, üçüncü şahısların zararlarını
teminat altına alan bir sorumluluk sigortasıdır. Bu sigorta sisteminde hasara karışmayan araçları
ödüllendiren, hasara karışan araçları cezalandıran prim sisteminin olduğu hasarsızlık basamakları söz
konusudur. Bu ödüllendirme ve cezalandırmayı sağlamak amacıyla, zorunlu trafik poliçeleri için yedi
basamak tanımlanmıştır. Trafiğe giren yeni bir araç dördüncü basamaktan başlatılmakta, hasarın
olmadığı her poliçe dönemi için bir basamak ödüllendirilerek araç sahibinin daha az sigorta bedeli
ödemesi yapmasının önü açılmaktadır. Buna karşın araç sahibi poliçe dönemi içinde karıştığı hasar sayısı
kadar cezalandırılarak bulunduğu basamak sayısı düşürülmekte daha fazla sigorta bedeli ödemek
zorunda bırakılmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’de uygulanan zorunlu trafik sigortası sisteminde
basamaklar arası geçişler Markov Zinciri ile modellenmiştir. Beklenen hasar oranından yararlanılarak
Poisson dağılımı ile kaza sayılarına karşı gelen olasılıklar bulunmuş, bu olasılıklar yardımıyla geçiş
matrisi oluşturulmuştur. Oluşturulan geçiş matrisinden yararlanılarak gelecek dönem tahminlerinde
kullanılmak üzere kararlı durum koşulu analiz edilmiş ve yorumlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Zorunlu Trafik Sigortası, Markov Zincirleri, Ödül-Ceza Sistemi.
Jel Kodu: C44, G22

Modelling by Markov Chains of Inter-classes Transition at Compulsory Traffic
Insurance System Applied in Turkey
Abstract
In Turkey, according to the Highway Traffic Law number 2918, “Highway Motor Vehicles
Compulsory Automobile Liability Insurance” or more commonly used “Compulsory Traffic Insurance”
is compulsory insurance for all motor vehicles registered to the traffic. This insurance is a liability
insurance as of its scope that collateralizes the damages of the third parties in case that the vehicle owner
damages to the third person as physically and financially. In this insurance system, no claim bonus
classes are in point that includes premium system which gives a bonus to the vehicles not involving into
the damage, gives a malus to the vehicles involving into the damage. In order to provide this bonusmalus system, seven classes are defined for compulsory traffic policy. The new vehicle getting into the
traffic is commenced from fourth class; the less insurance rate being rendered by vehicle owner is leaded
up by promoting to the next class for each policy term containing no damage. In spite of that, the vehicle
owner is obliged to render more insurance rate by imposing inasmuch as number of damages that the
owner involves in within policy term and the class number is reduced which the owner is present at .In
the present study, inter-classes transition at compulsory traffic insurance system applied in Turkey is
modelled by Markov Chain. The possibilities corresponding to numbers of accident with Poisson
distribution are found out by benefiting from expectant claim frequency, transition matrix is constituted
by means of the possibilities. The steady-state condition is analyzed and commentated for the purpose
of using in prepaid prediction by benefitting from the constituted transition matrix.
Key Words: Compulsory Traffic Insurance, Markov Chains, Bonus-Malus System.
Jel Code: C44, G22
Yrd.Doç.Dr. Celal Bayar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bankacılık ve Finans
Bölümü metin.oner@cbu.edu.tr
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GİRİŞ
Türkiye’de 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre “Karayolları Motorlu
Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası” veya daha yaygın kullanımıyla “Zorunlu Trafik
Sigortası”, trafikte kayıtlı olan tüm motorlu araçlar için yapılması zorunlu olan bir sigortadır.
Bu sigorta kapsamı itibariyle, araç sahibinin üçüncü şahıslara bedeni ve maddi zarar vermesi
halinde, üçüncü şahısların zararlarını teminat altına alan bir sorumluluk sigortasıdır
(www.tsb.org.tr ).
Türkiye’de günümüze değin zorunlu trafik sigortasında yaşanan tarihsel gelişmeler ana
başlıklar halinde aşağıda sıralanmıştır ( İlgili mevzuatlar www.mevzuat.org.tr ve
www.tsb.org.tr sitesinden alınmıştır).
Türkiye’de zorunlu trafik sigortası uygulaması 1953 yılında başlatılmıştır.
13.10.1983 tarihinde 2918 sayılı trafik kanunu 91.maddesi uyarınca “Karayolları Motorlu
Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası” yaptırılması zorunlu kılınmıştır. Bu dönemde
sigorta şirketleri devletin belirlediği tarife kapsamında zorunlu trafik sigortasını
uygulamışlardır (Durak ve Erdoğan, 2010, s.4-5). Devletin belirlediği tarife kapsamı dönemi
01.08 2007 tarihine kadar sürmüştür.
12 Ağustos 2003 tarihli 25197 sayılı resmi gazetede (yürürlük tarihi 15 Ağustos 2003) Hazine
Müsteşarlığınca “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Genel
Şartları” yayımlanmıştır.
16 Aralık 2003 tarihli 25318 sayılı resmi gazetede Devlet Bakanlığınca yayımlanan yönetmelik
uyarınca trafik sigortaları konusunda bilgi ve denetimi sağlayacak kısa adı TRAMER (Trafik
Sigortası Bilgi Merkezi) kurulmuştur (www.sbm.org.tr ).
24 Aralık 2004 tarihli 25680 sayılı resmi gazetede Devlet Bakanlığınca yayımlanan
“Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında”
zorunlu trafik sigortası için 7 basamak ve bu 7 basamakta uygulanacak “Hasarsızlık İndirimi –
Prim Artırımı” ismiyle günümüzde de geçerli olan Türkiye ödül-ceza (bonus-malus) sistemi
başlamıştır. Bu sistem uyarınca trafiğe yeni giren araç 4. Basamaktan başlatılmakta, hasara
karışmayan araç yıl başına bir basamak ilerletilmekte bir önceki yıla göre %10 daha az prim
ödeyerek ödüllendirilmektedir. Hasara karışan araç hasar adedine bağlı olarak yıl başına bir
basamak geriletilmekte ve %10 daha fazla prim ödeyerek cezalandırılmaktadır.
14Temmuz 2007 tarih ve 26582 sayılı resmi gazetede “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu
Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik” yayımlanmış,
bu yönetmelik uyarınca ilk defa Türkiye’de sigorta şirketlerine %10 yükseltme - %5 düşürme
sınırları içinde kalma koşulu ile sigorta şirketlerine serbest prim belirleme yetkisi tanınmıştır.
06 Şubat 2008 tarih ve 26779 sayılı resmi gazetede “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali
Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır. Bu yönetmelik ile sigorta şirketlerine temel
sigorta primini il bazında serbestçe tespit etme imkanı tanınmıştır. Zorunlu trafik sigortası için
ödül-ceza sistemi oranları yeniden düzenlenmiştir. Bu oranlara göre 4. Basamak giriş olmak
üzere beş, altı ve yedinci basamaklar için sırasıyla %10, %15 ve %20 ödüllendirme (primde
indirim), üçüncü, ikinci ve birinci basamaklar için sırasıyla %20, %40 ve %60 cezalandırma
(primde artırım) oranları tanınmıştır.
1 Nisan 2008 tarihinden itibaren ufak çaplı maddi hasarlı kazalarda tarafların kendi aralarında
anlaşarak kaza tespit tutanağı düzenleyebilmesine dair uygulama getirilmiştir. Kaza tespit
tutanaklarının izlenmesinde TRAMER yetkili kılınmıştır (www.sbm.org.tr ).
19 Haziran 2009 tarih ve 27263sayılı resmi gazetede “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu
Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır. Bu yönetmelik ile sigorta şirketlerine serbest
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prim belirleme yetkisi verilmiş, Hazine Müsteşarlığına ise %20 olarak belirlenen prim
artırımının üst sınırını artırma veya tamamen kaldırma yetkisi tanınmıştır.
18 Mayıs 2010 tarihli Başbakanlık Hazine Müsteşarlığınca “Karayolları Motorlu Araçlar
Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında (Trafik Sigortası) 01.07.2010 tarihinden itibaren
Sigorta Şirketlerince Uygulanacak Tarifelerin Belirlenmesi ve Bildirimine İlişkin Genelge
(2010/6)” duyurulmuştur. Bu genelgenin 2.maddesi uyarınca sigorta şirketlerine %10 indirim
- %300 artırım aralığında kalmak kaydıyla prim tarifelerini serbestçe belirleme imkânı
tanınmıştır.
31 Aralık 2013 tarihli Hazine Müsteşarlığınca “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu
Mali Sorumluluk Sigortası Poliçeleri Düzenlenirken İndirim ve Artırım Uygulamasında
Referans Alınacak Poliçelere İlişkin Genelge (2013/19)” duyurulmuştur. Bu genelge uyarınca
sigortalının yeni araç satın aldığında TRAMER veri tabanındaki hasar geçmişine göre
basamağının belirlenmesi uygulaması gelmiştir. Bu uygulamayla basamak sistemi sürekliliği
getirilmiştir.
1 Eylül 2015 tarihli (yürürlük 1.10.2015) Hazine Müsteşarlığınca duyurulan (2015/36)
sayılı genelge uyarınca basamak sürekliliğini sağlaması ve sigortalının TRAMER veri
tabanındaki hasar geçmişinden sorumlu olması uygulamasını getiren 2013/19 sayılı genelgeye
tamamlayıcı değişiklikler getirmiştir.
Buraya kadar yapılan tarihsel gelişimle ilgili açıklamalardan anlaşılacağı gibi
Türkiye’de zorunlu trafik sigortası kapsamında uygulanan ödül-ceza sisteminde yedi basamak
söz konusudur. Bu basamaklar arasındaki geçişlerin Markov zinciri ile modellenmesi bu
çalışmanın ana konusudur.
Trafik sigortası kapsamında kullanılan basamaklara dayalı ödül-ceza sistemi markov
zincirleri ile analiz edilmektedir (Lemaire, 1995, s.74-80). Her ülke trafik sigortası için kendine
özgü farklı basamaklar kullanmaktadır (Lemaire ve Zı, 1994). (Pitrebois vd., 2003) 23
basamaklı Belçika sistemi için Markov zincirlerini kullanmışlardır. (Arato ve Martinek, 2014)
ödül-ceza isteminde hasar sayısının tahminini ele almıştır. (Niemiec, 2007) ergodik Markov
küme-zincirleri teorisine dayanarak ödül-ceza sistemini analiz etmiştir. (Kozubik, 2006)
Markov sürecine dayanarak “ödül açlığı” ölçütünü ele almışlardır. (Heikki, 1992) ödül-ceza
sistemlerinde yakınsama oranını Markov zincirinin öz değer ortalamalarıyla incelemiştir.
(Aggoun ve Lakdere, 2006) Ödül-ceza sistemine sahip bir sigorta modelinde Markov özelliğini
ve Markov zincirlerini matematiksel gösterimlerle ele almışlardır. (Centeno, E Silva, 2002)
optimal ödül ölçeğini birinci dereceden markov zinciri özelliğine göre ele almıştır.
(Mahmoudvand vd.,2013) İran ödül-ceza sisteminde markov zincirlerini kullanmışlardır.
(Lemaire, 1998) markov zincirleri modellemesinin gösterildiği birincil kaynaklardan
biridir.(Asmussen, 2014) Markov zincirlerinin durağan durumuna yaş doğrulaması
uygulamasını ele almıştır. (Emamverdi vd., 2013) ve (Ibiwaye vd., 2011) çalışmalarında
Markov Zincirlerini kullanmışladır.
Ödül Ceza Sisteminin Markov Zincirleri İle Modellenmesi
Markov zincirleri stokastik süreçlerin analizinde kullanılan bir metodolojidir.
Kesikli t zamanına bağlı olarak herhangi bir X değişkeninin aldığı rassal değerler
X  X t , t  N kesikli zaman stokastik süreci ve bir olayı tanımlayan X değişkeni nominal
ölçekte sonlu sayıda kategorik durumları gösteriyorsa X değişkeninin aldığı değerler sonlu
durumlu stokastik süreci oluştururlar (Halaç, 1983, s.101)
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Sonlu durumlu ve kesikli zamanlı bir stokastik süreç için aşağıdaki koşullu olasılık
eşitliği söz konusu olduğunda bu sürece birinci dereceden markov zinciri adı verilir (Halaç,
1983, 102).
P(X t 1  j | X t  i, X t 1  i t 1 ,..., X 0  i 0 )  P(X t 1  j | X t  i)
Formülde, j, i, i t 1 ,...,i 0  E ve E Markov zincirinin durum uzayıdır.
Birinci dereceden bir Markov zinciri için p ij (t )  P(X t 1  j | X t  i) olasılıklarına bir
adımlı geçiş olasılıkları adı verilir. Sonlu sayıda durumlar için hesaplanan geçiş olasılıklardan
elde edilen matrise ise “geçiş matrisi” adı verilir. Geçiş matrisinin her satırındaki olasılıklar
toplamı 1’e eşittir. Geçiş matrisi P  P(t )  (p ij (t )) şeklinde gösterilir. Kesikli zaman ve sonlu
durumlu Markov zincirleri için h adım sonrası için hesaplanan geçiş olasılıklarından elde edilen
matrise “h-adımlı geçiş matrisi” adı verilir. Bu matris şu şekilde gösterilir (Teodorescu, 2012).
(h)
P ( h )  P ( h ) (t )  (p ij (t ))
Kesikli zaman ve sonlu durumlu Markov zincirlerinde h adım sonrası için geçiş
olasılıkları aşağıda gösterilen Chapman-Kolmogorov eşitlikleri ile belirlenir.
p ij

(h r)



p

(h)
ik

p kj

(r)

kE

Kesikli zaman, sonlu durumlu ve yutucu olmayan Markov zincirlerinde P geçiş
matrisini göstermek üzere,   P doğrusal eşitliklerin çözümüyle bulunan ve elemanları sıfır
olmayan µ vektörüne Markov zincirinin durağan dağılımı veya kararlı durum (steady-state)
vektörü adı verilir. Kararlı-durum vektörü,   ( j , j  E) , Markov zincirinin uzun dönem
sonucunda ulaşacağı durumu ifade eder. Bu durum aşağıdaki matematiksel ifadeler ile
gösterilir (Kemeny ve Snell, 1976, s.71-72) (Kaas vd., 2008, s.138-140).
(t)
lim p (0) P t  p (0) P   
 j  lim p ij
ve
t 

t 

Trafik sigortası kapsamında uygulanan basamak sistemi kesikli zaman ve sonlu
durumlu Markov zinciri ile incelenmektedir. Trafik sigortası ödül-ceza sisteminde basamaklar
(sınıflar) Markov zincirinde n sayıda sonlu durumu ifade eder. Sigortalının herhangi bir t
yılında herhangi bir Ci basamağından t + 1 yılında herhangi bir Cj basamağına geçiş olasılığı t
yılındaki hasar sayısına bağlıdır. Hasar sayısının gözlenme olasılığı, t yılı için λ beklenen
(ortalama) hasar sayısını (hasar frekansını) göstermek üzere Poisson dağılımı ile bulunur
(Altunkaynak ve Öztürk, 2016, sf. 5-6).
k e  
k = 0, 1, 2, … hasar sayısı
pk 
k!
(1)
Poisson dağılımı ile hasar sayılarının gözlenme olasılıkları bulunurken hasar frekansının, λ,
zaman içinde sabit kalacağı varsayılır.
Türkiye’de uygulanan zorunlu trafik sigortası sisteminde 7 basamak vardır. Bu
basamaklar Markov zincirinde durumlara karşılık gelmektedir. Poliçe döneminde sigortalının
hasar sayısına göre basamaklar arasındaki geçiş kuralı Tablo-1’de gösterilmiştir. Örneğin
5.basamakta bulunan bir kişi poliçe dönemi içinde hiç hasara karışmamışsa (k = 0 hasar sayısı)
6.basamağa yükselecek; 1 hasara karışmışsa (k = 1 hasar sayısı) 4.basamağa, 2 hasara
karışmışsa (k = 2 hasar sayısı) 3.basamağa gerileyecektir.
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Tablo – 1: Poliçe dönemi içinde hasar sayısına göre basamaklar arası geçiş kuralı
Mevcut
Basamak
1
2
3
4
5
6
7

Prim
Tarifesi
160
140
120
100
90
85
80

0
2
3
4
5
6
7
7

Poliçe Dönemi İçindeki Hasar Sayısı
1
2
3
4
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
3
2
1
1
1
4
3
2
1
1
5
4
3
2
1
6
5
4
3
2

6+
1
1
1
1
1
1
1

Tablo-1’de verilen hasar sayılarına göre basamaklar arasındaki geçiş kuralları
uygulanarak (1) eşitliğinde verilen Poisson dağılımı formülü ile Markov zincirinin geçiş
matrisi oluşturulur. Türkiye’de zorunlu trafik sigortası kapsamında uygulanan ödül-ceza
sisteminin Markov zinciri geçiş matrisinin hesaplama kuralı aşağıda (2) eşitliğinde
gösterilmiştir.

1
1  p0
1 

1  p0
2 
1  p 0  p1
3 

P 4 
1  p 0  p1  p 2

1  p 0  p1  p 2  p 3
5

6  1  p 0  p1  p 2  p 3  p 4
7 1  p 0  p1  p 2  p 3  p 4  p 5

2

3

4

5

6

7

p0

0

0

0

0

0

p0

0

0

0

p1

0

p0

0

0

p2

p1

0

p0

0

p3

p2

p1

0

p0

p4

p3

p2

p1

0

p5

p4

p3

p2

p1

0
0 
0

0
0

p0 
p 0 

(2)

(2) eşitliğinde verilen P geçiş matrisinin λ ile gösterilen herhangi bir hasar frekans değeri için
soldaki öz (eigen) vektörü, uzun dönemde basamaklarda bulunan araç oranlarını verecektir.
Buna aynı zamanda düzenli (regular) Markov zincirinin kararlı-durumu (steady-state) adı
verilir. Türkiye’de uygulanan yedi basamaklı zorunlu trafik sigortası sistemi için kararlı durum

vektörü,  , (3)’de verilen doğrusal eşitliklerin çözümü ile bulunur. (3)’de verilen doğrusal
eşitliklerde, pij olasılıkları P geçiş matrisinde i.basamaktan (i = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) j.basamağa (j
= 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) geçiş olasılıklarını göstermektedir. Eşitliklerde µ1, µ2, µ3, µ4, µ5, µ6, µ7 ise
kararlı durum vektörünün elemanlarıdır.
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1   2   3   4   5   6   7  1
p111  p 21 2  p 31 3  p 41 4  p 51 5  p 61 6  p 71 7  1
p121  p 22 2  p 32 3  p 42 4  p 52 5  p 62 6  p 72 7   2
p131  p 23 2  p 33 3  p 43 4  p 53 5  p 63 6  p 73 7   3
p141  p 24 2  p 34 3  p 44 4  p 54 5  p 64 6  p 74 7   4

(3)

p151  p 25 2  p 35 3  p 45 4  p 55 5  p 65 6  p 75 7   5
p161  p 26 2  p 36 3  p 46 4  p 56 5  p 66 6  p 76 7   6
p171  p 27 2  p 37 3  p 47 4  p 57 5  p 67 6  p 77 7   7
Geçiş matrisi ve kararlı durum vektörü ödül ceza sistemlerinde iki karar için
kullanılmaktadır: Birincisi geleceğe ilişkin tahminler yapmak, ikincisi ise herhangi bir yıla ait
tahmini toplam primi hesaplamaktır.  Geleceğe ilişkin tahminlerde basamaklarda meydana
gelebilecek hasar frekansı vektörü (  ) kullanılır. Hasar frekansı vektörü geçiş matrisi ile

çarpılarak ( P ) bir sonraki yıl basamaklarda beklenen hasar oranları tahmin edilmeye çalışılır.

Herhangi bir yıla ilişkin basamak esaslı toplam prim tahmini prim vektörü (  ) ile kararlı

 
durum vektörü (  ) çarpılarak ( . ) hesaplanır.
Türkiye Trafik Sigorta Sistemi İçin Geçiş Matrisinin Oluşturulması
Türkiye karayollarında tüm motorlu taşıtlar için 2005 – 2014 yılları arasında meydana
gelen genel kaza istatistikleri (Kaynak: Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri
Başkanlığı), trafiğe kayıtlı motorlu araç sayısı (Kaynak:TÜİK, Motorlu Kara Taşıt Sayısı)
Tablo – 2’de gösterilmiştir. Tablo – 2’nin son sütununda ise kaza sayılarının, trafiğe kayıtlı
motorlu araç sayısına oranları hesaplanarak gösterilmiştir. Sigortacılık terminolojisinde “kaza”
terimi meydana gelen “maddi hasarları” da içermektedir. Tablo – 2’de gösterilen 2008 yılı
sonrası kaza sayıları ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı tüm kazaları içermektedir. Bir başka
ifade ile kaza sayısı istatistikleri 1 Nisan 2008 tarihinden sonra meydana gelen maddi hasarlı
kazalarda tarafların kendi aralarında anlaşarak düzenledikleri ve TRAMER’e ilettikleri kaza
tespit tutanak sayılarını da içermektedir.
Tablo – 2: Türkiye Karayollarına Kayıtlı Motorlu Araç Sayıları ve Genel Kaza Sayıları
KAYITLI ARAÇ
KAZA ORANI
YIL
KAZA SAYISI
SAYISI
(%)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

620.789
728.755
825.561
950.120
1.053.346
1.104.388
1.228.928
1.296.634
1.207.354
1.199.010

11.145.826
12.227.393
13.022.945
13.765.395
14.316.700
15.095.603
16.089.528
17.033.413
17.939.447
18.828.721

5,57
5,96
6,34
6,90
7,36
7,32
7,64
7,61
6,73
6,37

Kaynak: (TÜİK, “Motorlu Kara Taşıt Sayısı” ve Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik
Hizmetleri Başkanlığı, “Genel Kaza İstatistikleri”)
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Tablo-3’de Türkiye’de faaliyet gösteren sigorta şirketlerince 2009 – 2015 yılları arasında
gerçekleştirilen poliçe sayıları ve toplam alınan prim tutarları gösterilmektedir. Tablo – 3’ün
son iki sütununda motorlu taşıtlar içinde en önemli ağırlığa sahip otomobilin yıllar içinde
gerçekleşen toplam poliçe sayısı içindeki payları ile toplam alınan prim içindeki payları
hesaplanmıştır. Bu paylara bakıldığında otomobilin toplam poliçe sayısı içindeki payının %60
civarlarında olduğu, toplam alınan prim içindeki payının ise %45 ile %50 arasında olduğu
görülebilir.
Tablo – 3: Türkiye’de Otomobilin Toplam Poliçe Sayısı ve Toplam Alınan Prim İçindeki
Payı

YIL

TOPLAM
POLİÇE
(ADET)

TOPLAM
ALINAN
PRİM (TL)

OTOMOBİL
POLİÇE
(ADET)

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

10.673.440
11.745.633
12.942.474
13.862.901
14.111.306
15.924.574
15.522.432

1.930.497.053
2.241.236.776
2.598.251.665
3.507.839.996
4.869.622.635
4.947.790.123
6.663.872.096

6.432.725
7.069.672
7.715.795
8.381.051
8.621.222
9.675.840
9.415.487

OTOMOBİL
ALINAN
PRİM (TL)

TOPLAM
POLİÇE
İÇİNDE
OTOMOBİL
PAYI (%)

TOPLAM
ALINAN
PRİM
İÇİNDE
OTOMOBİL
PAYI (%)

964.840.698
1.136.793.111
1.316.807.485
1.722.034.039
2.233.155.968
2.273.556.204
3.233.391.839

60,27
60,19
59,62
60,46
61,09
60,76
60,66

49,98
50,72
50,68
49,09
45,86
45,95
48,52

Kaynak: (Türkiye Sigortalar Birliği Trafik Sigortası İstatistiklerinden Derlenmiştir.)
Tablo – 3’de verilen poliçe sayıları için şu bilgileri vermek yararlı olacaktır. Yıl içinde
bir aracını satan ve aldığı yeni araç için yaptırdığı yeni poliçeden dolayı aynı kişinin iki kez
kaydı bulunmaktadır. Ayrıca yıl içinde yapılan geçici poliçe sayıları da buna dahildir. Otomobil
için mükerrerliğin önlendiği yıllara göre basamaklara ait net poliçe sayıları ile o yıla ait
poliçeye karşı gelen gözlenen hasar frekansları Tablo – 4’de verilmiştir. 1 Nisan 2008’de
taraflar arasında anlaşarak kaza tespit tutanağı düzenlemesi getirilmiştir. Hasarın sigorta
şirketine intikali, eksper raporu, mahkemenin uzaması gibi durumlar nedeniyle özellikle son
yıllara ait Tablo – 4’deki rakamlar zaman içinde güncellenerek artacaktır. Hasar sayılarının
sigorta şirketlerine ulaşarak net istatistik rakamlara dönüşmesi çoğu zaman bir yılı aşmakta,
hata bazı durumlarda iki, üç hatta dört yıla kadar uzamaktadır. Tablo – 4’de göstertilen
değerlere bakıldığında en gerçekçi toplam hasar frekansı rakamlarını 2010, 2011 ve 2012
yılları göstermektedir. Bu nedenle sigorta sektöründe otomobil için toplam hasar frekansı
ortalaması %7,5 olarak kabul edilerek aktüer hesaplamalar yapılmaktadır. Bu çalışmada hasar
frekansının en olası değeri %7,5, en iyimser değeri %6,5 ve en kötümser değeri %8,5 kabul
edilerek geçiş matrisleri oluşturulmuştur. (1) formülünde verilen Poisson dağılımı formülünde
 = 0,075 için hesaplanan olasılıklar ve (2) eşitliğinde verilen geçiş matrisi oluşturma kuralı
uygulandığında hesaplanan en olası geçiş matrisi aşağıda verilmiştir.
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1
1 0,0722565137
2 0,0722565137
3 0,0026757522

P  4 0,0000664736
5 0,0000012417

6 0,0000000186
7 0,0000000002

2

3

4

0,9277434863

0

0

0

0,9277434863

0

0,0695807615

0

0,9277434863

0,0026092786 0,0695807615

0

0,0000652320 0,0026092786 0,0695807615
0,0000012231 0,0000652320 0,0026092786
0,0000000183 0,0000012231 0,0000652320

5

6

7





0
0
0

0,9277434863
0
0


0
0,9277434863
0

0,0695807615
0
0,9277434863
0,0026092786 0,0695807615 0,9277434863
0

0

0

0

0

0

 = 0,065 için uygulanarak hesaplanan en iyimser geçiş matrisi aşağıda verilmiştir.
1
1 0,0629325366
2 0,0629325366
3 0,0020231515

P  4 0,0000435965
5  0,0000007061

6 0,0000000092
7  0,0000000001

2

3

4

0,9370674634

0

0

0

0,9370674634

0

0,0609093851

0

0,9370674634

0,0019795550 0,0609093851

0

0,0000428904 0,0019795550 0,0609093851
0,0000006970 0,0000428904 0,0019795550
0,0000000091 0,0000006970 0,0000428904

5

6

7





0
0
0

0,9370674634
0
0


0
0,9370674634
0

0,0609093851
0
0,9370674634
0,0019795550 0,0609093851 0,9370674634
0

0

0

0

0

0

 = 0,085 için uygulanarak hesaplanan en kötümser geçiş matrisi aşağıda verilmiştir.
1
1 0,0814877156
2 0,0814877156
3 0,0034141714

P  4 0,0000960458
5 0,0000020322

6 0,0000000344
7 0,0000000005

2

3

4

0,9185122844

0

0

0

0,9185122844

0

0,0780735442

0

0,9185122844

0,0033181256 0,0780735442

0

0,0000940136 0,0033181256 0,0780735442
0,0000019978 0,0000940136 0,0033181256
0,0000000340 0,0000019978 0,0000940136

5

6

7





0
0
0

0,9185122844
0
0


0
0,9185122844
0

0,0780735442
0
0,9185122844
0,0033181256 0,0780735442 0,9185122844
0

0

0

0

0

0
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Tablo – 4: 2009 – 2014 Yılları Arasında Türkiye’de Zorunlu Trafik Sigortası
Basamaklarında Gözlenen Net Poliçe Sayıları ve Hasar Frekansları

2009

6

7

Toplam

1252840

921401

2038446

6393213

185215

106750

66787

106409

499938

10,88

9,95

8,52

7,25

5,22

7,82

26134

139009

2453121

1196425

889684

2197416

6908019

1351

4033

15929

241576

94514

63829

113670

534902

Frekans (%)
Poliçe
Sayısı (Adet)
Hasar Frekansı
(Adet)

21,69

15,43

11,46

9,85

7,90

7,17

5,17

7,74

3181

17775

106846

2766275

1463348

873517

2284477

7515419

814

3145

15108

279752

118017

60961

118429

596226

Frekans (%)
Poliçe
Sayısı (Adet)
Hasar Frekansı
(Adet)

25,59

17,69

14,14

10,11

8,06

6,98

5,18

7,93

2632

14150

108846

2579807

1669310

1089233

2452084

7916062

768

2863

15161

245697

128730

71931

116780

581930

Frekans (%)
Poliçe
Sayısı (Adet)
Hasar Frekansı
(Adet)

29,18

20,23

13,93

9,52

7,71

6,60

4,76

7,35

2557

12813

97132

2492919

1668043

1303237

2863607

8440308

681

2506

12648

223657

118115

80330

127816

565753

Frekans (%)
Poliçe
Sayısı (Adet)
Hasar Frekansı
(Adet)

26,63

19,56

13,02

8,97

7,08

6,16

4,46

6,70

2165

11913

97296

2508593

1708826

1341904

3441482

9112179

618

2416

12942

219955

123320

83297

157219

599767

Frekans (%)

28,55

20,28

13,30

8,77

7,22

6,21

4,57

6,58

Poliçe
Sayısı (Adet)
Hasar Frekansı
(Adet)
Frekans (%)

2010

2011

2012

2013

2014

BASAMAK
4
5

Poliçe
Sayısı (Adet)
Hasar Frekansı
(Adet)

1

2

3

14079

103557

201403

1861487

2502

10366

21909

17,77

10,01

6230

(Kaynak: Veriler Türkiye Sigortalar Birliğinden alınarak derlenmiştir.)
Uzun Dönem Kararlı Durum Vektörü
Geçiş matrisinden hareketle (3) eşitliğinde verilen denklem takımları çözüldüğünde kararlı
durum vektörü elde edilecektir. En olası hasar frekansı  = 0,075 için elde edilen geçiş
matrisinden hareketle hesaplanan kararlı durum vektörü aşağıda gösterilmiştir.
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1


2

0,00000124 37

3

4

5

6

7

0,00001121 87 0,00010119 81 0,00091304 72 0,00822655 60 0,07158790 51 0,91915883 12

Otomobil için kabul edilen en iyimser hasar frekansı  = 0,065 için verilen geçiş matrisinden
hareketle hesaplanan kararlı durum vektörü aşağıdaki gibi elde edilmiştir.
1


2

0,00000052 25

3

4

5

6

7

0,00000545 61 0,00005697 43 0,00059507 58 0,00620673 70 0,06250051 95 0,93063471 49

Otomobil için kabul edilen en kötümser hasar frekansı  = 0,085 için oluşturulan geçiş
matrisinden hareketle hesaplanan kararlı durum vektörü aşağıda verilmiştir.
1


2

0,00000265 75

3

4

5

6

7

0,00002108 18 0,00016724 38 0,00132703 98 0,01051544 40 0,08050713 59 0,90745939 72

Bu çalışmadaki tüm hesaplamalar yazılan MATLAB kodlarıyla ve EXCEL ortamında
gerçekleştirilmiştir.
Geleceğe İlişkin Tahminlerin Yapılması ve Türkiye Sistemine İlişkin Yorumlar
Geleceğe ilişkin tahminlerin yapılışını gösterebilmek amacıyla Tablo – 4’de otomobil için
2011 yılında yedi basamakta gözlenen poliçe sayıları ve hasar sayıları başlangıç vektörü olarak
kabul edilmiştir. Başlangıç vektörlerinin elde edilişi Tablo – 5’de gösterilmiştir.
Tablo – 5: 2011 Verilerinden Başlangıç Vektörlerinin Oluşturulması
Basamak
1
2
3
4
5
6
7
TOPLAM

Gözlenen Poliçe
Sayısı (Adet)
3181
17775
106846
2766275
1463348
873517
2284477
7515419

Gözlenen Hasar
Frekansı (Adet)
814
3145
15108
279752
118017
60961
118429
596226

Gözlenen Poliçe
Oranı (%)
0,04
0,24
1,42
36,81
19,47
11,62
30,40
100

Gözlenen Hasar
Frekansı (%)
0,14
0,53
2,53
46,92
19,79
10,22
19,86
100

Tablo – 5’de hesaplanan oranlardan yararlanarak geleceğe ilişkin tahminlerde kullanılacak
başlangıç vektörleri şu şekilde olacaktır:
Poliçe oranları ve sayısı tahminlerinde kullanılacak başlangıç vektörü:
1
p ( 0) 

0,00042326 32

2

3

4

5

6

7

0,00236513 76 0,01421690 53 0,36807994 34 0,19471276 32 0,11622998 00 0,30397200 74

Hasar oranı ve sayısı tahminlerinde kullanılacak başlangıç vektörü:
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1
p ( 0) 

0,00136525 41

2

3

4

5

6

7

0,00527484 54 0,02533938 47 0,46920463 05 0,19794004 29 0,10224478 64 0,19863105 60

2012, 2013 ve 2014 yıllarına ait tahminler aşağıdaki eşitlikler yardımıyla yapılır:
2012 yılı tahmini = p (0) P
2013 yılı tahmini = p (0) P 2
2014 yılı tahmini = p (0) P 3
En olası hasar oranı ( = 0,075) için hesaplanan geçiş matrisi kullanılarak 2012 yılı için yapılan
tahmin sonuçları Tablo – 6’da gösterilmiştir.
Tablo – 6: 2012 Yılı Basamaklarında Poliçe ve Hasar Oranı Tahmini
Tahmini Poliçe
Tahmini Hasar
Basamak
Oranı (%)
Oranı (%)
1
0,03
0,06
2
0,24
0,43
3
2,83
3,81
4
2,71
3,76
5
35,04
44,29
6
20,18
19,75
7
38,18
27,91
Tablo – 6’da verilen oranların, 2011 yılındaki sigortalıların 2012 yılındaki basamaklara geçiş
oranlarının tahmini olduğuna dikkat edilmelidir. Nitekim 2012 yılı için Tablo – 6’da verilen tahmin
oranları ile Tablo – 4’de verilen gerçekleşen oranlar arasında önemli farklar vardır. Bunun nedeni
Türkiye’de Hazine Müsteşarlığının yayımladığı 31.12.2013 tarihli (2013/19) genelgeye kadar
uygulanan sistemdir. Belirtilen genelgeye kadar aracı işleten yeni araç aldığında hangi basamakta
bulunursa bulunsun 4.basamaktan başlamaktadır. Kısaca, basamak sürekliliğinin olmayışıdır.
Hazine Müsteşarlığınca yayımlanan (2013/19) nolu genelge ve en son 01.10.2015 tarihinde
yürürlüğe giren (2015/36) nolu genelgeleri uyarınca, artık tüm sigortalılar hasar geçmişlerinden
sorumlu olacaktır. Bir başka ifade ile bir kişi yeni bir araç alsa dahi TRAMER veri tabanında kayıtlı
hasar geçmişi ve poliçelerinden sorumlu olacaktır. Bu sistem ile birlikte tüm dünyada uygulanan
ve literatürde önerilen Markov zincirleri modellemesi, Türkiye sistemi içinde daha doğru sonuçlar
verir duruma gelecektir.
Yeni düzenlemenin istatistiklere yansıması ile birlikte bu çalışma kapsamında verilen geçiş
matrisleri ve kararlı durum vektörü hesaplamaları geçerli hale gelecektir.

Benzer yorum bu çalışmada hesaplanan kararlı durum vektörlerinden (  ) hareketle en olası, en
iyimser ve en kötümser prim hesaplamaları için de geçerlidir. Basamaklar için mevcut durumda
uygulanan primler 1   2  ....  7 ile kararlı durum vektörlerinin çarpımları ile bulunacak
prim tahminleri basamak sürekliliği uygulamasıyla birlikte artık daha doğru sonuçlar üretecektir.
Sonuç ve Öneriler
Bu çalışmada Türkiye’de uygulanan zorunlu trafik sigortası sistemine ait basamaklar
arası ödül ceza sistemi Markov Zincirleri ile modellenmiştir. Modelleme sadece otomobil için
yapılmıştır. Basamaklar arası geçiş matrisi en olası hasar frekansı λ = 0,075, en iyimser hasar
frekansı λ = 0,065 ve en kötümser hasar frekansı λ = 0,085 için elde edilmiştir. Geçiş
matrisinden hareketle uzun dönem limit vektörleri hesaplanmıştır.
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Türkiye zorunlu trafik sigortası ödül-ceza sistemi için Loimaranta etkinlik oranı, göreli
durağan ortalama düzeyi (relative stationary average Level, RSAL), sigorta primi değişim
katsayısı yönünden bu çalışma gelecekte yeniden ele alınarak genişletilecektir.
Zorunlu trafik sigortası için prim yüksekliğinden dolayı günümüzde şikâyetler
artmıştır. Türkiye’de daha sürdürülebilir risk primi hesaplama modellerine ihtiyaç vardır. Bu
çalışma basamak yönünden değerlendirildiğinde yapılacak çalışmalara referans olabilir
niteliktedir.
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Sermaye Yapısı ve Finansal Oranlarda Yakınsama: Borsa İstanbul Üzerine Bir
Uygulama
Songül KAKİLLİ ACARAVCI*

Ali GÜL**

Özet
Sermaye yapısı, işletme finansının üzerinde sürekli tartışılan önemli konularından
birisidir. Bu konuda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler üzerine birçok araştırma
bulunmaktadır. Buna karşın, farklı sektörler içindekifirmaların sermaye yapılarının ve finansal
oranlarının sektör oranlarına yakınsayıp yakınsamadığı ile ilgili olarak yeterli çalışma
bulunmamaktadır. Çalışmada, Borsa İstanbul’da işlem gören imalat sanayindeki firmaların
(2005-2013 dönemi) sermaye yapıları ve finansal oranlarının sektör oranlarına yakınsayıp
yakınsamadığı panel veri OLS yöntemi ile sınanmıştır. Analiz sonucunda, cari oran ve
özsermaye karlılığı oranlarında yüksek seviyede yakınsama olduğu tespit edilmiştir. Borç oranı
ve aktif devir hızı oranlarında ise yakınsama olduğu ancak diğer oranlara göre düşük seviyede
gerçekleştiği yönünde bulgulara ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sermaye Yapısı, Yakınsama, Borç-Özsermaye Oranı, İmalat
Sanayi, Panel Veri Analizi.
JEL Kodu: C23, G30, G32

Convergence in Capital Structure and Financial Ratios: An Application
on BIST
Abstract
Capital structure has aroused intense debate in the corporate finance. There have been
a lot of research on this subject in the developed and developing countries. But, there have not
been enoughresearch on the existence of inter-industry convergence in capital structure and
financial ratios.In this study we employ the pooled OLS to investigate the behaviour of capital
structure and financial ratios of firms in Turkish manufacturing industry traded on Borsa
Istanbul for the period 2005 through 2013. The results indicate that the current ratio and the
return of equity ratio are adjusted to their industry means. But the debt and long-term capital
turnover ratios are lower adjustment speed than the other ratios.
Keywords: Capital Structure, Convergence, Debt Equity, Manufacturing Industry,
Panel Data Analysis.
Jel Code: C23, G30, G32
GİRİŞ
Firma hakkındaki bilgiler firmaların finansal tablolarından elde edilebilir. Bu
bilgilerden bazıları, farklı kesimlerin farklı amaçlarına yönelik olarak geliştirilmiş finansal
oranlardır. Finansal oranlar, firmalarınkısa vadedeki yükümlülüklerini karşılayabilme
yeteneğini, varlıklarını ne derecede etkin kullanabildiğini, sermaye yapısını, faaliyetlerinde ne
derece başarılı olduklarını, kaynakların ne ölçüde karlı kullanıldığını ve piyasa performansını
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ölçen oranlardır. Firmalar, piyasa değerlerini maksimize edecek sermaye yapısını ve diğer
finansal oranları belirlemeye çalışırlar.
Finansal analiz, işletmelerin mali durumlarının ve faaliyet sonuçlarının
değerlendirildiği çalışmalardır. Finansal analiz yapılarak işletmeninhem mevcut durumu hem
de geçmiş finansal koşulları değerlendirilip, gelecekleilgili planlama çalışmalarına ışık tutacak
bilgiler elde edilebilir. Finansal analizle işletmenin güçlü ve zayıf yönleri belirlenmeden
geleceği planlamak mümkün değildir (Aydın ve diğerleri, 2012, 85).
Sermaye yapısı, işletmenin varlıklarını finanse etmek için kullandığı kaynakların
bileşimidir. İşletmelerin kullandıkları çeşitli sermaye bileşenleri sermaye yapısını oluşturur.
Her firmanın optimal sermaye yapısı ve hedefinin olması gerektiği finansal bir gerçektir.
Optimal sermaye yapısı zaman içinde değişir ve bu değişim her bir kaynağın maliyetini ve
riskini değiştirir, bu da firmanın ağırlıklı sermaye maliyetini değiştirir. Firmanın sermaye
maliyetindeki bir değişme sermaye bütçesi kararlarını etkiler ve doğal olarak bu durumdan
firmanın hisse senetlerinin piyasa fiyatı da etkilenir.
Bir firma optimal sermaye yapısını belirleyebilmek için birçok faktörü analiz etmelidir.
Firma yönetimi, hedef bir sermaye yapısı belirlemelidir. Hedef sermaye belirlenince borç/öz
sermaye oranına bakılır; eğer borçlar oranın altındaysa firmanın borçlanmasına, özsermaye
altındaysa muhtemelen yeni hisse senedi ihracı suretiyle dengenin sağlanmasına çalışılır
(Okka, 2006: 361).Teorik ve ampirik çalışmalar her ne kadar optimal sermaye yapısından söz
etseler de, henüz finans yöneticilerinin optimum borç seviyesine ulaşmada kullanabileceği
somut bir yöntem bulunmamaktadır. Bununla birlikte finans teorisi tercih edilen finanslama
karmasının firma değeri üzerindeki etkisini anlamayı sağlamaktadır (Eriotis ve Neokosmidi,
2007: 321).
Bu çalışmanın amacı, 2005-2013 yılları arası Türkiye’de Borsa İstanbul’a kayıtlı
imalat sanayi işletmelerinin sermaye yapılarının ve finansal oranlarının içinde bulundukları
sektörün oranlarına yakınsayıp yakınsamadığının tespit edilmesidir. Yapılmış olan ulusal ve
uluslararası çalışmalarda daha çok sermaye yapısını etkileyen faktörler incelenmiştir. Bu
çalışmanın, Türk firmalarının finansman davranışlarını açıklayabilme yönünde,Türkiye için
sermaye yapısı ve finansal oranlarda yakınsama konusunda az sayıda ampirik çalışmanın
yapılmış olması nedeniyle, finans literatürüne önemli katkı sağlayabileceği
düşünülmektedir.Çalışmanın izleyen kısmında konuyla ilgili literatüre yer verilmiştir.
Araştırmanın yöntemi, veriler ve analizler devamında yer almaktadır. Çalışma, sonuç ve
öneriler ile tamamlanmaktadır.
LİTERATÜR
Ulusal ve uluslararası yapılmış çalışmalarda genellikle sermaye yapısını etkileyen
faktörler incelenmiştir. Sermaye yapısı ve finansal oranların sektör oranlarına yakınsaması
konusunda çok az çalışma bulunmaktadır.
Sermaye yapısıyla ilgili farklı teorilere göre borçlanmayı etkileyen faktörler; karlılık,
firma büyüklüğü, varlık yapısı, kazançlardaki değişim ve büyüme olanakları şeklinde
sıralanabilir. Bu değişkenler sermaye yapısıyla ilgili teorilere göre borçlanmayı hem olumlu
hem de olumsuz olarak etkilemektedir (Nunes ve Serrasquerio, 2007: 551).
Dengeleme teorisi (thetrade-offtheory) ve hiyerarşi teorisi (thepeckingordertheory),
firmaların finansman kararlarını açıklamaya çalışan teorilerdir. Dengeleme teorisi, optimal
sermaye yapısının borçla finansmanın faydası (borcun vergi tasarrufu) ile borçla finansmanın
maliyetinin (finansal sıkıntı ve vekalet maliyetlerinin) dengelendiğinoktada oluşacağını
söylemektedir. Her firma hedef sermaye yapısı belirlemelidir. Kaldıracın fayda ve maliyetinin
dengelendiği hedef sermaye yapısında firmadeğerini maksimize edecektir. Bu teoriye göre,
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borç oranı hedef oranın altında olan firmalar, borç oranını arttırarak hedef borç oranına doğru
hareket ederler, borç oranı hedef oranın üstünde olan firmalar, borç oranını azaltarak hedef
borç oranına doğru hareket ederler (Swinnenvd., 2005, 3; K. Acaravcı, 2007, 71).
Kraus ve Litzenberg(1973) ile Scott (1975) ve Kim’in (1978) çalışmaları “Dengeleme
Teorisi”ni ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmalarda, firmaların borç ile öz sermaye arasında optimal
bir oranı yakalamaları gerektiği önerilmektedir. Buna göre, çok karlı firmalar borç üzerindeki
finansal yükün vergi matrahından indirimi sonucu elde edilen vergi avantajını arttırmak için
daha çok yabancı kaynak kullanmalıdırlar. Ancak, aşırı borçlanma durumunun firmanın iflas
riskini arttıracağı unutulmamalıdır. Firmaların daha az ya da daha çok borçlanma
politikalarıyla ilgili bu iki farklı görüş, vergi avantajını maksimize etmek ve iflas riskini
minimize etmek şeklinde firmaları optimal borç seviyesine ulaşabilmek için arayışa
yöneltmiştir (Nunes ve Serrasqueiro, 2007, 550).
Myers
veMajluf
(1984)
birlikteyaptıklarıçalışmalarındafinansalanında
“HiyerarşiTeorisi” olarakadlandırdıklarıyenibirteoriortayaatmışlardır. Asimetrik bilgi ve
sinyal etkisi nedeniyle firmalarınoptimal borçlanma oranı gibi hedef bir borçlanma oranlarının
olmadığını ileri sürmüşlerdir. Bu teoriye göre, borçlanma, finansal hiyerarşinin bir sonucu
olarak ortaya çıkmaktadır. Firmalar, sermaye yapısını oluştururken öncelikle otofinansmana
daha sonra borçlara son olarak ise hisse senedi ihracına başvurmaktadır.Hiyerarşi Teorisi’nin
geçerliliğini test eden çalışmalardan bazıları şöyledir: Allen (1991), Ihamuotila (1997),
Wiwattanakantang (1999), Shyam-Sunder ve Myers (1999), Famave French (2000), Bevan
veDanbolt (2000), Miguel vePindado (2001), Özkan (2001), Zoppave McMahon (2002),
Watson ve Wilson (2002), Frank ve Goyal (2003), Fanve So (2004),Ramlall (2009), Jensen
(2013).
Dengeleme Teorisi’nin ve Hiyerarşi Teorisi’nin ampirik olarak geçerliliğini test etmek
için hedef uyum modelleri de kullanılmıştır. Birçok ampirik çalışmadahedef uyum
modellerinin, firmaların hedef finansal oranlara doğru hareket ettiğini tespit etmişlerdir. Bu
çalışmalar, aynı sektördeki firmaların finansal oranlarının, sektörün ortalama değerine doğru
yakınsama eğiliminde olduğunu göstermiştir. Bu çalışmalardan bazıları şöyledir (K. Acaravcı,
2007, 72): Schwartz ve Aronson (1967), Lev (1969), Bowen vd. (1982), Jalilvandve Harris (
l984), Pelesve Schneller ( l989), KoningsveVandenbussche (2004).
K.Acaravcı(2007),Türk imalat sektöründeki 100 firmanın 1996-2004 dönemlerine ait
finansal rasyolarının sektör oranlarına yakınsayıp yakınsamadığını araştırmıştır. Bulgularında
firmaların finansal oranlarının sektör oranlarına yakınsadığını, ancak uyum hızının, geçiş
ülkelerinden ve batı ülkelerinden daha yavaş olduğu sonucuna ulaşmıştır. Ayrıca, devir hızı
oranlarının uyum hızının, likidite oranlarından daha yavaş olduğunu tespit etmiştir.
ARAŞTIRMANIN VERİ SETİ
Çalışmada, Borsa İstanbul’da (BIST) İmalât Sanayi Sektörü’ndesürekli faaliyet
gösteren ve verileri elde edilebilen 129 firmanın 2005-2013 yılları arasındaki yıllık
verilerinden yararlanılmıştır. 2005 yılının başlangıç yılı olarak alınmasının gerekçesi; 2002
yılında Avrupa Birliği tarafından, halka açık tüm şirketlerin 2005 yılı mali tablolarında
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (UFRS)’ye tabi olmalarını gerektiren bir
muhasebe düzenlemesini onaylaması sonucunda, 2005 yılından itibaren yayınlanan finansal
tabloların bu standartlara göre hazırlanmış olmasıdır. Çalışmanın homojenliği açısından 2005
yılı verileri ile başlanmıştır. İncelenmiş olan firmalar hakkında toplanan veriler BIST ve
Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) tarafından internet aracılığıyla halka açıklanan finansal
tablolardan alınan verilerle finansal oranlar tek tek hesaplanarak elde edilmiştir.
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Çalışmanın modelinde firmaların sermaye yapısı ve finansal oranları olarak
kullanılmış olan oranlar; cari oran, borç oranı, aktif devir hızı ve özsermaye kârlılığı
oranlarıdır. Firma finansal oranlarının sektör oranlarına yakınsaması incelenen oranları ise;
imalat sanayi sektörüne ait cari oran sektör ortalaması, borç oranı sektör ortalaması, aktif devir
hızı sektör ortalaması ve özsermaye karlılığı sektör ortalaması olarak belirlenmiştir.
Çalışmanın modelinde kullanılan finansal oranlara ilişkin hesaplamalar Tablo 3.1.de
özetlenmiştir:
Tablo 3.1. Finansal Oran Göstergeleri
Tanım
y1
y2
y3
y4

Finansal Oranlar
Cari Oran (CO)
Borç Oranı (BO)
Aktif Devir Hızı (ADH)
Özsermaye Karlılığı (ÖK)

Hesaplanması
Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar
Toplam Borç/Toplam Aktif
Net Satışlar/Toplam Aktif
Net Kar/Özsermaye

Cari Oran (CO), firmaların dönen varlıklarının kısa vadeli borçlara oranını
göstermektedir. Firmanın kısa vadeli borçlarını karşılayabilme gücünü gösteren orandır. Borç
Oranı (BO), firmaların toplam borçlarının toplam aktifleri içerisindeki payını göstermektedir.
Kaldıraç oranı olarak da nitelendirilen bu oran, firma ortakları ve firmaya kredi verenler
açısından önemlidir. Firmaya kredi verenler oranın küçük olmasını isterler, çünkü oran ne
kadar düşük olursa kendi alacakları için emniyet payı oluşturacak öz varlıkların fazla olduğu
anlaşılır. Ortaklar ise bu oranın yüksek olmasını isterler, çünkü özsermayekarlılık oranı
yükselecektir. Aktif Devir Hızı (ADH) firmaların aktiflerinin bir dönemde ne kadar devrettiğini
göstermektedir. Firma varlıklarının ne kadar verimli kullanılmış olduğunu göstermektedir.
Yatırımların etkin kullanılıp kullanılmadığının ölçüsüdür. Özsermaye Kârlılığı (ÖK),
firmaların bir birim değerindeki özsermaye ile ne kadar kâr elde edildiğini göstermektedir.
Ortaklar tarafından firmaya yapılan yatırımların etkin kullanılıp kullanılmadığını
göstermektedir. Bu oran, hem net kar marjından hem de toplam varlıkların devir hızından
etkilenir.
Modelde finansal oranlardan bu 4 oranın alınmasının nedenleri şöyle açıklanabilir:
Cari oran; hem firmaların likidite durumunu ölçen bir gösterge olarak hem de firmanın net
çalışma sermayesi hakkında analize elverişli oran olması nedeniyle seçilmiştir. Borç oranı,
finansal kaldıracı gösteren oran olması nedeniyle seçilmiştir. Aktif devir hızı; yatırımların
verimliliğini göstermesi ve varlıkların etkinliğini ölçmesi nedeniyle seçilmiştir. Özsermaye
karlılığı; finansal kaldıraç seviyesinin etkisini göstermesi ve sermayenin ne kadar kara
dönüştüğünü ölçmesi nedeniyle seçilmiştir. Bu oranlar, her oran grubu için birçok oran
içerisinden sadece temsili olarak seçilmiştir.
Cari Oran Sektör Ortalaması (COSO), firmaların cari oranları ile sektör ortalamaları
doğrultusunda yakınsama olup olmadığını belirlemek için kullanılmıştır. Borç Oranı Sektör
Ortalaması (BOSO), firmaların borç oranları ile sektör ortalamaları doğrultusunda yakınsama
olup olmadığını belirlemek için kullanılmıştır. Aktif Devir Hızı Sektör Ortalaması (ADHSO),
firmaların aktif devir hızı ile sektör ortalamaları doğrultusunda yakınsama olup olmadığını
belirlemek için kullanılmıştır. Özsermaye Karlılığı Sektör Ortalaması (ÖKSO), firmaların
özsermaye karlılığı ile sektör ortalamaları doğrultusunda yakınsama olup olmadığını
belirlemek için kullanılmıştır.
ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE MODEL
Çalışmada Lev’in (1969) çalışmasına bağlı olarak Kısmi Uyum Modeli
(PartialAdjustment Model) kullanılmıştır. Bu model, firmaların finansal oranlarının sektör
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ortalamasına doğru bir eğilimlerinin olup olmadığını test etmek için kullanılmıştır (K.Acaravcı,
2007: 72):
Modelin tanımlanması Denklem 1’de gösterilmiştir:
𝑦𝑡 − 𝑦𝑡−1 = 𝛽(𝑦𝑡∗ − 𝑦𝑡−1 )
0<𝛽≤1
(1)
yt = Bir firmanın t dönemdeki finansal oranının doğal logaritması.
yt-1= Bir firmanın bir önceki dönemdeki (t-1) finansal oranının doğal
logaritması.
𝑦𝑡∗ = Bir firmanın t dönemdeki hedef finansal oranın doğal logaritması. 𝑦𝑡∗
(hedef oran), gözlemlenemediği için yerine gözlemlenebilir xt-1 tanımlanır.
𝑦𝑡∗ = 𝑥𝑡−1
(2)
𝑥𝑡−1 =Denklem 2’ye göre hedef oran olarak belirlenen sektör ortalaması oranıdır.
Denklem (1) ve (2)’ ye göre Kısmi Uyum Modeli tekrar aşağıdaki şekilde
düzenlenmiştir.
𝑦𝑡 − 𝑦𝑡−1 = 𝛽(𝑥𝑡−1 − 𝑦𝑡−1 )
(3)
𝛽katsayısının büyüklüğü, sektör ortalamasına doğru uyum hızını göstermektedir.
Tahmin edilen 𝛽, 0 ve 1 arasındadır. Bu durum, firma oranlarının, sektör oranına göre
uyumunun yıldan yıla değişeceğini gösterir. 𝛽’nın 1’e yakın olması uyumun daha hızlı olacağı
anlamına gelmektedir.
Panel OLS (Pooled OLS), aşağıda yer alan Denklem 4’ün katsayılarını tahmin etmek
için kullanılır:
𝑦𝑘𝑖,𝑡 − 𝑦𝑘𝑖,𝑡−1 =∝ +𝛽(𝑥𝑘𝑖,𝑡−1 − 𝑦𝑘𝑖,𝑡−1 ) + 𝑢𝑖,𝑡
(4)
𝑦𝑘𝑖,𝑡 = t dönemdeki i firmasının k gözlemlenebilir finansal oranı.
k= 1,2,3,4 i= 1,……,129t= 1,…...,10
𝑥𝑘𝑖,𝑡−1 = Sektör için k finansal oranının t-1 dönemdeki aritmetik ortalaması.
𝑢𝑖,𝑡 = Hata terimi, ∝= Sabit terim.
Analizde dört ayrı model yer almaktadır. Bu dört model ve açıklanan değişkenler
aşağıda tanımlanmıştır.
Model 1: 𝑦1𝑖,𝑡 − 𝑦1𝑖,𝑡−1 =∝ +𝛽(𝑥1𝑖,𝑡−1 − 𝑦1𝑖,𝑡−1 ) + 𝑢𝑡
Model 2: 𝑦2𝑖,𝑡 − 𝑦2𝑖,𝑡−1 =∝ +𝛽(𝑥2𝑖,𝑡−1 − 𝑦2𝑖,𝑡−1 ) + 𝑢𝑡
Model 3: 𝑦3𝑖,𝑡 − 𝑦3𝑖,𝑡−1 =∝ +𝛽(𝑥3𝑖,𝑡−1 − 𝑦3𝑖,𝑡−1 ) + 𝑢𝑡
Model 4: 𝑦4𝑖,𝑡 − 𝑦4𝑖,𝑡−1 =∝ +𝛽(𝑥4𝑖,𝑡−1 − 𝑦4𝑖,𝑡−1 ) + 𝑢𝑡
Bu modeller Ewievs5.1 programı üzerinde uygulanarak Türkiye’de Borsa
İstanbul’da İmalat Sanayinde faaliyette bulunan firmaların sermaye yapısı ve finansal
oranlarının sektör oranlarına doğru hareket edip etmediği araştırılmıştır.
AMPİRİK SONUÇLAR
Dört Kısmi Uyum Modellerinin regresyon sonuçları her bir finansal oran için ayrı ayrı
açıklanmıştır. Sonuçlar Tablo 5.1, 5.2, 5.3 ve 5.4’de özetlenmiştir.
Tablo 5.1’de yer alan 1.Model’de firmaların cari oranlarının sektör ortalamasına
yakınsaması incelenmiştir. Model 1’de ∝ katsayısı (sabit terim) sıfırdan istatistiksel olarak
farklıdır. Sabit terim, cari oran için %1 anlamlılık düzeyinde önemlidir. Bu nedenle firmalar,
cari oran için sektör ortalamasından farklı hedeflere doğru hareket ederler. Sabit terimin pozitif
olması firmaların cari oranının, sektörün ortalama cari oranının üzerinde bir hedefe doğru
hareket ettiğini göstermektedir.Tablo 5.1’de𝛽 katsayısının değeri 0,974838’dir. 𝛽değerinin 1’e
yakın olduğu görülmektedir. Bunun anlamı, örneklemde yer alan Türk imalat sektöründeki
firmaların cari oranlarının sektör oranına doğru hareketinin hızlı olacağı anlamına gelmektedir.
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Cari oran sektör oranları ortalaması 1 seviyesinde gerçekleştiği için bu yakınsama hızı firmalar
açısından olumlu olup, likidite durumları açısından ve net çalışma sermayesi yeterliliği
açısından iyi sinyaller oluşturmaktadır.

Tablo 5.1. Cari Oran Sektör Yakınsaması Analiz Sonuçları

(𝑦1𝑖,𝑡 − 𝑦1𝑖,𝑡−1 =∝ +𝛽(𝑥1𝑖,𝑡−1 − 𝑦1𝑖,𝑡−1 ) + 𝑢𝑡 )
CARİ ORAN

∝
𝛽

Katsayı

Std. Hata

t-İstatistiği

1.158858

0.434075

2.669717

0.0077

0.998504

0.144157

6.926520

0.0000

0.499613 Bağımlı Değişken Ortalaması

R-kare
Düzeltilmiş R-kare
Regresyonun Standart Hatası

0.003981

0.436883 Bağımlı Değişken Standart Sapması
7.139468
Durbin-Watson istatistik

F-istatistiği

7.964417

Olasılık(F-istatistiği)

0.000000

Olasılık

9.514071
2.246067

Tablo 5.2’de yer alan 2.Model’de firmaların borç oranlarının sektör ortalamasına yakınsaması
incelenmiştir. Model 2’de ∝ katsayısı (sabit terim) sıfırdan istatistiksel olarak farklıdır. Sabit
terim, borç oranı için %1 anlamlılık düzeyinde önemlidir. Bu nedenle firmalar, borç oranı için
sektör ortalamasından farklı hedeflere doğru hareket ederler. Sabit terimin negatif olması
firmaların borç oranının, sektörün ortalama borç oranının altında bir hedefe doğru hareket
ettiğini göstermektedir.Tablo 5.2’de𝛽 katsayısının değeri 0,470835’dir. 𝛽değerinin 1’e çok
yakın olmadığı görülmektedir. Bunun anlamı, örneklemde yer alan Türk imalat sektöründeki
firmaların borç oranlarının sektör oranına doğru hareketinin yavaş olacağı anlamına
gelmektedir. Borç oranı sektör oranları ortalaması 0,60 seviyesinde gerçekleştiği için bu
yakınsama hızı firmalar açısından borçlanmayı fazla tercih etmediklerinden olumlu görülebilir.
Tablo 5.2. Borç Oranı Sektör Yakınsaması Analiz Sonuçları

(𝑦2𝑖,𝑡 − 𝑦2𝑖,𝑡−1 =∝ +𝛽(𝑥2𝑖,𝑡−1 − 𝑦2𝑖,𝑡−1 ) + 𝑢𝑡 )
BORÇ ORANI

∝
𝛽

Katsayı

Std. Hata

t-İstatistiği

Olasılık

-0.027111

0.013101

-2.069381

0.0388

0.598357

0.105461

5.673741

0.0000

R-kare

0.502398 Bağımlı Değişken Ortalaması

0.007061

Düzeltilmiş R-kare

0.135772

Regresyonun Standart Hatası

0.440016 Bağımlı Değişken Standart Sapması
0.101601 Durbin-Watson istatistik

F-istatistiği

8.053618

Olasılık(F-istatistiği)

0.000000

1.804510

Tablo 5.3’ de yer alan 3.Model’de firmaların özsermaye karlılığı oranlarının sektör
ortalamasına yakınsaması incelenmiştir. Model 3’de ∝ katsayısı (sabit terim) sıfırdan
istatistiksel olarak farklıdır. Sabit terim, özsermaye karlılığı oranı için %1 anlamlılık düzeyinde
önemlidir. Bu nedenle firmalar, özsermaye karlılığı oranı için sektör ortalamasından farklı
hedeflere doğru hareket ederler. Sabit terimin negatif olması firmaların özsermaye karlılığı
oranının, sektörün ortalama özsermaye karlılığı oranının altında bir hedefe doğru hareket
ettiğini göstermektedir.Tablo 5.3’de𝛽 katsayısının değeri 1,137904’dir. 𝛽değerinin 1’e yakın
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olduğu görülmektedir. Bunun anlamı, örneklemde yer alan Türk imalat sektöründeki firmaların
özsermaye karlılığı oranlarının sektör oranına doğru hareketinin hızlı olacağı anlamına
gelmektedir. Özsermaye karlılığı oranları sektör ortalamaları 1’e yakın seviyelerde
gerçekleştiği için bu yakınsama hızı firmalar açısından olumludur. Bu sonuç firmaların
özsermayelerinin kara dönüşme hızının iyi ve verimli olduğunu, kaldıraç etkisinin firmaları
olumlu etkilediğini göstermektedir.
Tablo 5.3.Özsermaye Karlılığı Sektör Yakınsaması Analiz Sonuçları

(𝑦3𝑖,𝑡 − 𝑦3𝑖,𝑡−1 =∝ +𝛽(𝑥3𝑖,𝑡−1 − 𝑦3𝑖,𝑡−1 ) + 𝑢𝑡 )
ÖZKAYNAK KARLILIĞI

∝
𝛽

Katsayı

Std. Hata

t-İstatistiği

Olasılık

-0.115811

0.041449

-2.794078

0.0053

1.162294

0.095198

12.20927

0.0000

R-kare

0.570498 Bağımlı Değişken Ortalaması

Düzeltilmiş R-kare
Regresyonun Standart Hatası

0.516653 Bağımlı Değişken Standart Sapması
0.622420 Durbin-Watson istatistik

F-istatistiği

10.59532

Olasılık(F-istatistiği)

0.000000

-0.003308
0.895271
2.250935

Tablo 5.4’de yer alan 4.Model’de firmaların aktif devir hızı oranlarının sektör
ortalamasına yakınsaması incelenmiştir. Model 4’de ∝ katsayısı (sabit terim) sıfırdan
istatistiksel olarak farklıdır. Sabit terim, aktif devir hızı oranı için %1 anlamlılık düzeyinde
önemlidir. Bu nedenle firmalar, aktif devir hızı oranı için sektör ortalamasından farklı hedeflere
doğru hareket ederler. Sabit terimin negatif olması firmaların aktif devir hızı oranının, sektörün
ortalama aktif devir hızı oranının altında bir hedefe doğru hareket ettiğini göstermektedir.
Tablo 5.4’de𝛽 katsayısının değeri 0,465009’dur. 𝛽değerinin 1’e çok yakın olmadığı
görülmektedir. Bunun anlamı, örneklemde yer alan Türk imalat sektöründeki firmaların aktif
devir hızı oranlarının sektör oranına doğru hareketinin yavaş olacağı anlamına gelmektedir.
Aktif devir hızı sektör oranları ortalaması 1’in üzerinde seviyelerde gerçekleştiği için bu
yakınsama hızı firmalar açısından olumsuzdur. Bu sonuçlar firmaların yatırımlarının verimli
sonuçlar doğurmadığını ve varlıkların kullanımının etkin olmadığını göstermektedir.
Analiz sonuçlarının tamamı incelendiğinde, finansal oranlardan temel olarak alınan
cari oran ve özsermaye karlılığı oranları açısından yakınsama hızları yüksek değerlerde tespit
edilirken; borç oranı ve aktif devir hızı oranlarında yakınsamanın daha düşük hızlarda
gerçekleştiği belirlenmiştir. 𝛽katsayısının cari oran ve özsermaye karlılığı oranları için 1’e
yakın değerlerde çıkması nedeniyle yakınsama hızları yüksektir; yani bu oranlar sektör
ortalamalarına doğru yönelmiştir. 𝛽katsayısının borç oranı ve aktif devir hızı oranları için
1’den uzak değerlerde çıkması nedeniyle yakınsama hızları düşüktür; yani bu oranlar sektör
ortalamalarından biraz uzak kalmıştır.İmalat sanayi firmalarında uygulanan istatistiksel testler
doğrultusunda, finansal oranlarda sektör oranlarına doğru bir yakınsama olduğu tespit
edilmiştir.
Tablo 5.4. Aktif Devir Hızı Sektör Yakınsaması Analiz Sonuçları

(𝑦4𝑖,𝑡 − 𝑦4𝑖,𝑡−1 =∝ +𝛽(𝑥4𝑖,𝑡−1 − 𝑦4𝑖,𝑡−1 ) + 𝑢𝑡 )
AKTİF DEVİR HIZI

∝
𝛽

Katsayı

Std. Hata

t-İstatistiği

Olasılık

-0.015763

0.017935

-0.878872

0.3797

0.478963

0.147341

3.250714

0.0012
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R-kare

0.326604 Bağımlı Değişken Ortalaması

Düzeltilmiş R-kare
Regresyonun Standart Hatası

0.242184 Bağımlı Değişken StandartSapması
0.274770 Durbin-Watson istatistik

F-istatistiği

3.868803

Olasılık(F-istatistiği)

0.000000

-0.021571
0.315637
2.267549

Yakınsama hızını ifade eden katsayılara göre, 2005-2013 dönemleri itibariyle
firmaların finansal oranlarının hareketi sektör ortalaması yönünde olmaktadır. Yakınsama
katsayılarının pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu hazırlanan analiz tablolarından
ortaya çıkmaktadır. Bu durum firmaların hedef olarak sektör ortalamalarına yöneldiklerini
gösterebilmektedir. Bu yöneliş, cari oran ve özsermaye karlılığı oranlarında hızlı, borç oranı
ve aktif devir hızı oranlarında yavaş olarak gerçekleşmektedir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmada, Borsa İstanbul’da faaliyet gösteren imalat sanayi firmalarının sermaye
yapısı ve finansal oranlarının sektör oranlarına yakınsayıp yakınsamadığı araştırılmıştır.
Çalışmanın amacı, Türk imalat sektöründeki firmaların sermaye yapısı ve finansal oranlarının
davranışı ve sektör oranlarına uyum hızını incelemektir. Çalışmanın, Türk firmalarının
finansman davranışlarını açıklayabilme yönünde finans literatürüne önemli katkıları
olabileceği düşünülmektedir. Çalışma kapsamında, BIST’de işlem gören imalat sanayindeki
firmaların (2005-2013 dönemi) sermaye yapıları ve finansal oranlarının sektör oranlarına
yakınsayıp yakınsamadığı panel veri OLS yöntemi ile sınanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın
modelinde firmaların sermaye yapısı ve finansal oranları olarak; cari oran, borç oranı, aktif
devir hızı ve öz sermaye kârlılığı oranları ve bu oranların sektör ortalamaları kullanılmıştır.
Analiz sonucunda elde edilen bulgular kapsamında ortaya çıkan iki önemli sonuç
aşağıda özetlenmiştir :
Firmaların cari oran ile özsermaye karlılığı oranlarının sektör oranlarına hızlı bir
şekilde yakınsadığı,
Firmaların borç oranı ve aktif devir hızı oranları ile sektör oranları arasında da
yakınsama olduğu ancak diğer iki orana göre yakınsama hızının daha düşük seviyelerde
gerçekleştiği tespit edilmiştir.
Akgüç (1998)’ün de belirttiği gibi, aynı sektör kolunda çalışan firmalar, benzer mali
ve işletme sorunları ile karşılaştıklarından, ilgili firmaların oranlarının sektör oranlarına
yakınsaması firmaların mali durumu ve faaliyet sonuçları açısından, ilgili sektör içindeki göreli
yeri hakkında bir fikir verebilir. Sektörün tipik oranları ideal durumu göstermeyip, temsili bir
niteliğe sahiptir. Sektör oranları, her firmanın kesinkes ulaşmak için çaba harcaması gereken
büyülü rakamlar değildir. Bazen çok başarılı, çok iyi yönetilmiş firmaların oranları, sektör
oranlarının üzerinde olabileceği gibi, altında da kalabilir. Bununla beraber, incelenen firmanın
oranları, sektör ortalamasına kıyasla büyük ayrılışlar gösteriyorsa, analistin bu ayrılışın
nedenlerini araştırması gerekir. Sektör ortalamasından büyük ayrılışlar, daha derinliğine bir
inceleme için, analizi yapanlara bir uyarı ışığıdır. Bu bağlamda bu çalışmanın analiz
sonuçlarından firmaların finansal oranlarının ve sermaye yapısının ilgili sektör oranlarına
doğru yönelme davranışında oldukları sektörden farklı davranmadıkları sonucuna ulaşılabilir.
Çalışma, Türkiye’deki imalat sanayi firmalarının ve diğer sektörlerdeki firmaların
finansal oranları için belirleyecekleri hedeflere ulaşabilmeleri yönünde firma yöneticilerine yol
gösterici olabilecektir. Araştırmacılar açısından, firmaların finansal oranlarının sadece sektör
oranlarına değil hedef belirledikleri diğer oranlara yönelik hareketleri ve yakınsamaları olup
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olmadığı sonraki çalışmalarda incelenebilir. Bu çalışmanın yapılacak olan diğer çalışmalara bu
açıdan yardımcı olabileceği yönünde önemli olduğu düşünülmektedir.Ayrıca, yakınsamanın
kapsamını genişletebilmek için alınan dört finansal orandan daha fazla finansal oran değişkeni
alınarak daha fazla model oluşturulmak suretiyle inceleme yapılabilir. BIST’de faaliyette
bulunan imalat sanayi firmaları üzerinde gerçekleştirilen çalışma, farklı sektörlere de
uygulanarak finansal oranlar ile hedef oranların yakınsama ilişkisi farklı yöntem ve modellerle
ortaya konulabilir.
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Aday Ülkelerin Mali Performanslarının Avrupa Birliği’ne Üyelik Kritetlerine
Uyumu Ve Türkiye
Kamil GÜNGÖR*

Özet
Avrupa Birliği mali disiplin ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme sağlamak için
1993’te Maastricht kriterlerini benimsedi. Maasrtichtkriterleri Avrupa Birliğine üyelik için bir
değil ama parasal disiplin için zorunludur. Ancak 2007 sonrası başlayan global kriz hem
Avrupa Birliği’ne üye ülkeleri hem de aday ülkeleri derinden etkilemiştir.
Avrupa Birliği, üye ülkelerin Maastricht kriterlerini tekrar sağlayabilmeleri için
2016’ya kadar devam edecek olan bir takvim belirlemiştir. Zira 2009 yılında etkisini gösteren
küresel kriz, kamu açıklarını ve borç stoklarını önemli ölçüde artırmıştır. Bu nedenle, kriz
sonrası dönemde bozulan mali dengelerin yeniden sağlanması ve benzer durumların tekrar
yaşanmaması için Avrupa Birliği çeşitli önlemler almıştır.
Müzakere süreci devam ettiği için Avrupa Birliğinin uygulamaları Türkiye'yi de
ilgilendirmektedir. Bu çalışma Türkiye’nin ve diğer aday ülkelerin hazırlık durumunu analiz
etmektedir.
Anahtar kelimeler: vergilendirme, global finansal kriz, vergi gelirleri, bütçe açığı
JEL Kodu: E63, F62, G01
Compliance Of Candidate Countries’ Fiscal Performances To European Union
Membership Criteria And Turkey
Abstract
European Union adopted the Maastricht criteria to ensure fiscal discipline and
sustainable economic growth in 1993. The Maastricht criteria is not a requirement for
membership to the European Union, but it is necessity for monetary discipline. However, the
global economic crisis began after 2007 deeply affected both the European Union member
states and candidate countries.
The European Union has set the year 2016 as a deadline till which member countries
will meet the Maastricht criteria, because the effect of the global crisis in 2009 has significantly
increased their public deficits and debt ratio. Therefore, the European Union has taken several
measures to restore deteriorating fiscal balance in the post-global crisis and to avoid the
recurrence of similar cases.
Turkey is also concerned with this application of the European Union because of the
continuing negotiation process. This study analyzes the state of preparation of Turkey and other
candidate countries.
Key Words: taxation, global financial crisis, tax revenues, budget deficit
JEL Code: E63, F62, G01
I. GİRİŞ
Ne zaman olacağı ve ne kadar süreceğinin tahmin edilmesi güç olan ekonomik krizlerin
boyutu ve derinliği de tam olarak bilinememektedir. 2008 krizi de bu şekilde olmuş, ABD’de
finans sektöründe başlayan kriz, zaman içerisinde yayılıp ekonomik krize dönüşerek; işsizlik,
GSMH düşüşü, ekonomik daralma ve bunlara bağlı olarak başta bütçe açıkları ve borçlanma
olarak değişik makroekonomik sorunlara yol açmıştır. 2008 ve sonrası yaşanan kriz de tam
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olarak bu sorunlara neden olmuş ve küreselleşen dünyada ekonomik olarak birbirine
kenetlenmiş ülkeler, etkisi farklı olmakla birlikte bahsi geçen makroekonomik sorunlara neden
olmuştur.
1959’da başlayan ilişkinin 1963’te somutlaşmasının üzerinden yarım asırdan fazla bir
süre geçmiş olan Türkiye ise, süreci adaylık statüsüne taşımış olsa da henüz ne zaman tam üye
olacağı belirsizdir. Ticaretinin zaman zaman yarısını Avrupa Birliği ile yapan Türkiye de bu
krizin dışında kalmamıştır. En yoğun etkisini 2009’da hisseden ve başta ekonomik küçülme
olmak üzere, çeşitli makroekonomik sorunlar yaşayan Türkiye, kriz öncesi duruma ancak 2012
yılı sonu itibariyle aşabilmiştir.
Halen Avrupa Birliği’nden üyelik öncesi son aşama olan “aday ülke” statüsündebeş
ülke vardır. Bu Ülkelerden üçü; Eski Yugoslavya Cumhuriyetleridir. Sırbistan, Karadağ,
Makedonya’dır. Arnavutluk ve Türkiye ise diğer iki aday ülkedir. Altıncı aday İzlanda ise,
adaylık başvurusunu askıya almıştır.Bu yüzden Aday ülke statüsü taşımamaktadır. Bosna
Hersek ve Kosova potansiyel aday ülkelerdir. Burada Türkiye’nin pozisyonunu ayrı tutmak
gerekmektedir. Zira Türkiye’nin adaylığı çok eskilere dayanmaktadır. Bu ülkelerin her birinin
kendine has nedenlerden dolayı ve elbette ki AB’nin kendi içerisinde yaşadığı sorunlarla
bağlantılı olarak üyelikleri için bir tarih öngörmek güçtür.
II.SIRBİSTAN
Sırbistan’ın potansiyel aday ülke statüsü Avrupa Konseyi’nin Selanik zirvesinde diğer
beş Batı Balkan Ülkesi ile birlikte 2003 yılında verilmiştir. 2008’de Sırbistan’ın Avrupa
Birliğine ortak üyeliği onaylanmış 2009’da da süreç işletilmeye başlanmıştır. Mart 2012’de ise
Sırbistan’ın adaylığı resmileştirilmiştir.
Avrupa Konseyinin kararını müteakip, Temmuz 2013’ten itibaren Sırbistan’la
görüşmelerin yol haritası belirlenmiştir. Aralık 2013’te Konsey tarafından görüşmelerin
çerçevesi belirlenmiş, Ocak 2014’te Sırbistan’la hükümetler arası görüşmelerin başlanması
kabul edilmiş ve 21 Ocak itibariyle de ilk görüşmelere başlanmıştır.
Sırbistan, Hırvatistan ve Slovenya ile birlikte 1918 yılında krallık olarak kurulmuştur.
Bu birliğin adı 1929’da Yugoslavya olarak değiştirilmiştir. II. Dünya Savaşını takiben TİTO
yönetiminde Doğu ve Batı Blokları arasında dengeli bir çizgi izleyen Yugoslavya, TİTO’nun
ölümünden sonra da bu politikasını sürdürmüştür. 1989’da Miloseviç’le birlikte aşırı milliyetçi
bir çizgiye kayan ülke 1991 ve 1992 yıllarındaki dağılma ve beraberindeki iç savaşı
önleyemedi. Miloseviç’in bu girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Sonraki süreçte Karadağ ve
Kosova’nın ayrılmasının da önüne geçilemedi.
77.00 km ve 7 milyon nüfuslu ülkede işsizlik son derece yüksektir. Gençler arasındaki
işsizlik oranı % 42.5’tir. Ülke ekonomisi imalat ve ihracat ile yabancı yatırımlara dayalıdır.
2000’li yıllardan itibaren özelleştirme politikasını gündemine alan Sırbistan bazı stratejik
kurumları kapsam dışı tutmuştur.
Sırbistan, ekonomisini dönüştürmekte nisbi olarak geç kalmıştır. Zira 2000’li yıllarda
da devam eden savaş ekonomisi, dönüşüme izin vermemiştir.Sosyalizm döneminden kalma
kamu girişimlerinin ekonomideki yeri halen önemlidir. Sırbistan Eski Yugoslav
Cumhuriyetlerine göre imalat sektöründe önemli artılara sahiptir. Piyasa ekonomisine geçiş
çalışmaları da devam etmektedir. Bu kapsamda doğrudan yabancı yatırımları desteklemekte,
başta otomotiv olmak üzere uluslararası yatırımları ülkesine çekme noktasında önemli başarılar
elde ettiği dikkat çekmektedir.
Sırbistan 2008’de AB ile üyelik sürecinde mesafe almak üzere İstikrar ve Ortaklık
Anlaşmasına imza atmıştır. 2010’da ise AB ile geçici ticaret anlaşmasının tam olarak
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uygulanması hususunda anlaşmıştır. Sırbistan Mart 2012’den itibaren ise “aday ülke” statüsü
kazanmıştır.
Küresel kriz bu ülke ekonomisini de olumsuz etkilemiştir. 2008-2012 arasında kamu
borcu ikiye katlanmıştır. Ülkenin temel sorunları şunlardır: Yüksek işsizlik ve buna bağlı
istihdam ihtiyacı, kamu harcamalarının önemli bir kısmının ücret, emeklilik ve işsizliğe
ayrılması, büyüyen borç ihtiyacı, yabancı borca ihtiyacın artması, yabancı yatırımlara ihtiyaç,
IMF ile yeni bir borç ilişkisine girme ihtimali.
Reel rakamlarla 36.5 milyar ve 13.600 dolar civarındaki milli gelir ve kişi başına gelir
miktarıyla Sırbistan nisbeten düşük gelirli bir ülkedir. İşsizlik oranının % 20’lerde seyrettiği
ülkede (2015: % 19.3) bütçe açığı 4.1 oranındadır. Sırbistan’ın ticaret açığı da önemli ölçüde
yüksektir. Çift haneli olan kamu borçlarını 2015 sonu itibariyle % 75 seviyesine getirmeyi
başarmıştır. Ülke ekonomisi 2015’de sadece 0.5 oranında büyümüş ve ihracat 2015’teki
14.22’den 12.8 milyar dolara düşmüştür.
III. KARADAĞ
Osmanlı yönetiminde Karadağ olarak isimlendirilen Montenegro, 1878’de Osmanlı
yönetiminden resmen ayrılmıştır. 1929’da Yugoslavya Krallığı’nın bir parçası olan Karadağ,
II. Dünya Savaşı’ndan sonra ise Sosyalist Yugoslavya’nın bir parçası haline geldi. 1992’deki
çözülmeden sonra Yeni Yugoslavya’nın Sırbistan ile birlikte kurucusu olan Karadağ, 2003’yen
sonra Sırbistan-Karadağ ittifakının bir parçası oldu. Mayıs 2006’da yaptığı bağımsızlık
referandumu ile birlikte bağımsız bir devlet haline gelmiştir. 13.500 kilometrekare ile nisbi
olarak küçük bir ülke olan Karadağ’ın nüfusu da 650.000’dir.
Karadağ ekonomisi önemli ölçüde turizme dayalıdır. Sosyalist dönemden kalma kamu
işletmeleri hala etkindir. Bu işletmeler hantal ve verimsiz bir yapıya sahiptir. Daha önceki
dönemlerde Euro’ya uyum sağlayan ülke 2006’daki ayrılıktan sonra çeşitli uluslararası finansal
örgütlerin üyesi olmuştur. 2007’de ise Dünya Bankası ve IMF’nin üyesi olan Karadağ, Dünya
Ticaret Örgütünün de 2011 yılında 156. üyesi olmuştur. 2010’da Avrupa Konseyi’ne üyeliği
kabul edilen Karadağ Avrupa Birliğine katılma müzakerelerine Haziran 2012’de başlamıştır.
Küresel kriz ülke ekonomisi üzerinde negatif etki oluşturmuş, reel sektörün gerilemesi ve
ihracatta yaşanan düşüşler nedeniyle 2012 yılını % -0.5 ile Avrupa ortalamasına yakın bir
küçülmeyle tamamlamıştır.
Karadağ ekonomisi büyük oranda liberalize edilmiştir. Kamu işletmelerinin % 85’i
özelleştirilmiştir. Bankacılık, telekomünikasyon ve petrol ürünlerinin dağıtımında bu oran %
100’dür. Her yıl nüfusunun iki katı kadar turist bu ülkeyi ziyaret etmektedir. Euro Bölgesinde
olmamasına rağmen Euro’yu resmi para birimi olarak kullanmaktadır. Temmuz 2002’den
itibaren AB ile katılım görüşmelerine başlamıştır. Avrupa Konseyi Karadağ’ın yolsuzluk ve
organize suç örgütleriyle mücadele konusunda uyarmıştır.
Karadağ ekonomisi dış yatırımlara açık ve rekabetçi olması yönünde hükümetlerin
çabaları vardır. İtalya, Norveç, Avusturya, Rusya, Macaristan ve Birleşik Krallığın bu ülkede
önemli yatırımları vardır. 2014 yılında doğrudan net yatırım 483 milyon dolara ulaşmıştır ki,
bu miktar kişi başına Avrupa’daki en yüksek yatırımdır. Ulaştırma alt yapısını geliştirme
konusunda da projeleri hayata geçiren ülke, 2003 yılında KDV’yi kabul etmiş ve sektörler
itibariyle farklılaştırmıştır.
Reel rakamlarla yaklaşık 4 milyar dolar (2015: 3.985) milli geliri olan ülkenin satın
alma paritesiile kişi başına milli geliri, 15.700 dolardır. Ülke ekonomisi istikrarlı bir büyüme
trendini yakalamıştır. (2015: 3.7), 1.8 gibi düşük bir bütçe açığı ve % 59.5 gibi çok yüksek
olmayan bir borç yüküne sahiptir. Dış ticaret dengesi sorunludur. Nitekim 2014 yılında 370
milyon ihracata karşılık 1.983 milyar dolar ithalatı söz konusudur. Karadağ’ın dış ticaret
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açığını turizm gelirlerle dengeleme potansiyeli olduğu göz ardı edilmemelidir. Buna karşın
küçük ve nisbi olarak az sorunlu olan ülkenin Avrupa Birliği’ne girme konusunda en şanslı
ülke olduğu kabul edilmektedir.
IV. MAKEDONYA
AB bu ülkeyi, Yunanistan’ın çekincelerinden dolayı; Eski Yugoslavya Cumhuriyeti
Makedonya olarak isimlendirmektedir. Makedonya “aday ülke” statüsündedir. Bu ülke de
diğer Batı Balkan ülkeleri gibi 2003’te potansiyel aday statüsü verilmiştir. Adaylık statüsünün
verildiği tarih Mart 2004’tür.
Avrupa Birliğinin Makedonya ile ilişkisi 1996 yılında kurumsallaşmıştır ve AB bu
ülkeyi Phare Programına dahil etmiştir. 1997’de Bakanlar Konseyi ekonomik ve siyasi
ilişkilerin geliştirilmesi yönündeki şartları belirledi. 1998’de Ulaştırma işbirliği anlaşması
imzalandı ve Üsküp’te sürekli temsilcilik açtı. 1999’da AB beş Başkan ülkesine İstikrar ve
Ortaklık Anlaşması önerisinde bulundu. Bu anlaşma Temmuz 1999’dan itibaren Makedonya
bakımından yürürlüğe girmiştir. 2000’de Anlaşmanın uygulanması ile ilgili direktifi kabul etti.
Zagreb Zirvesinde İstikrar ve Ortaklık Anlaşmasının görüşmeleri başarılı geçince Kasım
2000’de Lüksemburg’da anlaşma taraflarca onaylandı. 1 Temmuzda AB bu ülke ile tercihli
ticaret anlaşması imzaladı. Temmuz 2003’teki Selanik Zirvesinde beş Batı Balkan ülkesi ile
birlikte bir perspektif çizilerek bu ülkelerin AB üyeliği ile ilgili çerçeve belirlenmiş ve pozitif
siyasi mesaj verilmiştir. Kasım 2005’te Komisyon Makedonya’ya adaylık statüsü verilmesi
yönünde görüş bildirdi. Konsey de Aralık 2005’te bu statüyü onaylamıştır. Temmuz 2009’da
Komisyon Makedonya için vize serbestisini önerdi. Ekimde ise görüşmelere başlama
tavsiyesinde bulundu. Ekim 2009’da Makedonya, Karadağ ve Sırbistan için Şengen Bölgesinde
serbest seyahat hakkı verildi.
Makedonya 1991 yılında Yugoslavya’dan bağımsızlığını Yugoslavya’dan barışçıl bir
şekilde elde etmiştir. Yugoslavya’dan bağımsızlığını ilan ettikten sonra Makedonya
ekonomisini liberalize etmede ve özel işletmecilikte ilerleme kaydetmiş, ancak ve üzere
yabancı sermaye çekmekte aynı başarıyı gösterememiştir. Bunda etkili olan şey yasal
düzenlemelerdeki belirsizliklerdir. Ekonomisi Avrupa ekonomisine bağlı olduğundan Avro
Bölgesindeki olumsuzluklardan etkilenmiş ve daralmıştır. İşsizlik 2008’lerden itibaren % 30
gibi çok yükseklerde seyretmektedir. Ancak kayıt dışı ekonominin yüksekliği bu rakamın
yanıltıcı olduğu ihtimalini akla getirmektedir. Bütçe açıklarını sınırlandırmak üzere para
politikasını Euro’ya sabitlemiştir. Bütçe açığını aşamalı olarak aşağıya çekmek ve 2015 için %
3.7 seviyesine indirmek için maliye politikasını gevşetmiştir. Kamu borcu ise % 40.3 (2015)
gibi makul seviyelerde görülse de ekonomisinin küçüklüğü kırılganlığı devam ettirmektedir.
Reel rakamlarla 10.09 milyar dolar (2015) Gayri safi yurt içi hasılası olan
Makedonya’nın çok geniş bir kayıt dışı ekonomiye sahip olduğu göz ardı edilmemelidir. 2013
(2.7), 2014 (3.8) ve 2015 (3.2) gibi standart büyümeyi sağlamış olan ülke satın alma paritesiyle
hesaplandığında 2015 yılı içerisinde 14.000 dolar kişi başına milli gelire sahiptir.
Ülke % 10.2 gibi Avrupa birliği ortalamasının üzerinde bir tarım sektörü payına
sahiptir. 2015 verilerine göre % 26.9 gibi yüksek işsizliğin hâkim olduğu ülkede nüfusun %
30.4’ü fakirlik sınırının altında yaşamaktadır. Yine aynı yıl bütçe açığı % -3.7 olarak
gerçekleşmiştir. Kamu borcunda ise yine aynı yıl oran % 40.3 olarak gerçekleşmiştir.
Enflasyon ise eksilerde seyretmektedir. Son iki yıl bu oran (-0.1) olarak gerçekleşmiştir.
Yaklaşık 4 milyar dolar (3.945) ihracatı olan ülke, 6 milyar doları aşkın (6.212) ithalata
sahiptir.
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V.ARNAVUTLUK
Arnavutluk da diğer Balkan ülkeleri ile birlikte 2003 Selanik Zirvesinde potansiyel
aday kabul edilmiştir. Ocak 2006’da ise vize kolaylığı anlaşması kabul edilmiştir. Şubat
2008’de ise AB Arnavutluk’u ortak üye olarak kabul etmiştir. 2009’da Arnavutluk AB üyeliği
için resmi başvurusunu yapmıştır. Aynı yıl 2006’da imzalanan İstikrar ve Ortaklık Anlaşması
yürürlüğe girmiştir. Komisyon 2012’de başvuru ile ilgili görüşünü açıklamıştır. 12 konudaki
eksiklikleri kendilerine bildirilmiştir. Ekim 2012’de komisyon Arnavutluk’un adaylık statüsü
ile ilgili tavsiye niteliğindeki görüşünü açıklamıştır. Avrupa Konseyinin Brüksel’de yaptığı
zirve sonunda Temmuz 2014 itibariyle Arnavutluk’un adaylık statüsü kabul edilmiştir.
Arnavutluk 2008’den itibaren Katılım Öncesi Mali Yardım (IPA) dan da yararlanmaktadır.
Balkan ülkelerin sorunları genel olarak bu ülkede de vardır. Yüksek işsizlik, yozlaşma
ve rüşvetin yaygınlığı, altyapı sorunları, organize suç örgütlerinin etkinliği, set politik ortam.
1991’de seçim yapıldı ama istikrar sağlanamadı. 2014 yılı itibariyle AB aday ülkesi olan
Arnavutluk, 2009’da da NATO’ya üye olmuştur. Ülke ekonomisi büyüme trendinde olmasına
rağmen, halen Avrupa’nın en fakir ülkelerinden birisidir. Geniş kayıt dışı ekonomi, enerji
yetersizlikleri ve alt yapı sorunları ülkenin önde gelen problemlerindendir.
Global Ekonomik kriz Arnavutluk’u da olumsuz etkilemiştir. Ticaretin daralması, ülke
dışında çalışanlardan gelen döviz girdilerinin azalması, bankacılık sisteminin Yunanistan ve
İtalya’nın kontrolünde olması, Avro bölgesindeki bozulma ülkenin mali dengesini bozdu.
Arnavutluk ekonomisinde de ülke dışında çalışanların sağladığı döviz girdisinin önemli yeti
nardır. 2008 öncesi GSYH’nin % 12-15 kadar kısmı bu fonlardan elde ediliyordu. Ancak kriz
sonrası düşüşler 2014 yılında bu oranı % 5.7’ye kadar düşürdü. Döviz girdisi büyük ölçüde
Yunanistan ve İtalya’da çalışanlardan sağlanıyordu. Nüfusun neredeyse yarısı tarım kesiminde
istihdam edilmesine rağmen, tarımın GSYH’deki oranı % 20’ler civarındadır. Bunda küçük
aile çiftliklerinin sadece kendi ihtiyacına dönük üretim yapmaları, modern tarım aletlerinden
yoksunluk, mülkiyet haklarındaki belirsizlikler ve tarım alanlarının yetersiz ve verimsiz olması
etkilidir. Karmaşık vergi sistemi ve lisanslandırma sorunları, zayıf bir yargı sistemi, ülkeye has
(endemic) yolsuzluk, sözleşmeler ve mülkiyet konularının yetersizlikler ve demode altyapı,
yabancı yatırımcıları bu ülkeye çekmede görülen zorluklardandır.
Ülkenin enerji arzı da sorunludur. Kaçak kullanım son derece yaygındır. Elektrik
teknolojisi eskimiştir. Hükümetin bu konuda ciddi adımları vardır, ancak sorun henüz
aşılamamıştır. Özellikle karayolu ve demiryolu ağını güçlendirmek üzere uluslararası
kurumların finansal destekleri devam etmektedir. Son dönemde yabancı doğrudan yatırımlarda
artışlar gözlemlenmektedir. Zira hükümet mali ve yasal reformlar sayesinde iş ortamını
iyileştirmek için iddialı bir program başlatmıştır. Bu çerçevede lisanslama prosedürü
basitleştirilmiş, vergi kolaylıkları getirilmiş, IMF ile ek mali destek konusunda işbirliğine
güdülmüştür.
Ülkenin borç yükü ve bütçe açığında artışlar gözlemlenmektedir. Zira 2013’te % 60
sınırının altında olan borç yükü 2015’te % 73’e tırmanmıştır. Vergi gelirlerini toplamada son
derece başarısızdır. Ülkenin GSYH’si reel rakamlarla 2015 yılında 11.59 milyar dolardır.
Ekonominin büyüme trendi devam etmektedir. 2015’te % 2.7 büyüme gerçekleşmiştir. Satın
alma paritesiyle kişi başına milli gelir yine 2015 yılında 11.900 dolardır. İşsizlik diğer bazı
Balkan ülkelerine göre daha iyidir. 2015 için bu oran % 17.3’tür. Ancak bu oran tarım
kesiminde çalışanları içermemektedir. Bu ülkede tarım kesimi nüfusun yarısına yakınını
barındırmaktadır. Nüfusun % 14.2’ü fakirlik sınırı altında yaşamaktadır. Bütçe açığı % 4.8’dir.
Enflasyon ise % 2.2 olarak gerçekleşmiştir. Bir milyar dolar gibi ihracata karşılık 3.6 milyar
dolar gibi bir ithalatı söz konusudur.
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VI.KOSOVA
Kosova yaklaşık 2 milyon nüfusu (1.870.000) ile nisbi olarak küçük bir ülkedir.
Balkan ülkelerinin sahip olduğu sorunlar Kosova için de geçerlidir. Çok yüksek işsizlik vardır.
(Genç nüfus işsizliği % 55.2). Kosova ekonomisi gelişme trendini sürdürmekle birlikte hala
dış yardımlara bağımlıdır. Almanya, İsviçre ve Nordik Ülkelerinde çalışan Kosovalıların döviz
girdileri, GSYH’nin % 15’ini, % 10 kararını da diğer uluslararası yardımlar oluşturmaktadır.
Kosova dış yardımlarla, kamu iktisadi teşebbüslerinin bir çoğunluğu özelleştirme mümkün
olmuştur. Kosova Avrupa’nın milli geliri en düşük ülkesidir. İşsizlik ortalama % 31, genç
işsizlerin oranı ise % 60’a yaklaşmıştır. Çok yüksek kayıt dışı ekonomisi vardır. Yolsuzluğun
yüksekliği, sözleşmelerdeki küçüklük ve elektrik arzındaki sorunlar potansiyel yatırımcıların
şevkini kırmaktadır. Mevcut doğal kaynaklarını işletme konusunda teknik eksiklikleri vardır.
2009’dan itibaren Dünya Bankası ve IMF üyeliği Eski Yugoslavya’ya dönük bu kurumların
mali yardımlarından Kosova da yararlanmaya başlamıştır. Kosova ekonomisinin bölgesel
entegrasyonu için BM’nin Orta Avrupa Serbest Ticaret Alanına kabul edilmiştir. (2006).
Kosova 2012’de Avrupa Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası European Bank
forReconstruction ve 2013’te de Avrupa kalkınma Bankasına katılmıştır. 2014 yılında AB ile
İstikrar ve Ortaklık Anlaşması görüşmeleri olumlu sonuçlanmıştır. 2015’te yürürlüğe giren
anlaşma, ticari liberalizasyon üzerine yoğunlaşmıştır. Halen Avro kullanılmakta olan ülkede
Sırp azınlık Sırbistan dinarını illegal olarak kullanmaya devam etmektedir.
2015 yılı itibariyle reel rakamlarla 6.306 milyar Avro GSYH’si olan ülke,3.2 büyümeyi
de başarmıştır. Satın alma paritesiyle 8000 dolar kişi başına .gelirle Avrupa sonuncusudur.
Milli gelirde tarımın payı % 12.9’dur. Resmi rakamlara göre işsizliğin % 35 olduğu ülkede
nüfusun % 30’u fakirlik sınırının altında yaşamaktadır. Kosova kayıt dışı ekonominin de çok
yaygın olduğu bir ülkedir. Bütçe açığı % 3.4 ve kamu borcu % 10.6 ile makul seviyelerdedir.
Enflasyon negatiftir (-0.5). İthalat ihracat dengesi çok bozuktur. 2014 yılı ihracatı 349 milyon
dolarken, ithalatı 2.687 dolardır
Kosova’nın statüsü; potansiyel adaydır. Kosova çok yeni ve bağımsızlığı başta
Sırbistan ve Rusya olmak üzere tanınmamış bir ülkedir. 2008 yılında bağımsızlığını
kazanmıştır. Ekonomisi küçük, uluslararası tanınırlığı tartışmalı, milli geliri düşük, işsizlik
oranı çok yüksek, siyasi sorunlarını çözememiş Kosova’nın yakın zamanda AB üyeliği
beklenmemektedir.
Kosova 2009’da IMF ve Dünya Bankasına üyelikten sonra Eski Yugoslavya
Cumhuriyetleri için ayırdığı fonlardan yararlanmaya başlamıştır. 2013’den itibaren Avrupa
Yatırım Bankası’nın kaynaklarından yararlanmaya başlamıştır. 2014’te ise AB ile İstikrar ve
Ortaklık Anlaşmasını imzalamış ve 2015’te AB ile ticaretin kolaylaştırılması konusunda
mutabakat sağlamıştır. Kosova para birimi olarak halen Euro’yu kullanmaktadır.
AB’nin Kosova ile kurumsal ilişkileri 1999’da başlamıştır. AV özellikle de Komisyon
Kosova ile ilişkilere özel bir önem vermektedir. Avrupa Birliği Kosova’nın da içerisinde yer
aldığı Güney Doğu Avrupa ülkeleri ile ilişkisinde bu ülkelerin yeniden yapılanmaları
bakımından en büyük mali desteği vermektedir. Bu çerçevede Kosova’ya 1999’dan beri 2
milyar avrodan fazla yardımda bulunmuştur. Başlangıçta acil yardımlar önceliklenirken, şimdi
istikrarlı kurumlara ve sürdürülebilir ekonomik kalkınma Kosova'nın gelişimini teşvik ve
Kosova'nın Avrupa geleceği sağlanması üzerinde yoğunlaşmaktadır. Avrupa Komisyonu,
Kosova’nın Avrupa’ya entegrasyonuna dönük reformlarına destek vermekte, tavsiyelerde
bulunmakta ve yardım etmektedir. Bu maksatla Kosova ile Kosova için Avrupa Ortaklığını
(EuropeanPartnershipforKosovo) oluşturmuştur.
Temmuz 2008’de Komisyon Brüksel’de Kosova’ya yapılacak yardımlarla ilgili bir
konferans düzenlemiştir. Konferans sonunda 2009-11 döneminde Kosova’ya sosyo-ekonomik
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gelişmesi için 1.4 milyar avro yardım yapılması kabul edilmiştir. Bunun 1.2 milyar avrosu, 800
milyonu AB katkılı kredi olmak üzere hayata geçirilmiştir.
VII. BOSNA HERSEK
Bosna Hersek Hali hazırda potansiyel bir aday statüsündedir. Bu ülke de diğer Batı
Balkan ülkeleriyle birlikte 2003 Selanik zirvesinde potansiyel aday olarak kabul edilmiştir. Bu
tarihten sonra Bosna Hersek’le AB arasında çeşitli anlaşmalar yapılmıştır. Vize kolaylaştırma
ve geri kabul anlaşmaları (2008), Ticaret ve Ticaret ile ilgili konularda (2008) Geçici Anlaşma
ve 1 Haziran 2015 tarihinde yürürlüğe giren İstikrar ve Ortaklık Anlaşması bu kapsamdadır.
Avrupa Birliği bu ülkenin güvenliğine de katkıda bulunmaktadır. Bosna Hersek katılım öncesi
yardım (IPA) fonundan da yararlanmaktadır
Bosna Hersek de 1992 yılında Yugoslavya’nın dağılmasıyla bağımsızlığını ilan eden
ülkelerden birisidir. Yugoslavya Federasyonunu oluşturan devletlerden birisi olmasına
rağmen, bağımsızlığı kabul edilmeyen ve iç savaşa sürüklenen ülke, sınırlarını korumakla
birlikte üç ayrı bölgeden oluşmaktadır
Bosna Hersek nüfusunun yaklaşık yarısı (48.4) Boşnak-Müslüman, yaklaşık üçte biri
(32.7) Sırp Ortodoks ve gri kalanı da Hırvat-Katolik ( 14.6) diğerlerinden oluşmaktadır. Nüfusu
göçlerle azalan ülkede, yaklaşık dört milyon (3.867.000) kişi yaşamaktadır.
Savaş nedeniyle Bosna Hersek ekonomisi piyasa reformlarını yeterince yapamamıştır.
Ekonomi metal, enerji tekstil ve mobilya ihracatı yanında döviz girdileri ve dış yardımlara
dayanmaktadır. Ülkenin gevşek federal yapısı ekonomi politikalarının koordinasyonu ve
reformları geciktirmektedir. Bu durum yabancı yatırımları da olumsuz etkilemektedir.
Bankacılık sistemi daha çok Avusturya ve İtalya’nın kontrolündedir. Ülke kendi milli parasını
kullanmaktadır. Ekonomi 2008 yılına kadar büyümüştür. Bosna Hersek 2007 yılından bu yana
orta Avrupa Serbest Ticaret Anlaşmasının tam üyesidir.
Bosna'nın özel sektör yavaş yavaş büyüyor ama yabancı yatırım 2007 yılından bu yana
hızla düşmüştür. Ülkenin federal yapısı kamu harcamalarının kabaca % 40 kadar kısmının
transferlere gitmesine neden olmaktadır. Yüksek işsizlik ciddi bir makroekonomik sorundur.
2006’da bir AB vergisi olan KDV’nin kabulü yüksek kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkili
oldu. Bosna-Hersek'in ekonomik öncelikleri şunlardır: AB'ye entegrasyon; mali sisteminin
güçlendirilmesi; kamu yönetimi reformu; Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyeliği; ve dinamik,
rekabetçi bir özel sektör teşvik ederek ekonomik büyümeyi güvence altına almak.
Reel rakamlarla 2015 yılında 15.57 milyar dolar GSYH’si olan ülke, yine aynı yol %
2.1 büyüme sağlamıştır. Kişi başına satın alma paritesine göre 10.200 dolar geliri olan Bosna
Hersek % 7.9 tarım kesimine sahiptir. % 43.9 gibi yüksek işsizlik oranına sahip olan ülkede
nüfusun 17.2’si fakirlik sınırının altında yaşamaktadır. Bütçe açığı makul seviyelerdedir. (2.3). Borcun GSYH’ye oranı ise % 46.1’ oranındadır. Eksi enflasyona (-0.6) sahip ülke dört
milyar bandında ihracat (3.942) ve 8.784 milyar dolar ithalata sahiptir.
VIII.TÜRKİYE
Türkiye’nin tam üyelik başvurusu 1987’de yapılmıştır. Avrupa Birliği 1997 yılında
Türkiye’nin üyeliğe ehil olduğunu deklare etmiştir. 1959’da başlayan, 1963’te Ankara
Anlaşmasıyla sonuçlanan ilişki 1996’da gümrük birliği aşamasına çıkartılmıştır. 2005’te
görüşmelerin başlaması Kıbrıs engeline takıldığından sekiz adet başlık Kıbrıs’ta sorunun
çözülmesine kadar ertelenmiştir. Türkiye halen giderek artan Suriyeli mülteci sorunu ile karşı
karşıyadır. Şimdiye (2015 sonu) kadar 7 milyar avroyu aşkın bir maliyeti olan mülteci sorunu
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yerel kaynaklardan karşılanmıştır. Komisyon mültecilerin geçici olarak Türkiye’de barınması
için bu ülkeyle işbirliğine gitmiştir. Anlaşma Kasım sonu itibariyle yürürlüğe girmiştir.
Böylece mültecilerin yasal yolla kabulü sağlanmıştır. Mültecilerin ihtiyaçlarına dönük olarak
3 milyar Avroluk bir yardım yapılması Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilmiştir.
Türkiye serbest piyasa koşullarının geniş çaplı olarak uygulandığı, ancak tarım kesimin
de halen % 25 gibi geniş bir kesimi ilgilendirdiği hızlı gelişen bir ülkedir. Hızlı özelleştirme
politikası devletin üretim, bankacılık, taşımacılık ve telekomünikasyondaki payını azaltmıştır.
2001 Bankacılık krizinden sonra Türkiye ü’nin aldığı tedbirler krizin etkilerini azaltmıştır.
2013 ve 14’te kısmi yavaşlama yaşanmıştır. Büyüme 2013’teki 4.4’lük seviyesinden 2014’te
2.9’a gerilemiştir. 2015’te tekrar toparlanmış ve % 4 seviyesinde büyümeyi yakalamıştır.
Reel rakamlarla 722 milyar dolar olan GSYH dolar bazında bir önceki seneye göre
azalmıştır. Satınalmaparitesi ile kişi başına milli gelir 2015 yılında 20.500 dolar olarak
gerçekleşmiştir. İşsizlik % 10’larda seyrederken (2015; 10.6) bu oran pek çok AB ülkesinden
iyi bir performans olarak değerlendirilmektedir. Fakirlik sınırı altında yaşayan nüfus ise % 16.9
gibi yüksek seviyelerdedir. Dış ticaret ise 2015 yılında bir önceki yıla göre daralmıştır. Bunda
içsel etkenlerin belirleyici olduğu kabul edilmektedir.
2001 finansal krizinden sonra alınan reform düzeyindeki tedbirler ekonominin yapısal
olarak güçlü hale gelmesini sağladı. 2008’de krizin başlamasına kadar ortalama % 6 büyümüş
olması ve krizden derin yaralar almadan çıkması ve batan herhangi bir bankanın olmaması
bunun somut göstergeleridir. 2012’de büyümede bir yavaşlama olmasına karşın 2000’li yılların
en önemli makroekonomik sorunu olan cari açıkta azalma ve kriz öncesi ekonomik büyüklüğün
üzerinde bir performans gösteren bir Türkiye söz konusudur.
% 40’ın altındaki borçları (%33.1-2015) kriz döneminde de artmamış ve Türkiye çeşitli
AB ülkelerinin girdiği sorunları yaşamamıştır. 2015 sonu itibariyle -1.7’lik bütçe açığı ile
Maastricht kriterlerini sağlayan Türkiye, bu performansını 2000’li yıllarda yakaladığı 2004’ten
beri krizin en derin etkisinin hissedildiği 2009 yılı dışında korumuştur. Türkiye’ye dair bilgi
ve değerlendirmeler aşağıda yer almaktadır.
Dünyada küresel krizden çıkmayı bir çok ekonomi başaramamışken, Türkiye 2010
yılında % 9.2, 2011’de ise % 8.5 ile Avrupa’nın en hızlı, dünyanın da yine en hızlı büyüyen
birkaç ekonomisinden birisi olmayı başarmıştır. Yine Türkiye 2004 yılından beri borçlarda %
60 Maastrihtkriterlerini tutturmuşken, bütçe açığını 2000’li yılların başındaki % 10’lar
seviyesinden kriz dönemindeki 2009 yılı hariç % 3’ün altında tutmayı başarmıştır.
ABD Türkiye’yi gelişmiş ülke (developedcountry) olarak tanımlarken, ekonomistler
ve politikacılar yaygınlıkla yeni nesil sanayileşmiş ülke (newlyindustrializedcountry)
kavramını kullanmakta, Merrill Lynch ve The Economist ise yükselen piyasalar (emerging
market) olarak tanımlamaktadır. Dünya bankası Türkiye’yi üst orta gelir grubundaki ülkeler
(upper-middleincomecountry) grubunda değerlendirmektedir. Dünyada 16. sıradaki büyük
ekonomi olan Türkiye, Avrupa Birliği ülkeleriyle karşılaştırıldığında 6. büyük ekonomi olarak
karşımıza çıkmaktadır.
IMF World Economic Outlook April 2012’deki verilere göre Türkiye Ekonomisinin
son 10 yoldaki görünümü aşağıdaki gibi özetlenebilir:
Yüzde 5,2 yıllık ortalama reel GSYİH büyüme ile istikrarlı bir ekonomik büyüme.
Uygulanan sıkı mali disiplin ile ekonomik politikalar
Küresel mali krize dayanıklı güçlü mali yapı.
850

Küresel mali krizden hızlı bir toparlanma
Tablo 1: Aday Ülkelere Dair Bazı Veriler (Euro)
Aday Ülkeler

GSYİH

Avrupa Birliği
İzlanda
Karadağ
Makedonya
Hırvatistan
Sırbistan
Türkiye

16.566
10,075
7.273
7,509
44,893
34,740
553,249

Nüfus
(Milyon)
504
0.3
0.6
2.0
4.5
7.3
71.0

Milli
Gelir
32.021
28,000
11,700
8,700
15,400
8,800
13,100

Nominal
Milli Gelir
32.999
31,600
7200
3,400
10,500
4,686
7,500

AB’ye
Oranı
100
111
42
35
61
35
52

Borç
Oranı
85.1
118.9
45
27.3
66.1
61.5
37.7

Bütçe
Açığı
3.6
2.3
4.6
2.5
4.5
6.7
2.6

İşsizlik
10.9
5.6
11.5
31.3
20.4
25.9
8.8

Kaynak: Çeşitli kaynaklardan 2010-2011-2012 verilerinden yararlanarak hazırlanmıştır.
IX. AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE GENEL GÖRÜNÜM
2007 yılı sonlarında ABD ile birlikte Avrupa Birliği ve Japonya’da başlayan kriz, üst üste gelen
negatif büyümenin sonucu olarak 2008’in ikinci yarısında resesyona dönüşmüştür. Diğer bazı
ülke ve bölgelerde işsizlik oranı Ocak 2010 itibariyle şöyledir: Fransa; % 10.1, Almanya; %
7.6, İtalya; % 8.7, İngiltere; % 7.9 ve ABD’de % 9.8’dir. Bölgeler itibariyle ise durum şöyledir:
Euro Bölgesi; % 9.9 ile başı çekerken, Avrupa Birliği’nin bütününde bu oran 9.6’dır
(http://www.oecd.org/dataoecd/24/21/42312989.html).
Bu ülkelerde dikkat çekici ekonomik küçülmeler de yaşanmıştır. Örneğin 2009’un ilk
çeyreğinde GSMH bir önceki dönemle karşılaştırıldığında Almanya’da % -3.8, İtalya’da % 2.4, İngiltere’de % -1.9 ve Fransa’da % -1.2 düzeyinde küçülmüştür. Aynı dönemde dünyada
kişi başına milli gelir dolar cinsinden % 2 oranında azalmıştır. İşsizlik 2008’de % 7’yi aşarken,
bu oran 2009’da % 9’a yaklaşmıştır. GSMH’deki değişmeler de aşağıdaki tabloda yer
almaktadır.
Tablo 2: Mutlak Rakamlarla ve Oransal Olarak Dünyadaki GSMH
GSMH Trendi (Trilyon $)
(Satın alma Gücü Paritesine göre)
2009
2008
2007
70.24
70.92
68.78

Cari rakamlarla büyüme oranları
2009
% -1

2008
% -2.9

2007
%5

Kaynak: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook, Erişim Yılı: 2010.
Büyüme oranlarına bakıldığında krizin başladığı 2007 yılında bir önceki yıla göre % 5 artış
yaşanırken, 2008 ve 2009’da dünya ekonomisinde daralma meydana geldiği, ancak 2009’da
bu daralmanın azaldığı görülmektedir.
A.Yatırım ve İhracat
Ekonomik kriz yatırımları ve ihracatı da etkilemektedir. Zira talep daralması yaşanmaktadır.
Kriz sadece talebi etkilememekte, fiyatları da aşağıya çekmektedir. Örneğin 145 dolara kadar
yükselen ham petrol kriz döneminde 40 dolara kadar düşmüştür. Benzer durum diğer temel
hammaddeler için de geçerlidir (http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/AE350D5E-BCB8-4AA4BE29-9FB44C66B04B/15743 /APBNPenyesuaian_2009_ENGLISH1.pdf).
Tablo 3: Krizin İhracata Etkisi
Ülke
ABD
Euro Bölgesi
Japonya
Çin

2008
1.4
1.2
0.5
9.7

2009
-1.6
-2.0
-2.6
6.7
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Singapur

2.7

-5.0

Kaynak:http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/AE350D5E-BCB8-4AA4-BE299FB44C66B04B/15743/APBNPenyesuaian_2009_ENGLISH1.pdf Erişim Yılı: 2010)
Ekonomik durgunluk ve yükselen işsizlik öncelikle ihracata konu olan üretim malı
talebini etkilemekte bunun da ihracatı, dolayısıyla ihracata konu olan malların üretimini
azaltması kaçınılmaz olarak işgücü piyasasını etkilemektedir.
Yatırımların azalması da önemli bir faktördür. 2009’da yatırımların -5.9’a kadar
daralacağı tahmin edilmektedir. Bu hem reel sektör hem de portföy yatırımları için geçerlidir.
Yatırımlarda yaşanan azalma ortalama % 4 olup 800 milyar dolara isabet etmektedir. Ancak
buna karşın kamu harcamalarında bir artıştan bahsedilebilir. Zira hükümetlerin ekonomik
canlanmayı sağlamak üzere yaptığı bu harcamaların yatırım ve tüketim üzerinde meydana
getirdiği pozitif etki, krizden kaynaklanan küçülmeyi azaltabilecek potansiyele sahiptir
(http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/AE350D5E-BCB8-4AA4-BE299FB44C66B04B/15743/APBNPenyesuaian_2009_ENGLISH1.pdf).

B.Bütçe Açıkları ve Borçlar
İhracatın azalması ekonomik aktiviteleri, bu da vergi gelirlerini azaltmaktadır.
İşletmeleri kurtarmak üzere devletlerin vergi ya da diğer teşvik araçlarını kullanması kamu
harcamalarında artışa neden olmaktadır. Bundan fiyatlar etkilenmekte, özellikle gıda ve petrol
ürünlerinin fiyatlarındaki dalgalanmalar kamu müdahalelerine yol açmaktadır. Bu durum mali
dengesizliklere neden olmakta ve hükümet müdahaleleri normal zamanda olanın çok ötesine
geçmektedir. Bunun amacı krize karşı önlem ve sosyal olarak hassas olan grupları korumaktır.
Kamu harcamalarının gelirleri aşması ve ekonominin kısa vadeli olarak bu talebe cevap
verememesi hem dış kaynaklara ulaşmayı zorlaştırmakta, hem de rezervleri aşağı çekmektedir.
(CHHIBBER JayatiGhoshandThangavelPalanivel: 2009, s. 42)
Bu süreçte AB ülkelerinde de bütçe açıkları aşırı artış göstermiştir. Belçika, Çek
Cumhuriyeti, Almanya, İtalya, Hollanda, Avusturya, Portekiz, Slovenya ve Slovakya bu
ülkeler arasındadır. Avrupa Birliği; İrlanda, İspanya, Fransa ve İngiltere için öngördüğü
açıkları revize etmiştir. Krizden en fazla etkilenen ülke ise Yunanistan’dır. Avrupa Birliği bu
ülkeye ilişkin öngörülerinde başarısız olmuştur. AB Maastricht Anlaşması ile bütçe açıklarının
GSMH’ye oranını % 3 olarak belirlemişti. Ancak yukarıdaki ülkeler kriz döneminde bu ilkeyi
ihlal etmişlerdir. Bu yüzden Avrupa Birliği aşamalı olarak bu oranı esnetmiştir. Bu ülkelerden
Belçika ve İtalya’nın 2012, Çek Cumhuriyeti, Almanya, İspanya, Fransa, Hollanda, Avusturya,
Portekiz, Slovenya ve Slovakya’nın 2013, İrlanda’nın 2014 ve İngiltere’nin 2014-15 yıllarında
bütçe
açıklarını
%
3’e
çekmeleri
beklenmektedir
(http://www.se2009.eu/polopoly_fs/1.25535!menu/standard/file/111518.pdf).
AB Euro bölgesi bütçe açıklarını 2016 yılına kadar stabil hale getirmeyi
planlamaktadır. Gelirlerin azalması hükümetleri mali dengeyi sağlama ile (krizle mücadele
için) genişleyici maliye politikası uygulama noktasında ikilemde bırakmıştır. Bu durumda
bazıları tasarruf yaparak mücadele ederken, pek çoğu krizle mücadele amaçlı olarak kamu
harcamalarını artırmak ya da borç almak noktasında genişletici maliye politikalarının
yürütülmesini tercih etmiştir. Bunun doğal sonucu borçların (ve bütçe açıklarının) artmasıdır
(http://www.uis.unesco.org/template/pdf/EducGeneral/Financial_Crisis.pdf).
Kriz nedeniyle bütçeler ve vergi sistemleri baskı altında kalmaya devam etmektedir.
Küreselleşme ve ekonomik entegrasyonlardaki artış dünyaya önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu
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yüzden ülkelerin ekonomik dengesizlik ve vergi gelirlerinin erozyona uğraması hususunda
daha hassas olmaları beklenebilir (CHRENKO: 2009, s. 1).
Maliye politikası hem vergi indirimlerini hem de kamu harcamalarında genişlemeyi
ifade eder. Bu politikanın krizden çıkışta önemli etkileri vardır. Zira talebin artırılması,
tüketimin ve yatırımların genişletilmesi ve buna bağlı olarak ekonomik büyümeyi sağlaması
bakımından kriz dönemlerinin vazgeçilmezidir. Bu politika talebin canlandırılması yanında
gelir dağılımının düzelmesi üzerinde de etkide bulunur (NASUTION: 2009, s. 10).
Küresel kriz vergi gelirlerini düşürmüştür, ancak 2010’dan itibaren bu etkinin AB
ülkeleri ortalamasında giderildiğini ve istikrar kazandığını söyleyebiliriz. İlk etki krizin
başladığı kabul edilen 2008’de meydana gelmiştir. Bu etki takip eden yıl da özellikle
harcamalar üzerinden alınan vergilerde devam etti. Bu yüzden üye ülkeler işgücü üzerinden ve
daha küçük oranda sermaye üzerinden doğrudan vergi kesintileri yoluna gittiler. En düşük
seviye ise krizin en yoğun hissedildiği 2009 yılında gerçekleşmiştir.200 yılı ile
karşılaştırıldığında 2009 yılında genel vergi oranlarının 1.4 azaldığı dikkat çekmektedir.
Avrupa Birliği Komisyonunun Kasım 2011’de hazırladığı bir rapordaki tahminlerine göre,
Avrupa Birliği ülkelerinde ortalama vergi oranı, ülkeler itibariyle değişmekle birlikte 2013
yılında artışa geçeceği yönündedir. (EuropeanCommission 2010, s.19-20)
Krizin başlangıcındaki iki yıl (2008-2009) kamu harcamalarında meydana gelen artış,
bütçe tahminlerini tutturmada başarısızlığa sürüklemiş, bu yüzden bir çok AB ülkesi
bütçelerinde revizyona gitme ihtiyacı hissetmiştir. Bu süreçte birçok AB üyesi ülkelerde gelir
azalışları da yaşanmış, bu da bütçe açıklarını tetiklemiştir. (EuropeanCommission, s. 21)
X. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Çalışmaya ilişkin değerlendirme aşağıda yer alan tablo yardımıyla yapılmıştır. Tabloda
üye ülkelerin vergi gelirleri ile vergi gelirlerinin GSHH’ye etkisi gerek vergi gelirlerinde
gerekse de GSMH’da meydana gelen azalmalar dikkate alınarak değerlendirmelerde
bulunulmuştur.
Tablo 5: Toplam Vergi Gelirlerinin GSMH’ye Oranı (2005-2008)
GSMH
Ülke/Yıl
Avustralya
Belçika
ÇekCumh.
Danimarka
Finlandiya
Fransa

2005
696.834
336.644
208.425
179.888
160.971
1.869.386

Vergi/
GSM
H
2005
30.8
44.7
37.5
50.8
44.0
43.9

GSMH

GSMH

2006
742.899
351.765
224.088
191.290
170.210
1.953.371

Vergi/
GSM
H
2006
30.6
44.3
37.1
49.6
43.4
44.0

2007
795.702
368.213
247.689
198.337
186.808
2.071.781

Vergi/
GSM
H
2007
30.8
43.8
37.3
48.6
43.0
43.4

Almanya

2.586.530

34.7

2.710.221

35.5

2.853.157

36.1

Yunanistan
Macaristan
İrlanda
İtalya

273.608
170.992
160.448
1.649.437

31.3
37.3
30.3
40.8

293.826
180.474
175.315
1.739.784

31.2
37.1
31.6
42.3

311.083
188.681
193.371
1.840.069

32.0
39.5
30.8
43.4

Lüksemburg
Hollanda
Polonya

31.779
572.900
526.078

37.6
38.5
32.9

36.456
607.446
561.109

35.8
38.9
33.9

39.578
648.466
621.740

36.5
37.5
34.8

GSMH

2008(2009)
812.5(819.9)
394.9(381.4)
267.9(256.7)
206.5(197.7)
196.3(181.4)
2.1580(2.113
)
2.960(2.8120
)
347.9(339.2)
199.0(186.3)
191.3(177.0)
1.8490(1.756
)
39.94(38.14)
681.6(652.3)
678.8(686.2)

Vergi/
GSM
H
2008
..
44.2
36.5
48.2
42.7
43.0
36.4
31.3
40.1
28.2
43.1
38.2
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Portekiz
SlovakCumh
.
İspanya

217.911
87.073

34.7
31.4

229.279
96.798

35.4
29.3

240.155
109.387

36.4
29.3

240.2(232.2)
121.2(115.3)

36.4
29.3

1.188.102

35.7

1.306.090

36.6

1.412.140

37.2

33.0

İsveç
Türkiye
İngiltere

291.651
781.243
1.971.252

49.4
24.2
35.7

311.736
873.672
2.065.087

49.0
24.5
36.6

336.511
938.741
2.131.507

48.3
23.7
36.0

1.4190(1.368
)
349.3(333.2)
914.7(859.8)
2.2620(2.165
)

AB-15

11.765.31
6
9.482.458

38.6

12.433.83
6
10.039.98
3

38.6

13.136.98
0
10.660.98
7

38.7

..

39.7

..

EuroAlanı

39.6

39.7

47.1
23.5
35.7

Kaynak: http://stats.oecd.org/Index.aspx?QueryName=251&QueryType=View&Lang=en#
Not: 2008 ve 2009 GSMH büyüklükleri (https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook) adresinden ayrı ayrı incelenmek suretiyle tabloya eklenmiştir)
Yukarıdaki tabloda OECD ülkelerinin vergi yükleri ve GSMH büyüklükleri
gösterilmiştir. Genel olarak kriz dönemlerinden önce büyüme performansı devam etmiş,
2008’den itibaren büyümede yavaşlamalar görülmüş ve Türkiye’nin de içerisinde bulunduğu
bazı ülkelerde küçülmeler olmuştur. Ancak esas etki 2009’da görülmüş olup bu dönemde
neredeyse bütün ülkelerin GSMH’lerinde belirgin düşüşler yaşanmıştır. Ancak her iki azalma
da vergilerde aslında hangi miktarda bir düşüş yaşandığını bize kesin olarak açıklamaz. Zira
makro düzeyde vergi yükü toplanan vergilerin GSMH’ye oranını ifade eder. Ancak kriz
döneminde meydana gelen üretim, tüketim ve dış ticarette meydana gelen azalmalar vergi
yükünü de etkilemektedir. Bu yüzden genel olarak hem GSMH, hem de vergi yükündeki
azalmalar vergi gelirlerinin düştüğünü gösterse de tek başına bizi tam doğru sonuca götürmez.
Öte andan kriz dönemlerinde ülkelerin vergi politikaları da değişmektedir. Bu
dönemde üye ülkeler yeni ve ek vergi de ihdas etmiş olabilir. Bu uygulama da vergi yükleri
üzerinde etki eder. Bir başka neden ülke enflasyonudur. Krizde her ne kadar enflasyon olumsuz
etkilenmese de bu dönemde yaşanan enflasyon vergi gelirlerini nominal olarak artırmaktadır.
Tablonun değerlendirmesine gelince; öncelikle tabloda yer alan ülkelerin gerek
Avrupa Birliği gerekse Amerika kıtasından ülkeleri temsil etmesi, gelişmiş ve gelişme
aşamasındaki ülkelerin GSMH ve vergi yüklerinin incelenmesi, ayrıca OECD ve diğer sitelerde
mevcut en son bilgileri temsil etmesi nedeniyle dünya genelini temsil ettiği varsayılabilir.
Ayrıca Japonya ve Kore gibi büyük Asya ülkeleri de tabloda yer almaktadır. Burada özellikle
Çin ve Afrika ülkelerinin temsil edilmiyor olması da ciddi bir eksiklik sayılmaz. Zira bu
ülkelere ilişkin veriler çalışma içerisinde verilmiş ve gerekli değerlendirmeler yapılmıştır.
Vergi yüklerine gelince, GSMH azalmalarının yanında vergi yüklerinin de azalması ve
ayrıca enflasyonun varlığı, aslında vergilerde miktar olarak gözükenden daha fazla olduğunun
işaretidir. Zira bu dönemlerde kimi ülkelerde yeni vergilerin konması ya da duruma göre vergi
indirimi politikalarının izlenmesi bu sonuçların ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Burada da
2008 yılına kadar vergi yüklerinin genel olarak az da olsa arttığı, ancak özellikle 2008 yılı vergi
yüklerinde düşüşler yaşandığı gözükür. Bazı ülkelerde nisbeten yüksek olan vergi yükü
düşüşlerinin diğer bazı ülkelerde çok az değiştiği ya da hiç değişmediği, bir kısım ülkelerde ise
krize rağmen artışların yaşandığı görülür. Benzer bir sonucun 2009 vergi yükleri için de geçerli
olduğu düşünülmektedir.
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Vergi yüklerinde meydana gelen bu değişimlerin, GSMH’deki azalmalarla
yorumlandığında daha anlamlı sonuçlar ortaya çıkar. Zira azalan GSMH’ye bağlı olarak toplam
vergilerin oranı GSMH’ye göre artmış gibi gözükse de aslında pek çok ülkede rakamsal olarak
azalışı temsil etmektedir. Bu arada azalan gelirlerin marjinal faydasının arttığı gerçeği de
dikkate alınırsa vergi yüklerinin bu anlamda da arttığını ifade etmek gerekir.
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Kredi Derecelendirme Kuruluşları: Etik Problemler
Abdunnur YILDIZ*

Özet
Kuruluşları 1800’lü yılların ortalarına dayanan kredi derecelendirme kuruluşları olarak
bilinen Standard&Poor’s, Moody’s ve Fitch günümüzde derecelendirme sektörünün en hâkim
kuruluşları olarak faaliyet göstermektedirler. Neredeyse tüm dünyada faaliyet gösteren
derecelendirme kuruluşları içerisinde önem arz eden bu üç kuruluşun bulunmuş olması,
piyasaların bu kuruluşların tekelinde olduğunu doğrulamaktadır. Özellikle gelişmekte olan
ülkelerin, ekonomik büyüme ve kalkınmalarını sağlamak için ihtiyaç duydukları yabancı
sermaye yatırımlarını ülkelerine çekmek için bu kredi derecelendirme kuruluşlarının raporları
ve derecelendirme notları büyük bir önem arz etmektedir. Hazırlanan bu raporlar, gelişmiş
ülkelerin sermayelerine yön vermekte ve gelişmekte olan ülkelere yabancı sermaye girişlerine
olumlu katkılar sağlayabilmektedir. Söz konusu olumlu katkının, raporların gerçekçi ve siyasi
olgulardan uzak bir şekilde hazırlandığı takdirde ortaya çıktığını belirtmek yerinde bir ifade
olacaktır. Ancak bu kuruluşların hazırladığı raporların, çoğu zaman siyasi olgularla yakından
ilgili olduğu ve dolayısıyla gerçekçi davranmadıkları tartışma konusu olmuştur. Kredi
derecelendirme kuruluşlarının derecelendirme raporlarını hazırlarken özellikle objektif
davranmadıkları ve çoğu zaman çıkar ilişkilerine göre bu raporları düzenledikleri söylenebilir.
Çünkü bu kuruluşların ülke ve firmaların çıkarından çok kendi çıkarlarını gözettikleri ifade
edilmektedir. Bu durum bu tür kuruluşların etik davranmadıklarını sonucunu vermektedir.
Ayrıca bu kuruluşları denetleyen uluslararası bir kurum/kuruluşun olmaması ayrı bir sorun
olarak değerlendirilebilir.
Anahtar Kelimeler:Kredi Derecelendirme Kuruluşları, Derecelendirme Raporları,
Etik Problemler.
Jel Kodları: G10, G24, G29.

Credit Rating Agencies: Ethical Problems
Abstract
Standard&Poor’s, Moody’s and Fitch which their foundations date back in the middle
of 1800s and known as credit rating agencies are operating as the most dominant institutions
nowadays. The existence of the sethree institutions as the most important ones among credit
agencies proves that the capital markets are under the tutel age of them. Prepared reports and
determined rating notes by those agencies are of vital importance for specifically emerging
countries that need to attract foreign capital investments in order to generate economic growth
and development. The reports direct capitals of developed countries and provide supward
contribution to capitalin flows into developing countries.
A forementionedupward
contributions are merely valid under the circumstance of realistically run reports and a way far
from political facts. Neverthless, the reports are contentious since they are closely associated
with
political
facts
and
unsubstantial.
It
might
be
mentioned
that
creditratingagenciescompilereportsmostlyto a relationshipbased on self-interestsby not
actingobjectively. Because they look out of themselves rather than countries’ and companies’
interests. As a consequence of this situaiton, they are not ethical at all. Apart from it, the non
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existance of any international establishment or institution which might inspect the credit rating
agencies can be described as another problem.
Keywords:Credit Rating Agencies, Rating Reports, Ethical Problems.
Jel Classification: G10, G24, G29.
GİRİŞ
1980’lerde bilgi iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeye paralel olarak artan
küreselleşme ile birlikte dünya finans piyasalarında bütünleşme süreci büyük bir ivme
kazanmıştır. Bu bağlamda yatırımcıların ellerinde bulundurdukları finansal araçları hangi
yatırım araçlarına yönlendirecekleri konusu önemli hale gelmiş ve yatırım araçlarının risk
yapısını ve mevcut değerini doğru bir şekilde belirlemek için finansal bilgilere olan ihtiyaç
artmıştır. Bu finansal bilgilerin yatırımcılar açısından doğru, güvenilir ve ayrıntılı olması çok
önemlidir. Çünkü finansal piyasaların en önemli sorunlarından biri bilgi asimetrisinin varlığı
ve işlem maliyetleridir. Bilgi asimetrisini ve işlem maliyetlerini en aza indirmenin yolu ise bir
ölçüde kredi derecelendirme ile sağlanabilmektedir. Kredi derecelendirme kuruluşlarının
yatırımcılara geleceğe yönelik bir kılavuzluk yapmaları ve işlem maliyetlerini azaltmaları
beklenmektedir.
Burada vurgulanması gereken en önemli sorun kredi derecelendirme kuruluşlarının
objektif bir şekilde derecelendirme yapıp-yapmadıklarıdır. Derecelendirmenin objektif bir
şekilde yapılmaması halinde ülkelerin ve kuruluşların kredi değerliliği azalırken risk primi
artmaktadır. Bu durum ise ülkelerin ve kuruluşların dış finansman bulma olanağını
zorlaştırmakta ya da yüksek maliyetlere (faiz) neden olmaktadır. Derecelendirme
kuruluşlarının ellerindeki bu kozu çoğu zaman kendi lehlerine olacak şekilde kullandıkları ileri
sürülmektedir. Tarihsel süreçte bu duruma örnek oluşturacak çok sayıda olay söz konusu
olmuştur. Bu duruma verilebilecek örnekler ise 1997 Asya Krizi, 2001 yılında yaşanan Enron
skandalı, 2002 yılında Worldcom, 2003 yılında Parmalat ve 2008 küresel krizi öncesi
Lehman&Brothers’dır. Bu firmalara batışından kısa bir süre önce verilen yüksek kredi
dereceleri derecelendirme kuruluşlarına olan güveni büyük ölçüde sarsmış ve verilen
derecelendirme notlarının objektifliği sorgulanmaya başlamıştır.
İşte tam da bu noktada kredi derecelendirme kuruluşlarının temel amaçlarının ne
olduğu sorusu önemli olmaktadır. Temel amaç dünya finansal piyasalarının gelişimine katkıda
bulunmak ve yatırımcılara yol göstermek midir yoksa bu kuruluşların kendi çıkarlarını
maksimum hale getirmeleri midir? Bu soruyu cevaplamaya çalışanve bu konuda akademik
incelemeler yapanların önemli bir kısmı, bu kuruluşların kendi çıkarlarını arttırmaya
çalıştıklarını ileri sürmektedir. Bu bağlamda bu kuruluşların ahlaki tavırları sorgulanması
önemli hale gelmektedir. Ayrıca bu kuruluşları denetleyen ve gerektiğinde cezai yaptırımlar
uygulayan uluslararası bir kurumun/kuruluşun olmaması ayrı bir sorundur.
DERECELENDİRME
KAVRAMI
VE
DERECELENDİRME
KURULUŞLARININ GELİŞİMİ
Derecelendirme, ülkelerinve kuruluşların finansal yükümlülüklerini zamanında yerine
getirip getiremeyeceğini verilerle ölçmeye çalışan ve sermaye piyasalarındaki rolünü
değerlendiren profesyonel bir görüştür. Derecelendirme sonucu sermaye piyasalarında faaliyet
gösteren kurumlara, yatırımcılara ve aracılara ülkelerin ve firmalarındeğerlendirilmesi
konusunda bazı bilgiler verilmektedir (Nye ve Eke, 2004: 1). Derecelendirme kuruluşları çeşitli
finansal piyasalara ait ekonomik verileri toplayıp ve bu verileri analiz edip bir sınıflamaya tabi
tutarlar. Yapılan sınıflandırılmanın anlaşılır olması için bazı semboller kullanılmaktadır.
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Derecelendirme kuruluşları, yaptıkları derecelendirmede bazı kategoriler kullanılmakta ve bu
kategorileri harf, sayı ya da bunların karışımından oluşan sembollerle göstermektedirler
(Özdinç, 1999: 8).
Kredi derecelendirme kuruluşlarının tarihsel gelişimi incelendiğinde bu kuruluşların
geçmişi 1837 yılına kadar gitmektedir. 1837 yılında ABD ekonomisinde yaşanan büyük
çöküşün ardından birçok şirket taahhütlerini yerine getirmekte zorlanmış ve birçok yatırımcı
bu durumdan dolayı mağdur olmuştur. Bu ekonomik çöküşten olumsuz bir şekilde
etkilenenlerden biri de LewisTappan isimli yatırımcıdır. Tappan, birçok yatırımcı adına
şirketleri izlemek ve değerlendirmek için MercantileAgency adında bir şirket kurmuştur.
Tappan, borçluların kredi değerliliğini belirleyebilmek amacıyla Doğu ve Batı eyaletlerinde
çoğunu avukatların oluşturduğu 180 muhabiri kapsayan bir iletişim ağı kurmuştur (Karagöl ve
Mıhçıokur, 2012: 10).
Daha sonra John Moody 1909 yılında ABD’de ilk kez “Demiryolları Yatırımlarının
Analizi” adlı çalışmasında demiryollarının yönetimi, finansal durumu ve operasyonları
konusunda değerlendirmeler yaparak ilgilenenlere sunmuştur. Moody’nin bu çalışması
derecelendirme kavramının başlamasına ve gelişmesine önemli katkılar sağlamıştır. 1914
yılında ise John Moody,“Moody’sInvestors Service”’yi kurmuştur (Setty ve Dodd, 2003: 1,
Moody’s). Moody’s’in ardından 1916 yılında “Poor’s Publishing Company”, 1922 yılında
“Standard StatisticsCompany” ve 1924 yılında ise “Fitch Publishing Company”kurulmuştur.
1941 yılında “Standard StatisticsCompany” ile “Poor’s Publishing Company” birleşerek
Standard&Poor’s adı altında faaliyetlerine devam etmektedir (Yazıcı, 2010: 5).
Günümüzde 150 civarında derecelendirme kuruluşu dünyanın çeşitli yerlerinde
faaliyet göstermektedir (Çelik, 2004: 11). 2011 yılı itibariylederecelendirme kuruluşlarının
pazar payları ise şu şekildedir: Standard&Poor’s %44.2, Moody’s %38.25, Fitch %13.35,
DBRS %1.97, Kroll %0.66, Morningstar %0.62 ve diğerleri(Boehm, 2013:2 ve Scalet ve
Kelly, 2012: 478).
Derecelendirme kuruluşlarının gelirleri incelendiğinde; önceleri üç önemli kuruluş
raporlarını bono yatırımcılarına satarak karşılarken,1970’lere gelindiğinde varlığa dayalı
finansmanın hızlı yükselişi sonucu derecelendirme kuruluşları raporlarını borç ihraç eden
şirketlere satarak da gelir elde etmeye başlamışlardır (Şimşek, 2009). Bu kuruluşlar ayrıca
derecelendirme yaptıkları ülkelerden ve firmalardan verdikleri hizmetin karşılığı olarak
aldıkları ücretlerden, gerçekleştirilen tahvil ihracından elde ettikleri komisyonlardan ve
yayınlardan gelir elde etmektedirler. Bu gelir kalemlerinden en önemlisini ise tahvil ihraçları
oluşturmaktadır. Bu durum söz konusu kuruluşların bazı sermaye gruplarının çıkarlarına
hizmet ettikleri eleştirilerine neden olmaktadır (Karagöl ve Mıhçıokur, 2012: 15). Son yıllarda
türev ürünlerde çeşitliliğin artmasıyla birlikte bu kuruluşların iş hacimleri de artmış ve buna
paralel olarak gelirleri de hızlı bir şekilde artış göstermiştir(Yazıcı, 2010). Derecelendirme
piyasasını büyük ölçüde kontrol eden üç önemli kuruluşun son yıllardaki gelirleri
incelendiğinde ise, Standard&Poor’s (2015) 5.313 milyon dolar, Moody’s (2015) 3.484 milyon
dolar ve Fitch (2014) 982 milyon dolar gelir elde ettikleri görülmüştür (S&P, Moody’s ve
Fitch).
DERECELENDİRMENİNÖNEMİ VE DERECELENDİRME YAPILIRKEN
DİKKATE ALINANKRİTERLER
Sermaye piyasalarında faaliyet gösteren firmalara ait bilgilere ulaşmak piyasa aktörleri
için hem zaman hem de işlem maliyetleri açısından önemli bir sorundur. Bu sorunu aşabilmek
için piyasa aktörlerine gerekli bilgiyi zamanında ve doğru bir şekilde sunma işlevlerini
derecelendirme kuruluşları yerine getirmektedir. Derecelendirme kuruluşları finansal
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varlıkların gelecekteki durumlarına ilişkin sağlıklı ve gerçekçi bilgileri paylaşması piyasa
aktörlerinin beklentilerini karşılamaya yöneliktir.
Bu bağlamda derecelendirme kuruluşlarının hem ülkelere hem de firmalara ilişkin
hazırladıkları raporların ve derecelendirmelerin gerçeğe uygun olması ülkeler ve firmalar için
büyük önem arz etmektedir. Çünkü hazırlanan raporların ve verilen notların iyi olması
halindeülkelerin ve firmaların daha düşük finansman maliyetine, daha uzun borçlanma
vadesine ve yatırımların artmasına yönelik avantajlar sağlamaktadır. Bu faydaların yanı sıra
derecelendirme uygulamaları finansal sistemin gelişimine de bazı olumlu katkılar sunduğu ileri
sürülmektedir.
Bu katkılar(Nye ve Eke, 2004: 3):
- Tasarrufların hem mobilize olmasını hem de daha etkin şekilde yönlendirilebilmesini
sağlar,
- Sermaye piyasalarına daha fazla şeffaflık ve derinlik getirir,
- Finansal sistemdeki belirsizliği azaltarak, finansal sistemin istikrarlı ve sağlıklı
olmasına katkıda bulunur,
- Yabancı sermayenin ülkelere girişi için bir güven ortamı sağladığı için yabancı
yatırımları teşvik eder.
Sayılan bu faydaların gerçekleşebilmesi ancak hazırlanan raporların ve
derecelendirmelerin gerçekçi olmasıyla doğrudan ilgilidir. Ama derecelendirme notları
gerçeğe uygun bir biçimde verilmediği takdirde bu faydalar tam tersine ülkeler ve firmaların
zor durumda kalmasına yani yabancı sermaye yatırımlarının azalmasına, yüksek finansman
maliyetine ve daha kısa borçlanma vadesine neden olur. Bu nedenlerden dolayı derecelendirme
kuruluşları tarafından verilen notların ve hazırlanan raporların ülkeler ve firmalar açısından
rolü çok hayatidir.
Derecelendirme kuruluşları ülkeler hakkında rapor hazırlarken ve derecelendirirken
birçok faktörü ve göstergeleri kullanmaktadır. Derecelendirme kuruluşları içinde ülkeler
hakkında en kapsamlı incelemeyi yapan kuruluş Standard&Poor’s’tur. Standard&Poor’s
ülkeleri incelerken ve derecelendirme yaparken inceleme kapsamına on farklı konuyu almıştır.
Bu konular(Setty ve Dodd, 2003: 4);
1. Politik Risk
- Siyasi kurumların istikrarı, şeffaflığı ve tahmin edilebilirliği
- Ulusal ve kamu güvenliği
- Değişim ve uyuma duyarlılık
2. Ekonomik Yapı ve Gelir
- Ekonominin piyasa odaklı derecesi
- Mülkiyet haklarının boyutu
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- Kişi başına düşen milli gelir
3. Ekonomik Büyüme Beklentileri
- Yaşam standardındaki değişimler
- Gelir dağılımı
4. Mali Esneklik
- Bütçe dengesindeki geçmiş performanslar, harcamalar ve vergi gelirleri
- Finansman açığının yöntemleri ve bunların enflasyona etkisi
- Büyüme dostu bir vergi sistemi ve vergi sisteminin esnekliği
- Harcamaların etkinliği
5. Devletin Borç Yükü
- Devletin borçları yönetebilme ve ödeyebilme kapasitesi
6. Bütçe Dışı ve Şarta Bağlı Yükümlülükler
- Finansal olmayan kamu sektörü girişimciliğinin boyutu ve durumu
- Finans ve bankacılık sisteminin durumu
7. Parasal İstikrar
- Kredi gelişmeleri
- Geçmiş dönemlerdeki fiyat hareketleri
- Kamu sektörünün borç durumu ve düzeyi
- Para ve kredi genişlemesi
- Merkez bankasının bağımsızlığı
- Para politikası ile döviz kuru rejiminin uygunluğu
- Para politikası araçlarının etkinliği ve çeşitliliği
- Sermaye piyasalarının derinliği ve genişliği
8. Dış Likidite
- Gelir, hizmet, transferler ve mal ticaretinin yapısı
- Yatırımcı duyarlılığı ve yatırımcıların değişimlere gösterdiği hassaslık
- Resmi döviz rezervlerini oluşturan brüt dış finansmanın miktarı
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9. Özel Sektör Borç Yükü
- Yerleşiklerin varlık ve yükümlülükleri
10. Kamu Sektörü Borç Yükü
- Kamu sektörü borcundaki gelişmeler
- Şarta bağlı yükümlülükler
- Döviz rezervleri
DERECELENDİRME KURULUŞLARI TARAFINDAN KULLANILAN
DERECELENDİRME (NOT) SİSTEMİ
Derecelendirme kuruluşları yukarıda belirtilen konuların hepsini veya bir kısmını
dikkate alarak bir derecelendirme sistemi oluşturmuşlardır. Bu sistem büyük ölçüde harfleri,
sayıları ve + ya da – gibi sembolleri kapsamaktadır. Eğer ülke veya firma izleme kapsamına
alınmışsa, bir not değişikliği olacağı ve değişikliğin hangi yönde olabileceği belirtilir.
Görünümler ise, 1 veya 2 yıl içinde notun olası değişimi gelişen, pozitif, durağan ve
negatifşeklinde olabilir (Karagöl ve Mıhçıokur, 2012: 10). Aşağıdaki tabloda derecelendirme
piyasasına hâkim olan üç önemli derecelendirme kuruluşlarının derecelendirme sistemi
verilmiştir.
Tablo 1: Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Uzun Dönemli Derecelendirme Sistemi
Yorumlama
Yatırım
Seviye

Standard&Poor’s

Fitch

Moody’s

Yapılabilir

En yüksek kredi derecesi

Yüksek kredi derecesi

Güçlü ödeme kapasitesi

Yeterli ödeme kapasitesi

AAA

AAA

Aaa

AA+

AA+

Aa1

AA

AA

Aa2

AA-

AA-

Aa3

A+

A+

A1

A

A

A2

A-

A-

A3

BBB+

BBB+

Baa1

BBB

BBB

Baa2

BBB-

BBB-

Baa3

BB+

BB+

Ba1

BB

BB

Ba2

BB-

BB-

Ba3

B+

B+

B1

B

B

B2

Spekülatif seviye
Yükümlülüklerini
muhtemelen yerine
getirebilir fakat
belirsizlik devam ediyor
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Oldukça spekülatif ve
kredi riski mevcut
Aşırı riskli ve spekülatif

Yükümlülüğünü yerine
getiremez ve iflasa yakın

B-

B-

B3

CCC+

CCC+

Caa1

CCC

CCC

Caa2

CCC-

CCC-

Caa3

CC

CC

Ca

C

C

C

D

D

D

Kaynak: Standard&Poor’s, Fitch, Moody’s ve IMF (2010: 90)
DERECELENDİRME KURULUŞLARININ ÜLKELER VE FİRMALAR
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Her ülkenin, her şirketin ve borçlanmak isteyen her kişinin bir kredi değerliliği vardır.
Kredi değerliliği; kredi açılacak devlet, firma veya kişinin alacağı bir borcu zamanında ve tam
olarak geri ödeyip-ödeyemeyeceğini belirlemeye yarayan bir uygulamadır. Bir ülkenin kredi
değerliliğin ölçülmesinde farklı yöntemler kullanılabilir. Bu yöntemlerden birkaçı şunlardır:
IMF konsültasyon raporları, Dünya Bankası ülke raporları, OECD yıllık ülke inceleme
raporları ile derecelendirme kuruluşlarının verdikleri derecelendirme notlarıdır.
Derecelendirme kuruluşları tarafından herhangi bir ülkeye verilen kredi değerlilik notunun
yüksek olması durumunda, ülkenin ihraç ettiği tahvil miktarı artabilmekte, vade uzayabilmekte
ve borcun maliyeti (faiz, komisyon vb.) azalmaktadır (Eğilmez, 1997: 70-71). Ancak tam dersi
durumda yani kredi notunun düşük olması durumunda ise ülkenin hem borçlanma maliyeti
artmakta hem de borcun vadesi kısalmaktadır. Bu nedenle derecelendirme kuruluşlarının
verdiği kredi notu hem ülkeler hem de firmalar açısından hayati önemdedir.
Derecelendirme kuruluşlarının ülkeler ve firmalar hakkında yaptıkları derecelendirme
hem ülkeler hem de firmalar üzerinde baskı unsuru olarak görülmektedir. Bu bağlamda
derecelendirme kuruluşlarının öncelikle ülkeler üzerinde nasıl bir baskı oluşturdukları
konusundaki çok sayıda örnek söz konusudur. Bu örneklerden biri Kanada ile ilgilidir.
1995 yılında Moody’s Kanada hükümetinin izni olmadan Kanada’nın borçlarını
incelemeye karar vermiş ve bu karar sonrasında faiz oranları yükselmiştir. Bu durum
sonucunda Kanada devlet tahvillerine fazladan 300 milyon dolar faiz ödemek zorunda
kalmıştır. Dönemin Maliye Bakanı Paul Martin, bütçe konuşmasında derecelendirme
kuruluşlarını sert bir şekilde eleştirerek Kanada’nın borç yükünün ağır olduğunu bildiklerini
ifade etmiş ve Moody’s’in bu konuda yorum yapma hakkının olmadığını ifade etmiştir. Ancak
Moody’s tavrında herhangi bir değişiklik yapmadan Kanada’nın iç borç notunu Şubat ayında
Aaa’danAa1’e, Nisan ayında ise Aa2’ye düşürmüştür. Kanada’nın iç borç notunu tekrar Aaa
derecesine yükseltmesi ancak 2002 yılında mümkün olmuştur. Kredi notunun düşürülmesinden
kaynaklanan olumsuz ülke örneklerine Dominik Cumhuriyeti, Malezya, Çin, Japonya ve
Türkiye gibi birçok ülkeyi eklemek mümkündür (Maliye Bakanlığı, 2005: 8).
Firma örnekleri incelendiğinde bunlardan biri Alman sigorta şirketi Hannover Re
örneğidir. 1998 yılında Moody’s firmaya bir mektupla başvurarak, şirketin mali durumunu
ücret talep etmeden incelemeye aldığını bildirmiştir. Ancak firma Standard&Poor’s ve Fitch
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ile çalıştığını belirterekMoody’s’in bu isteğini reddetmiştir. Bu duruma rağmen Moody’s yine
de firmayı incelemeye alarak firma hakkındaki değerlendirmesini olumsuz bir raporla
kamuoyuna duyurmuştur. Fakat Standard&Poor’s ve Fitch’in firma hakkında aynı döneme
ilişkin değerlendirmeleri ise olumlu olmuştur. Moody’s’in yayınladığı bu rapor ortakların
paniklemesine neden olmuş ve hisselerin fiyatı önemli miktarda değer kaybetmiştir. Bu
firmanın yaşadığıdurumun benzerlerini birçok firma yaşamıştır. Bu firmalardan bir diğeri
ABD’de yazılım konusunda faaliyet gösteren Compuware şirketidir (Maliye Bakanlığı, 2005:
4).
Aşağıdaki tablo 1997-2002 yılları arasında Standard&Poor’s ve Moody’s’in bazı
ülkeleri derecelendirirken yaptıkları hataları (!) ve ardından bunu nasıl düzelttiklerini
vermektedir.
Tablo 2: Ülkelerin Derecelendirilmesinde Yapılan Hatalar ve Düzeltmeler
(1997-2002)
Başarısızlık

Hatalı Derecelendirme
ve Tarih

Düzeltilmiş
Derecelendirme ve Tarih

Anahtar Faktör

A (3 Eylül 1997)
BBB (10 Ekim 1997)
AA- (24 Ekim 1997)
A+ (23 Aralık 1997)
B+ (18 Şubat 1998)
BB- (20 Mayıs 1998)
BB- (9 Haziran 1998)
BB ( 14 Kasım 2000)
BBB- (14 Şubat 2002)

BBB- (8 Ocak 1998)
B- (11 Mart 1998)
B+ (22 Aralık 1997
BBB- (15 Eylül 1998)
BBB- (25 Ocak 1999)
B- (19 Ekim 1998)
B- (13 Ağustos 1999)
B- (12 Temmuz 2001)
B (26 Temmuz 2002)

Rezervlerin erimesi
Varlık fiyatlarının düşüşü
Rezervlerin erimesi
Varlık fiyatlarının düşüşü
Rezervlerin yerine konması
Rezervlerin erimesi
Rezervlerin erimesi
Mali sürüklenme
Rezervlerin erimesi

A2 (8 Nisan 1997)
A1 (27 Kasım 1997)
Baa3 (21 Aralık 1997)
A1 (21 Aralık 1997)
Ba2 (11 Mart 1998)
Ba2 (14 Temmuz1998)
Ba3 (14 Eylül 1998)
Baa3 (3 Mayıs 2002)

Ba1 (21 Aralık 1997)
Ba1 (21 Aralık 1997
B3 (20 Mart 1998)
Baa2 (14 Eylül 1998)
B3 (21 Ağustos 1998)
B2 (14 Temmuz 1998)
B3 (6 Kasım1998)
B3 (31 Temmuz 2002)

Rezervlerin erimesi
Rezervlerin erimesi
Varlık fiyatlarının düşüşü
Varlık fiyatlarının düşüşü
Rezervlerin erimesi
Rezervlerin erimesi
Rezervlerin erimesi
Rezervlerin erimesi

Standard&Poor’s
1997 Tayland
1997 Endonezya
1997 Kore
1997 Malezya
1998 Kore
1998 Romanya
1998 Rusya
2000 Arjantin
2002 Uruguay

Moody’s
1997 Tayland
1997 Kore
1997 Endonezya
1997 Malezya
1998 Rusya
1998 Moldova
1998 Romanya
2002 Uruguay

Kaynak: ELKHOURY, M. (2008), “CreditRatingAgenciesandTheirPotentialImpact on
DevelopingCountries”, UNCTAD DiscussionPapers, No.186.
Tablo 2’de derecelendirme piyasasının yaklaşık %83’üne sahip olan Standard&Poor’s
ve Moody’s’in 1997 Asya krizi öncesinde ve Asya krizinin hemen ardından meydana gelen
Rusya ve Arjantin krizlerindeki derecelendirme notlarındanasıl hatalar yaptıklarını (!) ve
sonraki tarihlerde bu notları nasıl ve nedendüzelttikleri verilmiştir. Görüldüğü gibi
derecelendirmedegecikmeler yapılmış ve bu gecikmeler ülkelere ve firmalara genellikle
maliyetlere neden olmuştur. Bu gecikmelerin kasıtlı yapılıp yapılmadığı ise ayrı bir sorundur.
Bu kuruluşların hataları ya da suçları sadece bu kadarla sınırlı değildir. Örneğin ABD
firması Enron batmadan dört gün öncesine kadar Standard&Poor’s ve Moody’s bu firmanın
notlarında herhangi bir değişiklik yapmamıştır. Benzer bir durum 2008 küresel krizinden önce
Lehman&Brothers, BearStearns ve AIG de yaşanmıştır (Şimşek, 2009). Derecelendirme
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kuruluşları ve düzenleyici otorite bu firmaları yanlış güvencelerle ayakta tutmaya çalışmış
ancak müdahalelerde çok geç kalındığı için bu firmalar batmış ve tarihin en derin krizlerinden
biri kaçınılmaz hale gelmiştir. 2008 krizi sadece ABD’yi etkilemekle kalmamış birçok ülke
ekonomisini (Yunanistan, İrlanda, İtalya, Portekiz, İspanya, Macaristan, İzlanda, Türkiye ve
Letonya gibi) zor durumda bırakmıştır.
Derecelendirme kuruluşlarının objektif olup-olmadığını sorgulamayı sağlayan başka
bir veri aşağıdaki tablodadır. Tablo 3’te bazı ülkelerin makroekonomik göstergeleri ile üç
önemli derecelendirme kuruluşunun verdiği notlar karşılaştırılmaktadır.

BBBBBB
BBB+
BBB+
BBBBBB+
BBB+
BBBA+
BBB+

Baa3
Baa2
Baa3
Baa2
Baa3
Baa1
A3
Baa3
A1
Ba1

9.2
25.2
14.7
10.7
6.0
14.9
4.9
7.0
13.9
8.8

-6.1
-1.1
4.4
-0.4
-5.4
-2.5
-1.2
-4.4
2.3
3.3

-1.2
-10.6
-8.1
-2.9
-8.4
-1.3
-2.4
-3.0
-4.5
-4.0

Kamu
Borcu/GSYH (%)

Bütçe
Açığı/GSYH (%)

7.5
1.4
0.5
1.2
3.9
2.3
3.8
4.0
1.4
1.8

Cari Açık/GSYH
(%)

4.0
-1.2
-0.3
-1.9
3.3
3.4
1.1
3.5
1.8
-2.5

İşsizlik Oranı (%)

Kişi Başı Milli
Gelir ($)
10945
29117
47399
34619
45262
13946
10307
9499
16892
22058

Enflasyon Oranı
(%)

BB+
BBBBBB+
BBB
BBBBBB
BBB+
BB+
A
A-

Büyüme Oranı
(%)

Türkiye
İspanya
İrlanda
İtalya
İzlanda
Litvanya
Meksika
Romanya
Slovakya
Slovenya

Moody's

Fitch

S&P

Ülkeler

Tablo 3: Bazı Ülkelerin Makroekonomik Göstergeleri ve Kredi Notları (2013)

36.3
84.1
117.1
126.9
99.1
36.4
43.5
37.1
52.3
52.6

Kaynak: GÜLMEZ, A. (2015), “Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Türkiye
Uygulaması Derecelendirme Kuruluşları Ne Kadar Objektif”, Politik, Ekonomik ve Sosyal
Araştırmalar Merkezi (PESA), s.16-17.
Tablo 3 incelendiğinde her üç derecelendirme kuruluşuna göre İspanya’nın kredi notu
Türkiye’den daha iyidir. Fakat İspanya ile Türkiye’ninmakroekonomik göstergeleri
karşılaştırıldığında Türkiye’nin durumu birçok açıdan İspanya’dan iyi görünmektedir. Örneğin
Türkiye 2013 yılında %4 büyürken İspanya %1.2 küçülmüştür. Ayrıca Türkiye’de işsizlik
oranı %9.7 iken İspanya’da %25.2, bütçe açığının milli gelir oranı Türkiye’de %1.2 iken bu
oran İspanya’da 10,6 olmuş ve son olarakkamu borcunun milli gelire oranı Türkiye’de %36.3
iken İspanya’da %84.1 olarak gerçekleşmiştir. İspanya sadece enflasyon oranı ile cari işlemler
açığı verilerinde Türkiye’den iyi durumdadır. Bu veriler ışığında Türkiye’nin kredi notunun
İspanya’ya göre daha iyi olması gerekirken daha düşük not verilmiştir. Aynı durum İrlanda ve
İtalya için de söz konusudur. İrlanda aynı şekilde sadece enflasyon oranı ve cari açık verilerinde
Türkiye’den iyi durumdayken, Türkiye diğer verilerde İrlanda’dan daha iyi durumdadır.
Özetle, derecelendirme kuruluşlarının objektif olmadıkları ve ülkelerin kredi notunu
belirlerken başka faktörlerin devreye girdiği söylenebilir.
DERECELENDİRME KURULUŞLARININ SORUMLULUKLARI,
REGÜLASYONU VE DENETİMİ
Derecelendirme kuruluşlarıdüşüncelerini ifade ettiklerini ileri sürmekte ve sorumluluk
almaktan kaçınmaktadırlar. Çünkü derecelendirme kuruluşları, derecelendirme
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sözleşmelerinde ve raporlarında sorumluluk almayı ısrarla reddetmekte ve sadece fikir
sunduklarını ve kimsenin yatırım kararları alırken verilen notlara güvenmemesi gerektiğini
belirtmektedirler. Bu bağlamda bu görüşlerininABD anayasasında öngörülen ifade
özgürlüğükapsamında değerlendirildiğini iddia etmektedirler. ABD yasaları açısından,
derecelendirme kuruluşlarının görüşleri gazete makaleleri ile aynı konumda
değerlendirilmektedir. Bu durum derecelendirme kuruluşlarınınkusurlu olması durumunda
sorumlu tutulamayacağını ve sadece kasıtlı davranışın tespiti halinde sorumlu tutulabileceğinin
göstergesidir. Bu nedenle derecelendirme kuruluşlarına sağlanan yüksek düzeydeki koruma,
yatırımcıların veya kredi alanların, derecelendirme kuruluşlarına karşı mahkemelerde
iddialarını ispat edebilmeleri konusunda büyük bir engel oluşturmaktadır.Özetle, ABD’de
derecelendirme kuruluşlarının yasalara ve mevzuatlara göre konumları net bir şekilde
tanımlanmadığı için, bu kuruluşların faaliyetleri daha çok yasal ruhsatlarının ve piyasanın
onların hizmetlerine güvenmesinin bir ürünüdür (Eren, 2010: 123-124).
Bu kuruluşların denetimi ve gözetimine ilişkin süreç ABD’de şu şekilde gelişme
göstermiştir. 1929 bunalımından yaklaşık beş yıl sonra 1934 yılında kurulan ABD Sermaye
Piyasası Kurulu (SEC- U.S. Securitiesand Exchange Commission) derecelendirme
kuruluşlarının faaliyetlerini belirli bir standarda tabi tutmak amacıyla 1975 yılında NRSRO’yu
(NationallyRecognized Statistical RatingOrganizations) kurmuştur. Enron ve Worldcom’un
iflasından sonra bazı düzenleyici sorumlulukları içeren Kredi Derecelendirme Kurumları
Reform Kanunu (CreditRatingAgency Reform Act) 2006 yılında ABD Kongresi’nde
yasalaşmıştır. Derecelendirme kuruluşlarının bu yasayla NRSRO’nun belirlediği standartlara
uymaları vurgusu yapılmış ve sektörün şeffaflığının arttırılması, çıkar çatışmalarının bertaraf
edilmesi ve istismar edici uygulamaların engellenmesi amaçlanmıştır (Amadou, 2009: 6).
Bu kuruluşların regülasyonunailişkin diğer süreçler, ulus üstü olarak adlandırılabilecek
kurumlar tarafından oluşturulmuştur. Bu kurumlardan Uluslararası Menkul Kıymetler
Komisyonları Teşkilatı (IOSCO-The International Organization of SecuritiesCommissions)
1983 yılında kurulmuştur. IOSCO 2003, 2004, 2008 ve 2009 yıllarında derecelendirme
kuruluşlarının uyması gereken ilkeleri ve yönetmelikleri belirleyerek bu kuruluşların
regülasyonunu sağlamaya çalışmıştır. IOSCO’ya ek olarak Avrupa Birliği de bu kuruluşları
regüle etmek için 2001 yılında Avrupa Menkul Kıymet Piyasa Düzenleyicileri Komitesi
(CESR-Commitee of EuropeanSecuritiesRegulators)’ni kurmuş ve 2003, 2004, 2006 ve 2008
yıllarında ek yasal düzenlemeler yapmıştır (Katz, Salinas ve Stephanou, 2009: 2;
Papaikonomou, 2010: 162-163).
ABD ve ulus üstü kurumlar tarafından yapılan bütün bu yasal düzenlemelere karşın
derecelendirme kuruluşlarının önceki yıllardaki uygulamaları dikkate alındığında yine de
sorumluluklarını yerine getirmedikleri ve uluslararası alanda etkin bir denetim mekanizmasının
oluşturulamadığısöylenebilir.
DERECELENDİRME KURULUŞLARINA YÖNELİK ELEŞTİRİLER VE
ETİK PROBLEMLER
A) Derecelendirme Kuruluşlarına Yöneltilen Eleştiriler: Günümüzde derecelendirme
kuruluşlarına özellikle Asya Krizi’nden başlayarak 2008 küresel krizine kadar olan süreçte çok
sayıda eleştiri yapılmıştır. Bu eleştirilerden en önemlisi bu kuruluşların objektif bir
derecelendirme yapmadıkları yönündedir. Diğer eleştiriler ise şu şekilde sıralanabilir(Karagöl
ve Mıhçıokur, 2012: 28; Gür ve Öztürk, 2011: 75-80; Elkhoury, 2008: 11):
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- Derecelendirme sektöründeki rekabet eksikliği ve sektöre giriş engelleri (üç büyük
derecelendirme kuruluşunun bu sektörün %95’ine hâkim olmaları ve ABD Sermaye Piyasası
Kurulu’nun sektöre girişte belirlediği katı kurallar),
- Çıkar çatışmaları, şeffaflık ve hesap verilebilirlik konularında yasaların eksikliği,
-Derecelendirme kuruluşlarının uzun yıllardır aynı yöntemi kullanmaları, yöntemlerini
kamuoyuyla paylaşmamaları ve değişen dünya ekonomisine uyum sağlayamamaları (Enron,
Worldcom, Parmalat ve Lehman&Brothers’a batışlarından önce yüksek kredi notu vermeleri),
- Erken uyarı mekanizması işlevlerindeki aksamalar (ülkelerin kredi notlarındaki
değişimlerin piyasa göstergelerini geriden takip etmesi “Asya ve Latin Amerika krizleri”),
- Ülkelerin kredi notlarının düşürülmesi sonucu bu ülkelerin ekonomik ve finansal
durumlarının daha da kötüleşmesi (Tablo 2 de görüldüğü gibi Asya krizi öncesi ve sonrası
notlarda yapılan değişiklikler),
- Küresel finansal sistemde derecelendirme kuruluşlarının verdiği kredi notlarına olan
aşırı bağımlılık,
- 1970’li yıllarda derecelendirme ücretini yatırımcı öderken sonraki yıllarda durum
farklılaşmış ve menkul kıymet ihraç eden ülke veya firmalarbu ücretleri ödemeye başlamıştır.
Bu durum derecelendirme kuruluşlarının objektiflikten uzak not vermeleri (daha fazla verilen
ücret karşılığında daha yüksek kredi notu ya da tam tersine izleme ve derecelendirmeyi kabul
etmeyen ülke veya firmanın kredi notunun düşürülmesi “Kanada”).
B) Etik Kavramı ve Derecelendirme Kuruluşlarının Etik Problemleri: Etik kavramı
ile ilgili farklı pek çok tanım yapılmıştır. Sözlük anlamıyla etik, ahlak ilkelerinin ışığında doğru
davranışların nasıl olması gerektiğini inceler. Kelimenin kökeni Yunanca karakter anlamına
gelen “ethos”dan gelmektedir. Bu bağlamda hangi değerlerin benimseneceği, bir başkasına
nasıl davranılacağı ya da bir kişinin diğer kişilere olan sorumlulukları karakter ya da etik
kapsamında değerlendirilmektedir (TÜSİAD, 2005: 49). Etik kavramı literatürde sorumluluk,
yükümlülük, insani davranış boyutu ve insanın kendisi ve kendi dışındaki insanların bireysel
ve toplumsal ilişkilerinin temelini oluşturan değerler olarak da tanımlanmıştır (Yatkın, 2015:
13). Günümüzde etik kurallar, etik davranış kodları (ethicalcode of conducts) adı altında yazılı
hale getirilerek sistematikleştirilmiştir. Bu etik davranış kodları birçok uluslararası
kurum/kuruluş tarafından kabul edilmiş ve uyulması gereken etik davranışlar net bir şekilde
belirlenmiştir. Etik davranış kodları tıp, muhasebe ve diğer birçok meslek çalışanları için
belirlendiği gibi derecelendirme sektörü ve çalışanları için de belirlenmiştir.
Bu bağlamda derecelendirme kuruluşlarının uyması gereken etik davranış kodları
özellikle 2000’li yıllardan sonra daha da önemli hale gelmiş (1997 Asya krizi ile Enron,
Worldcom ve Parmalat’ın iflas etmesinden sonra) ve bu kodlar IOSCO, SEC, OECD ve AB
gibi kurumlar tarafından yazılı hale getirilmiştir. Bu kurum ve kuruluşlar tarafından belirlenen
etik davranış kodlarının yanı sıra derecelendirme kuruluşları da kendi etik davranış kodlarını
belirlemiş ve kendi internet sitelerine koymuşlardır. Scalet ve Kelly (2012: 486)’e göre
buradaki amaç yatırımcı ve hissedarların potansiyel çıkar çatışmalarını en aza indirmektir.
Fakat derecelendirme kuruluşlarının iş ahlakı ve kurumsal sorumluluğu ile ilgili tartışmalar
hala devam etmektedir. Çünkü bu kuruluşların derecelendirme sürecinde etik davranmadıkları
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ve doğru kararlar vermedikleri ileri sürülmektedir. Derecelendirme kuruluşları ile ilgili dört
önemli konuya vurgu yapılmıştır. Bunlar; derecelendirme bir kamu malıdır, derecelendirme
uyumsuz bir beklentiye neden olmaktadır, adalet, eşitlik ve refah gibi konular dikkate
alınmamaktadırve derecelendirme sektörünün kurumsal sorumluluklara olan ilgisi zayıf
kalmıştır.
Günümüzde özellikle hem uluslararası kurumların hem de derecelendirme
kuruluşlarının belirlemiş olduğu etik davranış kodlarına rağmen, derecelendirme kuruluşlarının
son yıllarda bu etik davranışlar kodlarına pek fazla uymadıkları söylenebilir(Bkz. Tablo 2 ve
3, Kanada,Hannover Re, Asya Krizi, Enron, Worldcom, Parmalat ve Lehman&Brothers vb.
örnekler).
Derecelendirme kuruluşlarının etik davranışlarını inceleyen birçok akademik çalışma
yapılmıştır. Son yıllarda yapılan akademik çalışmaların bazıları incelendiğinde; örneğin
Partnoy (2009), küresel finansal krizin ana nedenin bu kuruluşların verdiği notlara fazla
güvenmekten kaynaklandığınıvurgulamıştır. Skreta ve Veldkamp (2009) ile He, Qian ve
Strahan(2011) ise, notların satın alındığını (ratingshopping) ve çıkar çatışmalarının
varlığınıçalışmalarında ampirik olarak göstermişlerdir. Ayrıca Peyrache ve Quesada (2011)
derecelendirme piyasasında bir “tezgah”ın olabileceği dengeyi incelemiş ve acele davranan
derecelendirme kuruluşlarının müşteri çekmek adına etik davranmadıklarını ifade etmişlerdir
(Orhan, Saka ve Yüksel, 2015: 68-69).
SONUÇ VE ÖNERİLER
Günümüzdeki uygulamaları dikkate alındığında, derecelendirme kuruluşlarının
faaliyetlerinde çok açık bir şekilde ahlaki sorunların varlığından söz edilebilir. Derecelendirme
kuruluşları sadece fikir, düşünce veya görüşlerini ifade ettiklerini belirterek, verdikleri kredi
notlarına fazla önem atfedildiğini ve açıkladıkları bu fikirlerin ABD anayasasına göre ifade
özgürlüğü kapsamında değerlendirildiğini iddia etmektedirler. Fakat derecelendirme
kuruluşlarının verdiği bu kredi notları ülkelerin ve firmaların ekonomilerine ve finansal
faaliyetlerine çok önemli hasarlar vermesine neden olmaktadır. Verilen büyük hasarlara
rağmen bu kuruluşların sorumluluklarının olmaması ve yaptıkları işten milyarlarca dolar
kazanmaları ise ayrıca düşünülmesi gereken bir konudur.
Derecelendirme sektöründe faaliyet gösteren üç büyük derecelendirme kuruluşu
(Standard&Poor’s, Moody’s ve Fitch) tarafından yapılan ülke ve firma değerlendirmeleri ile
ilan edilen kredi notları sorgulanmalıdır. Çünkü buradaki çıkar ilişkisi ile verilen kredi notu
arasında bir paralellik sözkonusudur. Şöyle ki, derecelendirme kuruluşlarının gelirlerini sadece
derecelendirdikleri ülke ve firmalardan aldığı ücretler oluşturmamaktadır. Bu kuruluşların en
önemli gelirini derecelendirdikleri ülke ve firmaların ihraç ettikleri tahvillerin alım-satımı
oluşturmaktadır. Yani, bu kuruluşlar tahvilleri ihraç eden ülke veya firmanın kredi notunu
düşük gösterip, hisse fiyatlarının düşmesine neden olmakta ve düşük fiyattan bu hisseleri satın
almaktadırlar. Daha sonra bu ülkelerin kredi notlarını yükseltip hisse fiyatlarının artışını
sağladıktan sonra, yüksek fiyattan bu hisseleri elden çıkarmaktadırlar. Ayrıca bu kuruluşlar
ülke ve firmalara verdikleri notları kısa zamanda ve sık aralıklarla değiştirebilmektedir.
Özellikle bu ve benzeri durumlar derecelendirme kuruluşlarının etik davranışlarının
sorgulanmasına yol açmaktadır.
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Derecelendirme kuruluşlarına ilişkin bu tür problemlerin giderilebilmesi için bazı
öneriler getirilebilir. Bunlar:
1- Derecelendirme sektörüne hâkim olan (yaklaşık %95) üç büyük derecelendirme
kuruluşunun sektördeki paylarının azaltılması ve sektöre giriş kolaylığının sağlanması,
2- Derecelendirme yönetiminin gelişen dünya ekonomisine uyum sağlayacak şekilde
geliştirilmesi ve yatırımcının anlayabileceği şekilde sadeleştirilmesi,
3- Derecelendirme kuruluşlarının etkin denetimini sağlayacak uluslararası bir denetim
mekanizmasının kurulması ve yanlış veya hatalı derecelendirmelerin cezai yaptırımlara tabi
tutulması,
4- Çıkar ilişkilerinin denetiminin yanı sıra bu kuruluşların şeffaflık, hesap verilebilirlik
ve gizlilik gibi konulara uymalarını sağlayacak yasal düzenlemelerin katı hale getirilmesi,
5- Derecelendirme ücretinin tahvil ihraç eden ülke ve firmadan alınması yerine
yatırımcıdan alınması uygulamasına geçilmesi,
6- Erken uyarı mekanizması olarak kabul edilen derecelendirme notlarının zamanında
yapılması ve yayınlanması olarak sayılabilir.
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Bir Ticaret, Pazarlama Ve Finans Tekniği Olarak Barter Sisteminin Uygulanabilirliği
Ve Muhasebesi
Hilmi KIRLIOĞLU*
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Aydın BAĞDAT***

Özet
Kişi ve kurumlar ürettikleri veya ellerinde bulunan malları satarken ve ihtiyaçlarını
karşılarken parayı bir değişim aracı olarak kullanmışlardır. Ancak küreselleşmenin etkisi ile
ekonomilerin aşırı büyümesi ve ekonomik krizler nedeniyle para değişim aracı olma özelliğini
kaybetmeye başlamıştır. Bu durum ticaret, pazarlama ve finans alanlarında yeni tekniklerin
ortaya çıkmasını tetiklemiştir. Bu yeni tekniklerden biri olan barter, bu çalışmanın konusunu
oluşturmaktadır. Atıl kaynakların kullanılmasını sağlaması, borçlanma ve finansman
giderlerini azaltması, ekonomik krizlere rağmen dinamik bir pazar oluşturması, yeni müşteriler
kazandırması gibi özellikler barter sisteminin sağladığı avantajların başlıcalarıdır. Bu
özellikleriyle barter hem ticaret, hem pazarlama, hem de finans yöntemi olarak kendini
göstermektedir.
Anahtar Kelimeler : Barter sistemi, takas, muhasebe, finans.
Jel Classification: M40, M41
Applıcabılıty And Accountıng Of Barter System As A Trade, Marketıng And
Fınance Technıcs
ABSTRACT
Both people and institutions use money as a means of change when they sell the
products that they made or grew and when they met their needs. However the economies got
bigger and bigger with the effect of globalisation and there was also economic crises. So, the
money lost its importace as a means of change. That triggerred to introduce of some new
techniques which have already begun in recent years. Barter is the main topic of this study as
one of these new techniques. The main advantages of barter are; to make waste resources
usable, to minimize financial expenses, to create dynamic market against economical crises, to
find new customers. With these features barter shows as well as trade and marketing and
finance methods itself.
Keywords : Barter system, exchange, accounting, finance.
Jel Classification: M40, M41
Barter’ın Tanımı ve Kapsamı
Barter’ın kökeni (Barter, clearence of indebtednes) Arapça’da “takass” kelimesinden
gelmektedir. İngilizce kökenli bir kelime olup, mal veya hizmetin takası (trampa edilmesi)
anlamına gelmektedir. Genel olarak para kullanılmadan bir malın bir başka malla değişimi
şeklinde yapılan ticaret, yani ayni mübadele olarak tarif edilmektedir(Kırlıoğlu ve Diğ., 2005:
2). Takasta eşit değerdeki mal veya hizmetin, bunlara ihtiyaç duyan iki kişi arasında değişimi
söz konusu iken barter, birden fazla firmanın bir sisteme dahil olarak değerleri birbirine eşit
olmayan mal veya hizmetin para kullanmadan değişimini sağlayabildikleri bir ilişki
bütünüdür(Kutlu ve Güner, 2006: 118). Barter kavramı hem kelime anlamı olarak, hem de bir
sistem olarak farklı şekillerde ifade edilmektedir.
Barter, çok sayıda alıcı ve satıcının karşı karşıya geldiği geniş bir pazar olmasının yanı
sıra, bu alıcı ve satıcıları belli kurallar çerçevesinde ve belli kriterlere göre bir araya toplayan,
alıcı ve satıcının karşılıklı ilişkilerine düzenleme getiren, hem alıcının hem de satıcının
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haklarını ve sorumluluklarını belirleyen bir sistemdir(Arzova, 2000:1). Eski çağlarda iki kişi
arasında yapılırken, günümüzde çok sayıda alıcı ve satıcı tarafından bir aracı vasıtasıyla
alışveriş imkânı sağlayan bir sisteme dönüşmüştür.
Barter aynı zamanda alıcı ve satıcının mevcut ekonomik şartlarda en iyi koşullarda
pazar bulup, alışverişlerini bu pazarda yapmalarını sağlayan, belirli niteliklere sahip kişi yada
kurumların üye olabildiği yada sistemden yararlanabildiği bir alışveriş birlikteliğidir(Arzova,
2000:1). Sistem içinde sunulan mal veya hizmetleri satın almak ve satış yapmak için barter
sistemine üye olmak gerekmektedir.
Başka bir tanıma göre barter; bir firmanın satın aldığı mal ve hizmetin bedelini, kendi
ürettiği mal ve hizmetle ödemesi olarak ifade edilmiştir. Ayrıca barter, küçük bir işverenin
elindeki parasında azalma olmadan büyüyebilmesi için gerekli olan mal ve hizmetleri
sağlaması için kullanabileceği önemli bir finansman sistemi olarak tanımlanmıştır (Güler ve
Yılmaz, 2009: 94). Barter sistemi sayesinde firmalar ödemeyi, mal veya hizmet satın aldıkları
işletmeler dışındaki sisteme üye olan başka işletmelere de yapabilmektedirler. Barter sistemi,
hem küçük hem de büyük işletmeler için kullanımı mümkün olan ve yeni fırsatlar sunan bir
sistem olarak karşımıza çıkmaktadır.
Günümüzde ekonomideki küreselleşmenin artması ve dünyanın küçülmeye başlaması
ile iktisadi yaşam içinde kullanılan tekniklerin daha fazla özelliğe sahip olması beklenmektedir.
Barter işlemleri de atıl kaynakların kullanılmasını sağlaması, borçlanma ve finansman
giderlerini azaltması, ekonomik krizlere rağmen dinamik bir pazar oluşturması, yeni müşteriler
kazandırması ve bilişim sistemlerinin yoğun kullanımı gibi birçok özelliği ile ön plana
çıkmaktadır. İşte bu özellikleriyle barter işlemleri birçok ekonomik sistemi kapsamakta olup,
bu yönüyle birçok kişi ve kurum tarafından tercih edilen bir tekniktir.
Barter’ın Tarihçesi
Tarihteki ilk takas işlemleri yani bugünkü adıyla barter işlemleri MÖ 9000 yılına kadar
dayanmakta olup, temelini hayvan değişimi oluşturmaktadır. Daha sonrasında tarımsal
ürünlerde de takas yapılmıştır(Kutlu ve Güner, 2006: 116). İnsanlık tarihinin en eski ticaret
şekli olan takas işleminde mal ve hizmetler para veya benzeri bir değişim aracı olmadan el
değiştirmekte iken, paranın icadı ile birlikte bu değişim işlemi bir araca bağlı olarak ve çok
istasyonlu bir şekilde yapılmaya başlanmıştır. 1900’lü yıllara kadar takas işlemi çok istasyonlu
yani dolaylı mal takası şeklinde devam etmiştir.
1930’lu yılların ilk yarısı dünyanın “Büyük Ekonomik Buhran” ile karşılaştığı yıllar
olmuştur. Bu dönemde talepten fazla arz olmasından dolayı işletmelerin ellerinde stok
birikmeye başlamış ve bu stokların nakde çevrilememesi nedeniyle işletmeler, büyük
ekonomik güçlüklerle karşı karşıya kalmaya başlamışlardır. Bu dönemde ekonomide bu krizi
aşmanın yolu olarak mal takası gündeme gelmiş ve bugünkü sistemli barter organizasyonunun
temeli bu yıllarda atılmıştır(Kırlıoğlu ve Diğ., 2005: 3).
Bilinen en eski barter organizasyonu İsviçre’deki WIR-Genossenschaft’dır
(Secretariat, OECD, 1998).WIR 1934 yılında kurulmuş, 1950’li yıllarda üye sayısını arttırmaya
başlamıştır. WIR sadece İsviçre içinde faaliyet göstermekte olup dış dünya ile sadece bilgi
alışverişi yapmaktadır. Avrupa’da İsviçre dışında, ilk barter organizasyonu 1983 yılında
Almanya’da kurulmuştur. Avusturya’da 1984 yılında kurulan EBC daha çok Doğu Avrupa
ülkelerinde faaliyet göstermektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde ise, barter
organizasyonlarının en eskilerinden biri “Business Exchange”dir(Kırlıoğlu ve Diğ., 2005: 3).
Barter işlemleri firmalar arası ilişkilerin yanı sıra ülkeler arası ticarette de önemli rol
oynamaktadır. Milletler arası borçların barter ticaretine dönüşmesi veya ihtiyaç duyulan mal
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ve hizmetlerin devlet kasasından nakit çıkmadan barter yardımıyla sağlanması ülkelerin
ekonomik dengeleri açısından çok önemlidir. Bu anlamda Dünya Barter Birliği IRTA
(International Reciprocal Trade Association) 1979 yılında, Amerika Birleşik Devletleri ve
dünyadaki kurumsal Barter sistemini yönlendirmek ve bu alanda yapılan ticareti yüksek
standartlar çerçevesinde büyütmek amacı ile kurulmuştur. IRTA, Barter ticareti ile ilgili
araştırmalar ve yönlendirmeler, databank hizmeti, güvenlik, uluslararası ticaret bağlantılarını
sağlamak, teknik danışmanlık, yeni başlayan şirketleri kalkındırmak, endüstri ölçümlemeleri
gibi faaliyetler yürütmekte ve yayınlar yapmaktadır(Güneş ve Diğ., 2010: 110).
Türkiye’de barter uygulamaları ise 1990’lı yıllarla birlikte görülmeye başlanmış ve
genellikle barter işlemleri az sayıdaki firma arasında yapılmıştır. Türkiye’de kurulan barter
şirketlerinin merkezi İstanbul olup, Anadolu’da temsilcilikler vasıtasıyla faaliyet
göstermişlerdir (Yardımcıoğlu, 2006: 117). Türkiye’de sınırlı sayıda bulunan barter
şirketlerinin ilki Avusturya kökenli “Euro Barter Business(EBB)” 1992 yılında
kurulmuştur(Güler, 2007: 85).
Barter Sisteminin Özellikleri
Barter işlemleri taşıdığı özellikler ve sağladığı avantajlarla birlikte ekonomik yaşam
içinde kullanılan birçok sistem ile yakın ilişki içinde olabilmektedir. Barter sistemi, kullanan
her müşteriye uygun çözüm üretebilmesi, kayıtlı her üye firma için uygun ödeme imkânı
sağlaması, hem ülke içinde hem de ülkeler arası ticaret olanağı tanıması gibi genel özellikleri
itibariyle hem ticaret, hem finansman, hem de pazarlama disiplinleri açısından avantajlar
sağlamaktadır.
C.1. Ticaret Tekniği Olarak Barter
Barter etkili bir stok satış ve atıl kapasite değerlendirme özellikleri bakımından ticari
bir yöntemdir. Firmalar barter’ın bu özelliklerini, mevcut ürünlerini veya atıl durumdaki üretim
kapasitelerini harekete geçirerek arz etmek amacıyla kullanmak istemektedir. Ancak firmaların
bu özelliği kullanırken nakit akım dengelerinin bozulmamasına dikkat etmeleri
gerekmektedir(Özeroğlu, 2014: 121). Nakit dengesinin bozulmaması için, firmaların sistem
üzerinden ihtiyaç dışı mal veya hizmet alımı yapmamaya özellikle dikkat etmeleri önemlidir.
Barter işlemlerinin atıl kapasitenin değerlendirilmesi amacıyla en kolay kullanılabilecek
sektör, turizm sektörüdür. Çünkü turizm sektörü yiyecek-içecek işletmelerinden, uçak ve
otomobil kiralama şirketlerine kadar uzanan geniş bir yelpazeye hitap etmektedir(Cengiz ve
Diğ., 2011: 104).
Para kullanmadan alım-satım imkânı sağlayan barter sistemi, yüksek stok miktarına
sahip üye bir firmanın stoklarını hızla eritmesine katkı sağlayabilmektedir. Çünkü bu stokları
alacak olan firmada, sisteme mal veya hizmet ile ödeme yapacağından yüklü alım kararları
vermek daha kolay olmaktadır. Bu açıdan barter sistemi ticari hayata hızla canlılık getirebilme
özelliğine sahiptir.
C.2. Finansman Tekniği Olarak Barter
Barter, nakit çıkışı gerektirmeden mal veya hizmet alım-satımı yapmayı sağlaması
açısından bir finans tekniğidir. Sistemden alım yapan firmaya borcunu kendi mal veya hizmeti
ile ödemesi için ortalama 12 ay vade tanınmaktadır. Borçlu firma bu sürede hiçbir şekilde ürün
ya da hizmeti ile ödeme yapamaz ise, borcunu 12 ayın sonunda nakden ödemektedir. Yani
borcunu ödeyemese bile, sistemi kullanarak 12 ay için faizsiz kredi kullanmış
olmaktadır(Özeroğlu, 2014: 121). Bu sayede firmaların finansman yükünün azalması yönünde
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olumlu etki yapmaktadır. Ayrıca barter, küçük bir işletmenin nakit parasını eritmeden
büyümesi için gerekli olan mal veya hizmetleri elde etmek için kullanabileceği önemli bir
finansman yöntemidir(Güler ve Yılmaz, 2009: 94).
Sistemi kullanan üye firmaların nakit akışını olumlu yönde etkilemektedir. Firmanın barter
sistemini kullanmasıyla normalde nakit ödeyerek satın aldığı bazı mal veya hizmetleri nakit
ödemeden alması mümkün olur. Örneğin firma personelinin servis hizmetini barter
organizasyonuna üye bir taşıma firmasından aldığını varsayalım. Bu durumda, daha önceleri
firmanın kasasından her ay çıkması gereken nakit artık çıkmaz ve firmanın kasasında kalan
nakit avantajının yanında sisteme bu servis bedeli kadar ilave satış yapılır(Kırlıoğlu ve Diğ.,
2005: 7).
C.3. Pazarlama Tekniği Olarak Barter
Barter sistemi, üye firmalar için diğer yöntemlerden farklı şekilde mal veya hizmet arz
ve talebi ortaya çıkarması açısından bir pazarlama ve satış tekniği olarak kullanılmaktadır.
Yani bir firma sisteme yeni pazarlara ve yeni müşterilere ulaşma amacıyla girmişse, barter
sistemini bir pazarlama tekniği olarak kullanıyor demektir.
Firmanın mevcut müşterilerine ek olarak, sisteme üye olan diğer firmalar da
gelecekteki potansiyel müşteriler olmaktadır. Bu firmalarla mutlak suretle barter işlemi
yapılmasa da, ilişkiler geliştikçe klasik anlamda nakit para ile ticaret imkânları da artmaktadır.
Barter sistemi içinde yapılan her satın alma işlemi yeni müşteri anlamına gelebilir ve buna bağlı
olarak hem ciroda bir artış, hem de kârda bir yükselme anlamına gelmektedir(Arzova, 2000:
21).
Barter sistemine üye firmalar yeni müşterilere ulaşmanın yanında, barter’ı kullanarak
yeni pazarlara da açılabilir. Sisteme dahil olarak hem yurtiçinde hem de yurtdışında yeni
pazarlara ulaşmak mümkündür. Firmalar aynı zamanda yeni pazarlara ve müşterilere ulaşırken,
bunu da atıl kapasitelerini kullanarak veya stoktaki ürünlerini eriterek sağlayabilirler. Bunlara
ilave olarak barter,yeni pazarlarda ücretsiz ve etkin bir reklam yapmayı da sağlamaktadır.
Sisteme dahil olan firmaların ürettiği mal veya hizmet bilgileri sistem içindeki diğer firmalara
duyurulur. Bu sayede firmaların hem ücretsiz, hem sürekli, hem de ayrıntılı şekilde tanıtımları
yapılmış olur.
Barter Sisteminin Kullanımı
İlk zamanlarda iki taraflı olarak kullanılmaya başlanan barter sistemi günümüzde
teknolojinin gelişmesi ve iletişim araçlarının yaygınlaşmasının sağladığı katkı ile birlikte çok
taraflı bir şekilde yapılmaya başlanmıştır. Bu durum sistemin işleyişini daha da
kolaylaştırmıştır. Sistem içindeki firmalar bu sayede ihtiyaç duydukları veya ticaretini
yaptıkları mal veya hizmetlere rahatlıkla ulaşabilirler.
Taraflar
Barter sistemi işleyiş itibariyle aslında çok taraflı bir yapıya sahip olmakla birlikte,
basit bir barter işleminde iki taraf vardır. Bir taraf aracılık görevini yapan barter firması, diğer
taraf ise mal veya hizmet arz ya da talep eden üye firmadır.
Barter firması; sistemi örgütleyen, sistemin devam etmesini sağlayan, sisteme dahil
olan üyelerinin sistemden faydalanma şekil ve esaslarını belirleyen kurumsal yapıdır. Aynı
zamanda barter firması üyelerinin cari hesaplarını kaydetmek, üyeler arası bilgi akışını
sağlamak, iletişim sistemini kurmak ve işletmek gibi fonksiyonları yerine getirir(Kızıl ve Diğ.,
2014: 71). Daha basit bir ifadeyle arz ve talepte bulunan üye firmaların buluşmasını sağlama
görevi vardır. Barter firmaları gelirlerini genellikle, yapılan işlemlerin tutarı üzerinden
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hesaplanan komisyon üzerinden elde etmekte ve ayrıca üyelerinden sisteme giriş ücreti ile aylık
ve yıllık aidat talep edebilmektedirler (Arzova, 2000:3).
Barter sisteminin diğer tarafı olan üye firma ise, satın almak istediği mal veya hizmetin
bedelini kendi ürettiği mal veya hizmetle ödemek isteğinde olan ve bunun için barter firması
ile sözleşme imzalayan firmadır(Tüm, 2008: 5). Üye firmalar sisteme bazen tek bir işlem
yapmak için girmek isterken, bazen de uzun vadeli girişler yapmaktadırlar. Sisteme giriş yapan
üye firmaya barter firması tarafından cari hesap açılarak, üye firmanın arz ve talepleri bu hesap
üzerinden takip edilir. Üye firmalar; barter firmasına arz ve taleplerini bildirmekle, aidat ve
komisyon bedellerini ödemekle ve ayrıca sözleşmede belirtilen diğer koşulları yerine
getirmekle yükümlüdür.
Kullanılan Belgeler
Hem barter firmasının hem de üye firmaların bu işleyiş içinde yapmış oldukları aracılık
ve alım-satım işlemleri sırasında düzenlemeleri gereken bazı belgeler vardır. Bu belgeler;
barter sözleşmesi, barter çeki, hesap özeti, arz ve talep bildirim formu’dur.
Barter Sözleşmesi: Barter sistemine üye olmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, barter
sistemi ile yapacakları alışverişlere imkan veren, onların cari hesaplarını tutmak için barter
şirketini yetkilendiren, üyelerin birbirlerine ve barter şirketine karşı hak ve yetkilerini
düzenleyen sözleşmedir.
Barter Çeki: İki üye firma arasında gerçekleşen alım satım işlemlerinde bir ödeme ve
tahsilat aracı olarak kullanılan, üzerinde yapılan işlemin tutarının yazılı olduğu, mal veya
hizmeti alan tarafından imzalanıp kaşelenereksistemde kullanılan kıymetli evraktır.
Hesap Özeti: Üye firmaların barter sistemi ile olan ilişkilerindeki borç/alacak
durumlarını gösteren bir dökümandır.
Arz ve Talep Bildirim Formu : Üyelerin satın almak veya satmak istedikleri mal veya
hizmetlere ilişkin bilgileri barter sistemine bildirmek için düzenledikleri belgelerdir. Üye
işletmeler satıcı olarak arz bildirim formunu, alıcı olarak talep bildirim formunu ayrı ayrı
düzenlemektedir.
Sistemin İşleyişi ve Uygulaması
Öncelikle barter sistemine dahil olmak isteyen firma, yıllık üyelik bedelini nakit olarak
ödeyerek, kendisinden istenen evrakları sistem danışmanına ya da barter firmasının genel
merkezine teslim eder. İstenen belge ve evraklar tamamlandıktan ve sözleşme imzalandıktan
sonra barter firması, başvuran şirkete kendi belirlediği süre içinde işlem yapma yetkisi verir ve
bir cari hesap açar.
Barter firması kayıt işlemi tamamlanan üyelerine, sisteme ait barter çeki, arz bildirim
formu, talep bildirim formundan oluşan faaliyetlerde kullanılacak belgeleri teslim eder ve
kendisine barter işleminde yardımcı olması için bir müşteri temsilcisi (Broker) tahsis eder
(Arzova, 2000:16).
Her üyenin satmak ve almak istediği malları ve hizmetleri barter firmasına arz ve talep
bildirim formları ile duyurması gerekir. Üyenin; satmak istediği mal ya da hizmetlere ait
bilgiler barter firmasının arz listesine, barter pazarından almak istediği ihtiyaçlarına ait bilgiler
barter firmasının talep listesine barter firması tarafından kaydedilir. Barter firması, bu arz ve
taleplerin iletişim araçları vasıtasıyla diğer üyeler tarafından görünmesini sağlar(Kırlıoğlu ve
Diğ., 2005: 5).
Üye firma, mallarını barter sisteminden talep geldiği zaman, alıcı firma ile birebir
görüşerek fiyat, kalite, miktar ve teslimat şartlarında anlaşır. Sattığı mal yada hizmet bedeli
karşılığı barter şirketine ait barter çekini kabul ederek, malın bedeli kadar barter sisteminden
alacaklı olur. Barter sistemi ile mal ya da hizmet satan üye alacağını, barter pazarında satılan
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mamulleri ya da hizmetleri satın alarak tahsil eder. Alacaklı firmanın tahsilat yapması, aradığı
ürünlerin Barter Pazarı’nda bulunması ile mümkün olmaktadır. Bu sebeple satış yapacak
firmanın Barter Pazarı’ndan neler alabileceğini de önceden dikkate alması gerekir. Aksi halde
istediği malı bulamadığı için alacağını tahsil edemez. Sistemde alım-satım işleminde para
kullanılmamakta, ancak karşılıklı değişim yapılan mal veya hizmetin bedeli önceden
belirlenmiş olan yabancı para cinsinden hesap edilmekte ve firmaların cari hesaplarına bu
değerler üzerinden kayıt edilmektedir.
Üye firmanın barter pazarından mal veya hizmet alabilmesinin iki yolu vardır. Bir yolu
üye firmanın alım yapmadan önce sistemdeki bir firmaya satış yapması; diğer yolu, sistemde
alacağı olmayan firmanın teminat göstererek barter pazarında kredi açtırmasıdır. Bu iki yoldan
birini kullanarak üye firma, barter sisteminde satın alma kredi limiti oluşturabilir.
Barter firması, üye firmaya barter pazarından satın aldığı ve karşılığında borçlandığı
her mal ya da hizmetin bedelini, satın aldığı tarihten itibaren barter sistemi ile ödemesi için
sözleşmede hükme bağlanan süre kadar vade tanır. Üye, satın aldığı mal yada hizmet bedelini
sözleşmedeki vade içinde barter sistemine mal veya hizmet satarak ödeyemezse; borcunu, bu
vade sonunda bir seferde nakit olarak veya borcun vadesi geçtikten sonra geçen her ay gecikme
faizi ile birlikte öder.
Sistemin işleyişini çok istasyonlu bir örnek üzerinden açıklayalım.Barter sistemine üye
olan Bilgisayar Firması, Mobilya Firması, Taşımacılık Firması, Sigorta Acentesi, Güvenlik
Firması ve Turizm Firması işletmelerini düşünelim. Bu işletmelerin barter sistemini kullanarak
alım-satım yaptıklarını varsayalım.
Bilgisayar üzerine donanım işi yapan Bilgisayar Firmasının, stoğunda teknolojisi
eskimek üzere olan çok sayıda bilgisayar var ve bunları nakde çevirebilirse tüm çalışanlarını
tatile göndermek istiyor.
Büro malzemeleri üreten Mobilya Firmasının, yeni aldığı makineler yeterli sipariş
olmadığı için atıl durumdadır ve üretimde çalışan işçileri için de servis hizmetine ihtiyacı var.
Fabrika ve okullara toplu taşıma işi yapan Taşımacılık Firması,mevcut araçlarının
çalışma kapasitesini artırmak istiyor. En önemli maliyet kalemi isetaşıma araçlarının sigorta
giderleridir.
Her türlü sigortalama işini yapan Sigorta Acentesi, işyerindeki mobilyalarının
tamamını değiştirmek istiyor, fakat bunu yapabilmek için gelirini artırmaya ihtiyacı vardır.
Ev ve işyerlerine kamera montajı yapan ve sektöre yeni giren Güvenlik
Firması,önemli maliyet kalemlerinden biri olan bilgisayar ve kamera malzemelerini temin
için kredi kullanmaktadır. Bunu karşılamak için daha fazla satış yapması gerekmektedir ve
tanınmak için reklama ihtiyacı vardır.
Bir tatil merkezinde oteli olan ve turizm organizasyonu işi yapan Turizm Firması, atıl
kapasitesini değerlendirmek istemektedir. Aynı zamanda yakın zamanda otelinde kamera ve
diğer güvenlik sisteminde düzenleme yapacaktır.
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Şekil 1: Barter Sisteminin İşleyişi

Firmalar barter sistemini kullanarak ihtiyaçları çerçevesinde hem alış hem de satış yönünde
barter işlemi yapmışlardır. Bu şekilde her bir firma uygun maliyetlerle ihtiyaçlarını gidermenin
yanında; atıl kapasitesini değerlendirme, stoklarını eritme, finansman yükünü azaltma,
satışlarını artırma, ücretsiz reklam yapma gibi birçok avantaj sağlamaktadır.
Barter Sisteminde Muhasebe İşlemleri
Barter işlemlerinin muhasebe düzeninin nasıl olması gerektiği konusundan önce barter
şirketlerinin hukuki statüsünü netleştirmek gerekmektedir. Barter şirketleri ne kadar aracı
kurum gibi görünse de Sermaye piyasası Kanunu(SPK)’nun, aracı kurum hükümlerini
sağlamadığı açıktır(Acar ve Tekşen, 2007: 5). Bu nedenle barter şirketleri normal bir ticari
işletme gibi değerlendirilerek, hem barter şirketlerinin, hem de barter işlemlerinin muhasebe
düzeni bu yönde şekillenmektedir. Barter işlemlerinin muhasebesi konusu barter firması ve
üye firma açısından olmak üzere iki ayrı başlıkta ele alınmıştır.
Barter Firması Muhasebe Kayıtları
Barter firması bir ticari işletme niteliğinde olup alım-satım yapan üye firmalar için
aracılık görevini yerine getirmektedir. Bu aracılık karşılığında üye firmalardan üyelik ücreti ve
her alım-satım işleminde de komisyon ücreti almaktadır. Bu gelirlerini de farklı alt hesaplarda
bir satış geliri olarak kayda almaktadır. Ayrıca firmalar arasındaki alım-satım ilişkisini de her
bir üye firmanın cari hesaplarında(alıcılar ve satıcılar) takip etmektedir. Barter firmasının
yapacağı en temel muhasebe kayıtları aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.
Barter firması üye firmadan üyelik aidatı tahsil ettiğinde yapılacak kayıt;

…../…./…

100. KASA HS.

XXX

877

600. YURTİÇİ SATIŞLAR HS.

XXX

600.01 Üyelik Aidatı Geliri

600.01.01 X İşletmesi

600.01.02 Y İşletmesi

391. HESAPLANAN KDV HS.

XXX

Üyelik aidatı tahsilatı

Üye firmalar alım-satım yaptığında barter firmasının yapacağı kayıt;

…../…./…..

XXX

120. ALICILAR HS.

120.01 Barter İşlemleri

120.01.01 X İşletmesi

320. SATICILAR HS.

XXX

320.01 Barter İşlemleri

320.01.01 Y İşletmesi
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Alım-satım işlemi cari kaydı

Barter firması üye firmadan komisyon geliri tahsil ettiğinde yapılacak kayıt;

…../…./…

XXX

100. KASA HS.

600.YURTİÇİ SATIŞLAR HS.

XXX

600.02 Komisyon Geliri

600.02.01 X İşletmesi

600.02.02 Y İşletmesi

391. HESAPLANAN KDV HS.

XXX

Komisyon geliri tahsili

Üye Firma Muhasebe Kayıtları
Barter sistemine üye firmaların yapacakları barter işlemleriyle ilgili üyelik aidatının
kaydı, alım-satım işlemlerinin ve her alım-satım işlemi için komisyon ödemelerinin kaydı gibi
işlemler en temel muhasebe kayıtlarıdır. Bu kayıtlar aşağıdaki şekilde yapılabilmektedir.
Barter firmasına üyelik aidatı ödendiğinde yapılacak kayıt;
…../…./…..
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770. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS.

XXX

770.01 Üyelik Aidatı Gideri

191. İNDİRİLECEK KDV HS.

XXX

XXX

100. KASA HS.

Üyelik aidatı ödeme kaydı

Üye firma,barter sistemini kullanarak herhangi bir varlık alımı yapabilir. Üye firma sistem
üzerinden ticari mal alırsa yapılacak kayıt;
…../…./…..

153. TİCARİ MALLAR HS.

XXX

191. İNDİRİLECEK KDV HS.

XXX

320. SATICILAR HS.

XXX

320.01 Barter Sistemine Borçlar

Barter sisteminden mal alışı
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Barter sistemi üzerinden yapılan alım-satım işlemleri için üye firmalar belirli oranlarda
komisyon ödemesi yapmaktadır. Alım yapıldığında ödenen komisyon gideri bir alış gideridir.
Bu nedenle “153 Ticari Mallar” hesabı borç tarafa kaydedilmiştir. Eğer barter sistemi
üzerinden başka bir varlık alımı yapılırsa, o varlığın alış gideri kaydı esasına göre kayıt
edilmelidir.
…../…./…..

153. TİCARİ MALLAR HS.

XXX

153.02 Alış Giderleri

153.02 Barter Komisyon Gideri

191. İNDİRİLECEK KDV HS.

XXX

XXX

100. KASA HS.

Barter alışı komisyon ödemesi

Üye firmanın ticari mal satışı ile sisteme olan borcunu ödemesi durumunda yapılacak kayıt;
…../…./…..
120. ALICILAR HS.

XXX

120.01 Barter Sisteminden Alacaklar

600. YURTİÇİ SATIŞLAR HS.

XXX

391. HESAPLANAN KDV HS.

XXX
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Barter sistemine mal satışı

Üye firmanın sistem üzerinden yaptığı satış için ödediği komisyon giderinin muhasebe kaydı;
…../…./…

760. PAZAR/ SATIŞ/ DAĞITIM GİDER HS.

XXX

760.01 Barter Komisyon Gideri

191. İNDİRİLECEK KDV HS.

100 KASA HS.

XXX

XXX

Barter satışı komisyon gideri

Sonuç
Barter,“iki veya daha fazla kişi veya kurumun çeşitli yararlar sağlamak amacıyla mal
veya hizmetdeğişimleri” olarak kısaca tanımlanabilir. Barter, yüzyıllar öncesinde kullanılan ve
iki kişinin mal ve hizmet değişimi şeklinde gerçekleşen takasın, günümüzde daha organize
olmuş ve genişletilerek kayıtlı hale getirilmiş olan şeklidir. Özellikle 20. yy. sonlarında
kullanılmaya başlanan, birçok finans tekniğine göre avantajlı olmasına rağmen, diğer finansal
tekniklerin gölgesinde kalan bir yöntemdir.
Barter sistemi firmalar için; atıl kapasitelerini değerlendirme, mevcut stoklarını eritme
ve alım-satım işlemlerini bir garantör aracı vasıtasıyla gerçekleştirme açısından bir ticaret
tekniği; nakit çıkışı gerektirmemesi, nakit akışına olumlu etkisi ve finansman yükünü azaltıcı
yönüyle bir finansman tekniği; yeni müşterilere ulaşma, yeni pazarlara açılma ve hem ücretsiz
hem de etkili reklam yapma olanağı sağlaması açısından ise bir pazarlama ve satış tekniği
olarak dikkati çekmektedir.
Barter sistemini kullanmanın bütün bu avantajları yanında bazı eksik yönleri ve
olumsuzlukları da mevcuttur. En önemli eksiklik; barter işlemleri ile ilgili yasal alt yapının
oluşturulmamış ve herhangi bir düzenlemenin yapılmamış olmasıdır. Mevcut işlemler
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tamamen yasaların ticari hükümlerine dayandırılarak ve uygulamada kullanılan yöntemler
üzerinden yürümektedir. Bir diğer önemli eksiklik ise, sistemin potansiyel kullanıcılara iyi
tanıtılmamış olmasıdır.Barter işlemlerinin kullanımını artırmak için acil olarak yasal alt
yapısının yetkili kurumlarca oluşturulması ve gerekli düzenlemelerin yapılması, hatta devlet
teşviği sağlanması önerilmektedir. Ayrıca barter firmaları tarafından barter sisteminin ve
sağladığı avantajların ilgili gruplara tanıtılması oldukça önem arz etmektedir.
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Katılım Sigortacılığı ve Tekafül: Türkiye ve Dünya Piyasası İncelemesi
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Özet
Tekâfül (İslami Sigorta), “dayanışma” anlamına gelmekte olup, dini hassasiyetler
gereği geleneksel sigortalara yaklaşmayan ancak sigortalanmaya da ihtiyaç duyan insanların
yardımlaşma ve işbirliği temelinde bir araya gelerek “birbirlerini” sigorta etmesi şeklinde
ortaya çıkan geleneksel sigortaya alternatif bir sistemdir. Tekafül sigortacılığının işleyiş
prensibi, mütüel (karşılıklı, kooperatif) esaslara göre elde edilen gelirin İslami usullere göre
elde helal kazanç elde edecek şekilde değerlendirilmesi ve elde edilen kazancın hakkaniyete
uygun bir eşitlik içerisinde hak sahiplerine, ortaklarına ödenmesi esasına dayanmaktadır. Aynı
şekilde, bir zarar meydana geldiğinde de bu zararın ortakları arasında adaletli bir şekilde
dağıtılması ve karşılanması gerekecektir. Tekafül sigortacılığının konvansiyonel(geleneksel)
sigortadan temel farkı ise, İslami kurallara uygun şekilde risk paylaşımı yapılması ve faizsiz
bankacılık yatırım esasları ile fonların yönetilmesine önem vermesidir.Tekafül sigortacılığı,
sigortacılık sektörü içerisinde Asya,Afrika,Kuzey Amerika başta olmak üzere pazar payını
artırmaya devam etmektedir.Bu çalışmada tekafül sigortacılığının ürünlerinin Türkiye ve
Dünyadaki gelişimi ile kullanım düzeyleri incelenmiştir.
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Participation Insurance And Takaful: Review Of Turkey And The World
Market
Abstract
Takaful (Islamic insurance), “solidarity” means and do not seek traditional insurance
due to religious sensitivities, but to people who need assistance and cooperation to the insured
on the basis of met “each other” to insurance emerged in the form of an alternative to traditional
insurance system.The principle of operation of the takaful insurance industry, based on mutual
(co-operative) in accordance with the principles of Islamic halal earnings of the proceeds of
the and profit obtained according to the methods in order to obtain an equitable assessment
and equality rights in the owners, partners payment basis. In the same way, when damage
occurs, these losses will be distributed among the partners in an equitable manner and will need
to be met. Takaful conventional insurance industry(traditional) the main difference from the
insurance, risk-sharing according to Islamic rules performing and interest-free banking is that
we give importance to the management of the Fund investment principles.Takaful insurance,
the insurance sector in Asia, Africa, including North America, continues to increase its market
share.In this study, with the development of the products of the takaful insurance industry in
Turkey and the world levels of use were examined.
Key Words: Takaful, ParticipationInsurance, Insurance
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I. GİRİŞ
İslami finans, finans sisteminin islami esas ve usullere göre inşa edilip işlemesini ifade
eder. Faizsiz finans olarak da ifade edebileceğimiz bu sistem bütün bir ekonomik yaşamı
islam’a göre düzenleme anlamına gelmektedir.İslami finans sektöründeki hızlı büyüme ve
gelişme, sektörün uluslararası finans sistemi içindeki payını hızla artırmaktadır. İnsanların
sahip olduğu dini inançlar sosyalyaşantılarının yanında yatırım alışkanlıklarını da
etkilemektedir.
İslam inancına sahip bireyler tasarruflarını dinin emrettiği şekilde
değerlendirip, faiz getirisi yerine islam’ın uygun gördüğü şekilde kazanç sağlamak isterler.
Bunun için bazı fonlar ekonomiye kazandırılamamakta ve atıl kalmaktadır. Faiz
hassasiyetinden dolayı ekonomiye kazandırılamayan fonlar için çeşitli enstrümanlar
geliştirilmeye çalışılmıştır. İslami finans sadece Müslüman ülkelerde uygulanan bir sistem
olmanın yanı sıra tüm dünyada uygulanan finansal bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.
Sigortanın dini açıdan uygunluğu İslam âlimleri tarafından öteden beri tartışa gelen bir
konudur. Sigortayı İslam’a uygun bir araç olarak görmeyen bazı uzmanlar, tekafülün sigortanın
yerine geçebilecek ve dini açıdan olumlu değerlendirilebilecek bir koruma aracı olduğunu
savunmaktadır.
Sigorta ekonomik anlamda; bilinmeyen, ancak toplu olarak tahmin edilebilen risklerin
yol açabileceği zararların telafi edilmesi amacıyla, zararların yol açtığı maddi gereksinimine
ilişkin bir karşılık ayrılması şeklinde tanımlanabilir. (Oksay ve Agdas 2005:4-7).
Türk Ticaret Kanunun 1401. maddesinde sigorta sözleşmesi “sigortacının bir prim
karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun,
meydana gelmesi hâlinde bunu tazmin etmeyi ya da bir veya birkaç kişinin hayat süreleri
sebebiyle ya da hayatlarında gerçekleşen bazı olaylar dolayısıyla bir para ödemeyi veya diğer
edimlerde bulunmayı yükümlendiği sözleşme” şeklinde tanımlanmıştır. Sigortanın tanımından
da anlaşılacağı üzere sigorta sözleşmesinin kurulabilmesi için; sigortalanabilir menfaat, riziko,
tazminat, azami hüsnüniyet (iyi niyet), yakın sebep, hakların devri ve hasara katılım gibi ilkeler
mevcuttur (Karaman, 2013). Bu ilkelerin yanı sıra önemli bir nokta da sigortacılıktaki riziko
hesaplamalarının temelini oluşturan “Büyük Sayılar Kanunu” dur. Bu kanuna göre bir olayın
tekrar edilme olasılığı ne kadar artarsa o kadar beklenen değere yaklaşmasıdır (Acınan, 2006
).
Konvansiyonel sigortacılık sisteminde sigortacılar, prim bedeli karşılığında sigorta
ürünlerini (poliçe) satmaktadırlar. Toplanan bu primlerin sahipliği sigorta şirketine aittir. Bu
primlerden hasar durumunda ödenen tazminatlar ve gerekli masraflar; reasürans harcamaları,
hasar tazminat karşılıkları, operasyonel harcamalar, rezerv ayırma vs. düşüldükten sonra kalan
kısım yatırıma yönlendirilmektedir. Bu yatırımdan gelen karlar tamamen sigorta şirketine aittir.
Toplanan bu fonların yönetimi sigorta şirketi tarafından yapılmaktadır. Toplanan primlerden
herhangi bir açık oluşması durumunda ise (underwriting deficit) sigorta şirketinin bunu kendi
sermayesinden karşılaması gerekmektedir (Aslan, 2015).
Kooperatif kelime anlamı itibariyle “Ortaklarının gereksinimlerini uygun şartlarda
elde etmelerini sağlamak amacıyla kurulan birlik.” anlamına gelmektedir. Kooperatif
sigortacılığı: benzer ve/veya aynı risklere sahip bireylerin bir araya gelerek bir kooperatif çatısı
altında, eşit miktarda ödeme yaparak oluşturdukları sermaye ile sigortacılık kurallarına uygun
şekilde yürütülen, tazminat ve masraflar düşüldükten sonra kalan sermayenin de sermayeye
katılarak ya da ortaklarına dağıtılarak işlemlerin yürütüldüğü sigortacılık şeklidir. Kooperatif
sigortacılığı aynı zamanda mütüel yani karşılıklı sigortalar olarak da bilinmektedir. Kooperatif
sigortacılığı karşılıklı yardımlaşma esasına dayandığı için bireylerin ve toplumun faydasına
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olan bir kurum olarak görülmektedir. Bu nedenle bu tip kurumlarım İslam hukukunauygun
olduğu görüşü savunulmaktadır (Dalgın, 2003).
Bu bağlamda bakıldığında tekafülün de genel prensip olarak karşılıklı yardımlaşma
vedayanışmayı teşvik ettiği için ancak kooperatif sigortacılığı şeklinde yapılmasıyla gelişme
bulacağı görüşü ileri sürülmektedir. Bunun yanı sıra Türkiye’de faaliyet gösterecek sigorta
şirketlerinin yasal olarak kooperatif şeklinde de kurulabileceği belirtilmektedir (Üstün, 2014:s.
25).
Bu çalışmada uygulama örnekleri Türkiye’de de görülmeye başlayan Tekafül
sigortacılık sisteminin işleyiş özelliklerinden, tekafül sigortacılığı yapan şirketin/ şirketlerin
sigortacılık piyasasındaki verilerinden faydalanılarak, tekafül sigortacılığın Türkiye’deki
durumu hakkında ve ülkemizde gelişmesi için ihtiyaç duyulan gerekli düzenlemeler hakkında
bilgi verilmesi amaçlanmıştır.
II. TEKAFUL SİGORTACILIĞI
A. Tekafül
Tekafül kelime olarak ‘desteklemek, garanti altına almak ’ gibi anlamlara gelen
‘’kafala’’ kökünden türeyen Arapça bir kelime olup ‘’karşılıklı güvence’’ ve ‘’ortak
sorumluluk’’ gibi anlamlara gelmektedir(Ahmed,2006).
Tekafül en kısa haliyle “İslami sigorta” olarak tanımlanabilir. Tekafül sözlük anlamı
itibari ile dayanışma demektir (www.tekafulsigorta.com, 2016).
Bir diğer mana da ise Tekafül, kar amacı gütmeyen bir şirket tarafından yönetilen ortak
bir havuza katılımcıların katkıda bulunması ve fon tarafından korumaya alınan bir riskin
gerçekleşmesi durumunda ise katılımcıya maddi yardımda bulunulmasını ifade eden İslami
sigorta olarak tanımlanabilir (Çürük, 2013).
Bu yorumlar birbirinden oldukça değişkenlik gösterebilmekle birlikte, genellikle
aşağıdaki ilkelerden oluşmaktadır:
Kâr amacı gütmeyen sigortalıların bir araya geldiği kooperatif sigortacılığı.
Sigorta şirketinin biriktirdiği fonların faiz dışı yatırım araçlarında değerlendirilmesi.
Hasar ve sorumlulukların katılımcıların paylarına göre bölündüğü bir toplumsal sigorta
havuzu modeli.
Tekafül şirketlerinde, şirket sahipleri, yöneticiler ve sigorta sahipleri olmak üzere üç
taraf bulunmaktadır. Şirket sahipleri, tekafül şirketini kuran ve fonu başlatan kişilerdir. Bu
kişiler yatırımları karşılığında fondan, fonun yaşam süresi boyunca bir ücret aldıkları gibi
şirketin kar etmesi durumunda da kardan pay alabilmektedirler. Her ne kadar bu şirketlerin asıl
amacı kar elde etmek olmasa da kar da ettikleri barizdir. Yöneticiler, havuzda toplanan fonları
yöneten kişilerdir. Katılımcılar ise klasik sigortacılıkta poliçe sahipleri olarak adlandırılan
sigorta ettirilen kişilerdir(Yanpar, 2015).
Tekafül sisteminde toplanan fonlar, kullanıldıkları bölgelere ve kimin tarafından nasıl
değerlendirildiklerine göre çeşitli kısımlara ayrılırlar. Kullanıldığı bölgelere göre Tekafül
sistemi genel olarak, Pakistan yaklaşımı olarak da adlandırılan ‘‘sigorta şirketi’’ ile Arap
yaklaşımı olarak adlandırılan ‘‘dayanışma şirketi’’ şeklinde iki gruba ayrılır. Bunlardan
Pakistan modeli klasik sigortacılıkla olan benzerliği ile dikkat çekmektedir. Pakistan
modelinde, hayat sigortasının devamına ısrar edilmekte olup pratik işleyiş uğruna İslami
prensiplerden taviz verildiği görülmektedir. Arap yaklaşımında ise sigorta şirketi yerini
dayanışma şirketi almıştır. Dayanışma şirketi, adından da anlaşılacağı gibi sigortadan daha
geniş bir anlam taşımaktadır. Bu şirkette toplanan fonlar ticarette işletilip elde edilen kazanç
da bir kısmı şirket hissedarlarına verildikten sonra bir kısmı yedekte tutulup geri kalan kısmı
da yatırımcılar arasında dağıtılmakta ve riskin meydana gelmesi durumunda havuzdan ilgili
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ihtiyaç karşılanmaktadır. Hem toplanan fonların faizsiz enstrümanlarda değerlendirilmesi hem
de bir yardımlaşma kurumu niteliği taşımasından Arap yaklaşımının İslami finans prensiplerine
daha uygun olduğu söylenebilir(Akın, 1986).
B. Tekafül Sigortacılık İle Konvansiyonel Sigortacılık Arasındaki Farklar
Tablo 1 den anlaşılacağı üzere tekafül sigortacılık ile konvansiyonel sigortacılık
arasında başta sözleşmenin yapılmasından itibaren birçok uygulama farklılıkları
bulunmaktadır. Diğer yandan temelde en büyük farklılık konvansiyonel sigortacılık, İslami
açıdan içerdiği Garar (belirsizlik), Meysir (kumar) ve Riba (faiz) sebebiyle İslam alimlerince
uygun bulunmaması en büyük sebeplerdendir.
Tablo 1: Tekafül ve Konvansiyonal Sigortacılığın Karşılaştırılması

Kaynak: (Aslan,2015:ss 101.)
C. Tekafül Sigorta İle Kooperatif Sigortacılık Arasındaki Farklar
Tablo 2’de tekafül ve kooperatif sigortacılığı karşılaştırılmalı olarak incelenmiştir.
Tekafül mütüel sigortaya benzeyen yanları olsa da bazı farklılıklar mevcuttur. Sözleşme
yapıları, fonların kullanımı, risklerin üstlenilmesi, oluşumda gerekli fonların sağlanması gibi
açılardan farklılıklar göstermektedir.
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Tablo 2:Tekafül ve Mütüel(Kooperatif) Sigortaların Karşılaştırılması

Kaynak: (Aslan, 2015: s. 102 )
III. DÜNYADA VE TÜRKİYEDE TEKAFÜL SİGORTACILIĞI
UYGULAMALARI
A. Dünya’da Tekafül Uygulamaları
Dünyada modern tekafül uygulamalarının geçmişi çok eskiye dayanmamaktadır. İlk
tekafül uygulamaları Sudan’da 1979 yılında daha sonrasında da 1984 yılında Malezya’da
uygulanmaya başlanmıştır. Daha sonra da Suudi Arabistan ve Orta Doğu ülkelerinde de
yaygınlaşmaya başlamıştır (Ayub, 2007:428). Tekafül uygulamalarının finansal gelişiminin
son durumuna bakıldığında, 2014 yılının ilk altı ayında, Ernst and Young tarafından hazırlanan
raporda (2014) verilerine göre tekafül katkılarının toplam 14 milyar doları bulması
beklenmektedir. 2009 yılından bu yana gelişmesine bakıldığında 7 milyar seviyesinden gelen
tekafül piyasası beş yıl gibi bir sürede ikiye katlanmıştır. Bölgelere göre dağılımına
bakıldığında fonların %48’ini Suudi Arabistan,%30’unu ASEAN ülkeleri, %15’ini Körfez
Arap Ülkeleri (Suudi Arabistan hariç), %3’ünü Afrika, %2’sini Güney Asya ve %2’sinin de
diğer ülkeler tarafından sağlandığı görülmektedir. Aynı raporda Türkiye’nin tekafül piyasası
açısından büyük bir potansiyele sahip olduğu vurgulanmaktadır. Bu potansiyelin önündeki en
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büyük engellerin başında mevzuat gereksiniminin olduğu belirtilmektedir. Sektör uzmanları
tarafından da Türkiye’deki katılımsigortacılığına özgü bir mevzuat ihtiyacı en önemli ihtiyaçlar
arasında zikredilmektedir. Tekafülün mevzuata bankacılıktaki tanımına benzer şekilde “katılım
sigortacılığı” olarak girmesi beklenmektedir (Gürbüz, 2014).
Küresel tekafül primleri grafik 1’de görüldüğü gibi2009 yılında 7 milyar USD iken
2014 sonu itibariyle de 14 Milyar USD’ ye ulaşmıştır.
Grafik 1: 2009 – 2014 Yılları Arası Bölgelere Göre Küresel Gayr-İ Safi Tekafül Katkı
Rakamları( Milyon Dolar)

Kaynak:
EY Global Takaful Insights 2014 - Ernst & Young 2014, s:7
Tekafül sistemi özellikle son yıllarda dünyada etkisini arttırmakta ve 2010 yılında 8,5 Milyar
USD civarında ve tahminlere göre 2016 sonunda küresel olarak 18.5 milyar USD’ye ulaşması
beklenmektedir.
Grafik 2: Tekafül Sigortacılığının 2016 Yılında Ulaşacağı Tahmini Üretim

Kaynak. EY Global Takaful Insights 2014 - Ernst & Young 2014, s:8
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B. Türkiye’ de Tekafül Uygulamaları
Türkiye’ de Türkiye Sigorta Birliği 2016 yılı verilerine göre 36 Hayat dışı, 24 Hayat
ve Emeklilik, 2 reasürans şirketi bulunmaktadır.
Türkiye’ de tekafül sigortacılığı yapan şu an için tek sigorta şirketi Neova Sigorta
olarak bilinmektedir.İslami usule uygun hassasiyetleri gözeterek sigortacılık yapmaya özen
gösteren Işık sigorta, Hayat ve BES türlerinde ise Asya Emeklilik ve Katılım Emeklilik
Şirketleri bulunmaktadır. 2011 yılında ilk kurulan Kooperatif Sigorta şirketi Koru Sigorta’dan
sonra 2014 yılında kurulan Doğa sigorta Mayıs 2015 itibariyle Tekafül sigortacılığı için bir
pencere açacağını duyurmuştur(Polat, 2015).
Hayat ve BES türlerinde 2015 Şubat ayında Türkiye Finans ve Vakıf Emeklilik , İslami
sigorta sistemi ‘Tekafül’ ü başlattığını duyurmuştur(www.sabah.com, 2016).
Bunun yanında Tekafül Sigortacılığına uygun olan Kooperatif Sigortacılığı lisansı
almış iki şirket bulunmakta (Koru ve Doğa Sigorta) ve yenilerinin ekleneceğine dair istek ve
arzunun olduğu bilinmektedir (Polat,2015 s.101).
a. İlk Tekafül Şirketi Neova Sigorta
Ülkemizde ilk defa 2009 yılında tekâful sigorta sistemi ele alınmış ve Kuveyt menşei’
li Kuwait Finance House (KFH) Grubu bu konuda girişimlerde bulunarak, şu an tek tekâfül
sigortacılığı örneği olarak ülkemizdeki tek elementer şirkettir. 10 bölge Müdürlüğü ve banka
kanalı 785, Banka hariç 1017 toplam 1.802 adet acentesi bulunmaktadır (Polat, 2015).
16 Aralık 2009’ da prim üretimine başlayan Neova Sigorta prim üretimini ve
sektördeki payını artırmaya devam etmektedir.
Grafik 3: Neova Sigorta Prim Üretimi
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Kaynak: www.neova.com, erişilme tarihi:10.04.2016
Grafik 3’de görüldüğü gibi 2009 yılında prim üretmeye başlayan şirket 2010 yılında
yaklaşık 260.000 TL, 2011 yılında 84,930,000 TL, 2012 yılında 131,140,000 TL 2013 yılında
256,800,000 TL, 2014 yılı sonunda 379,240.000 TL prim üretim seviyelerine ulaşmıştır.
Tabloda görüldüğü gibi 2012 yılından sonra prim üretimlerinde artış daha da dikkat
çekmektedir. Bu artış konvansiyonel sigortacılığın yanında az kalsa da, ülkemizde yeni gelişen
tekafül sigortacılık açısından kayda değer bir artış diyebiliriz.
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Grafik 4: Neova Sigorta Sektör Payı (%)
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Kaynak: www.neova.com, erişilme tarihi:10.04.2016
Grafik 4’degörüldüğü gibi şirketin 2010 yılında pazar payı %0,52, 2011 yılında %0,59,
2012 yılında %0,77, 2013 yılında %1,23, 2014 yılı sonunda %1,67’ lere yükseldiği
görülmektedir. Tablodaki verilere baktığımızda 2013 yılında Pazar payında %’lik olarak ciddi
bir artış görülmektedir. Tekafül sigortacılık Müslüman yoğunluğu çok olan ülkemizde ciddi
bir pazar olmasından dolayı, bu pazar payı konvansiyonel sigortacılık ile kıyaslandığında çok
düşük oranda olduğu görülmektedir.
C. Yasal Düzenlemeler
Ülkemizde sigortacılık faaliyetleri yakın bir zamana kadar ancak anonim şirket
şeklinde kurulacak sermaye şirketlerince yapılabilirken, 2007 yılında yürürlüğe giren 5684
sayılı Sigortacılık Kanunu ile bu şirket türüne kooperatifler de ilave edilmiştir. Bu ilave
sigortacılık mevzuatımızın aynı zamanda AB müktesebatına uyum sürecinin bir gereği olarak
da karşımıza çıkmıştır.
5684 sayılı Sigortacılık Kanununun “Sigorta şirketlerinin ve reasürans şirketlerinin
kuruluşu” başlıklı 3 üncü maddesinde;
“MADDE 3 – (1) Türkiye’de faaliyet gösterecek sigorta şirketleri ile reasürans
şirketlerinin anonim şirket veya kooperatif şeklinde kurulmuş olması şarttır. Sigorta şirketleri
ve reasürans şirketleri, sigortacılık işlemleri ve bunlarla doğrudan bağlantısı bulunan işler
dışında başka işle iştigal edemez.
(3) Üyeleri dışındaki kişilerle sigorta sözleşmesi yapmayan kooperatif şeklinde
kurulan sigorta şirketleri ve reasürans şirketlerinin;
a) Mütüel (karşılıklı) sigortacılık yapması,
b) Ortak sayısının iki yüzden az olmaması,
c) Yöneticilerine herhangi bir ayrıcalık vermemesi, zorunludur.” denilmektedir.
Ayrıca, 2011 yılında yürürlüğe giren 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanununun “Karşılıklı
sigorta” başlıklı 1402’nci maddesinde; “(1) Birden çok kişinin birleşerek, içlerinden herhangi
birinin, belli bir rizikonun gerçekleşmesi durumunda doğacak zararlarını tazmin etmeyi
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borçlanmaları karşılıklı sigortadır. Karşılıklı sigorta faaliyeti ancak kooperatif şirket şeklinde
yürütülebilir.” denilmekte ve mütüel sigortacılık, karşılıklı sigortacılık, kooperatif sigortacılığı
veya tekafül olarak adlandırılabilecek sigortacılık faaliyetlerinin ancak kooperatif model ile
yapılabileceği sonucu ortaya çıkmaktadır (Üstün, 2014).
IV. SONUÇ VE ÖNERİLER
Ülkemizde Tekafül Sigortacılığın yapılabilmesi için gerekli düzenlemeler ve yeterli
yasal alt yapı bulunmaktadır. Ülkemizde Tekafül sigortacılığı yapan şirketler mevcut olup, bu
alanda faaliyet göstermektedir. Tekafül alanında faaliyet gösteren şu an için tek sigorta şirketi
Neova Sigorta A.Ş.dir.Neova Sigorta A.Ş, Türkiye sigortacılık sektöründeki oluşantoplam pay
içindeki kardan %1,67 lik pay almaktadır. Çoğunluğu Müslüman olan ülkemiz, İslami finans
ürünleri ve İslami sigortacılık açısından ciddi bir potansiyele sahiptir. Yeni yatırımlarla
paylarını artırması gerektiği görüşündeyiz. Bu bağlamda yatırımcıların bu alana yönelebilmesi
için gerekli olan eğitim ihtiyacı, İslami denetim kurulu, kamu sektörünün bu alana yönelmesi,
İslami finans araçlarının özgünleşmesi ve tekafül şirketlerinin kooperatif şirketi şeklinde
kurulabilmesi gibi düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Ayrıca %1,67’ lik pazar payının
yeni pazarlar açılarak artırılması gerekmektedir. Tekafül sigortacılığının ve İslami finansın
gelişmesi vepersonellerin uzmanlaşması açısından üniversitelerde özel çalışmaların yapılması,
tekafül sigortacılığının ders olarak eklenmesi, bankacılık ve sigortacılık bölümünde hem
tekafül sigortacılığının gelişmesi hem de yeterli kalifiyede eleman yetiştirilmesi açısından
gerekli düzenlemelerin yapılması,tekafül sigortacılığının gelişimi açısından faydalı olacaktır.
Kamunun tekafül sigortacılığı desteklemesi amacıyla, kamu bankalarına ait sigorta
şirketlerinin de tekafül sigortacılığı yapması uygun olacağı kanaatindeyiz. İstanbul finans
projesi kapsamında tekafül sigortacılığa ilişkin bir birim açılması da bu kapsamda
düşünülebilir.
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Özet
Bu çalışma, yenilenebilir enerji üretiminde dünya sıralamasında ilk beş içinde yer alan
ülkeler için çevre kirliliği, yenilenebilir enerji üretimi ve gelir arasındaki uzun dönemli
ilişkileri, yatay kesit bağımlılığı dikkate alan dinamik panel veri yöntemleri kullanılarak 19922011 dönemi için incelemeyi amaçlamaktadır. Yatay kesit bağımlılık testi sonuçları, tüm
değişkenler ve model için yatay kesit bağımlılığın olduğunu göstermektedir. Smith vd.
Bootstrap (2004) birim kök testi sonuçlarına göre, karbon emisyonu, yenilenebilir enerji
üretimi ve kişi başı gelir değişkenleri fark durağandır. Panel eşbütünleşme testi için
Westerlund’un Durbin-Hausman (2008) yöntemi, uzun dönemli katsayıların hesaplanmasında
Arttırılmış Ortalama Grup tahmincisi (Eberhardt ve Bond, 2009; Eberhardt ve Teal, 2010,
2011) kullanılmıştır. Analiz sonuçları şu şekilde özetlenebilir: i) Durağan olmayan değişkenler
arasında uzun dönemli bir ilişki mevcuttur. ii) Yenilenebilir enerji üretimi, çevre kirliliği
üzerinde negatif bir etkiye sahiptir. iii) Kişi başı gelir, çevre kirliliği üzerinde pozitif etkiye
sahiptir. İncelenen ülkelerde, yenilenebilir enerji üretiminin artışı, çevre kirliliğinin
azaltılmasına ve iktisadi büyüme-çevre çatışmasının çözümüne katkıda bulunacaktır. Bu
sebeple ilgili ülkelerde, yenilenebilir enerji üretimi tesisi kurulması sürecinin kısaltılması adına
ilgili mevzuatların yeniden düzenlenmesi önem kazanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir Enerji, Çevre Kirliliği, Ekonomik Büyüme, Enerji
Ekonomisi,
Panel
Veri
Analizi,
Enerji
Hukuku.
Jel Kodu: C33, F64, Q43, Q56, K32

Renewable Energy, Environment and Economic Growth Nexus
Abstract
The aim of this study is to examine the long run relationships between environmental
pollution, renewable energy production and economic growth in pioneer countries on
renewable energy production for 1992-2011 period by using dynamic panel data methods under
cross-sectional dependence. Cross-sectional dependence test results indicate that there is an
evidence of cross-section dependence for all variables and model. According to Smith et al.
Bootstrap (2004) test, carbon emission, renewable energy production and real GDP per capita
variables are stationary at their first differences. This study also employ Westerlund-DurbinHausman (2008) method for panel cointegration test, and Augmented Mean Group estimator
(Eberhardt & Bond, 2009; Eberhardt & Teal, 2010, 2011) to estimate the long-run coefficients.
The results can be summarized as follows: i) There exists a cointegration relationship between
nonstationary variables. ii) Renewable energy production has negative impact on the carbon
emission. iii) Real GDP per capita has positive impact on carbon emission. The increase of
renewable energy production is going to contribute to the solution of economic growthenvironment conflict and reduction of environmental pollution in these countries. Therefore,
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rearrangement of current legislations is important to shorten the process of establishing a
renewable energy generation facility.
Key Words: Renewable Energy, Environmental Pollution, Economic Growth, Energy
Economics,
Panel
Data
Analysis,
Energy
Law.
Jel Code: C33, F64, Q43, Q56, K32
GİRİŞ
18 ve 19. Yüzyılda İngiltere’de başlayan sanayi devrimi ile beraber buhar gücü insan
gücünün yerini almış, kitle üretime dayalı iktisadi büyüme sürecinde temel gereksinimlerden
birisi de enerji olmuştur. Enerji üretiminin ilk safhalarında çevre insan merkezli düşünülmüş,
çevrenin insanlığın hizmetinde olması gerektiği düşüncesine dayanan “Antroposentrik”
yaklaşım sergilenmiştir (Özerkmen, 2002). Çevre kirliliğinin artması ve daha da önemlisi çevre
kirliliğinin insan sağlığını tehdit etmeye başlaması, çevre kirliliğinin ve doğal kaynakların
korunması konusunu uluslararası bir tartışma konusu haline getirmiştir. 20. yüzyılın ikinci
yarısına gelindiğinde iktisadi büyüme ile çevre arasında var olan çatışma etkisini daha güçlü
hissettirmeye başlamıştır. Bu bağlamda gerek sorunların tespiti gerekse çözümü için
uluslararası ölçekte Birleşmiş Milletler öncülüğünde birçok girişim olmuştur. Bu amaç
doğrultusunda 1972 yılında düzenlenen Stockholm konferansının konu başlıklarından biri de
“büyüme ve çevre” olmuş fakat yayımlanan sonuç bildirgesi ülkeler açısından bağlayıcı
nitelikte olmamıştır. 1987 Bruntland Raporu’nda ilk defa sürdürülebilir kalkınmadan
bahsedilmiştir. Raporda “insanlık gelecek kuşakların gereksinimlerini tehlikeye atmadan
sürdürülebilir kalkınma yeteneğine sahiptir” teması öne çıkmıştır (Our Common Future, 1987).
1992 yılında yine benzer amaçlarla Rio konferansı toplanmış ve beş konuda uzlaşma ortaya
çıkmış olup bunlar; İklim Değişikliği Sözleşmesi, Biyolojik Çeşitlilik sözleşmesi, Rio
Deklarasyonu, Gündem 21, Orman Prensipleri Raporu’dur. 1994 yılında günümüzde 195
ülkenin taraf olduğu sera gazlarının salınımlarını azaltmayı hedefleyen Birleşmiş Milletler
İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi yürürlüğe konmuştur. Sözleşmeye taraf olan ülkeler
sözleşmenin etkisinin güçlendirilmesi ve bağlayıcılığının arttırılması için Kyoto Protokolü
üzerine müzakerelere başlamışlardır. 1997 yılında Kyoto Protokolü kabul edilmiş ve imzaya
açılmıştır. Ancak protokolün yürürlüğe girmesi 2005 yılında Rusya’nın imzası ile mümkün
olabilmiştir (UNFCCC, 2012). 2002 yılında Johannesburg’da “Dünya Sürdürülebilir
Kalkınma” zirvesi gerçekleşmiştir. Zirve kapsamında çevre kirliliğindeki artışın devam ettiği,
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde gelir dağılımı adaletinin giderek bozulduğu,
küreselleşmenin fırsatlar ile beraber çeşitli sorunları da beraberinde getirdiği ve bu
problemlerin çözümünde ortak inisiyatif vurgusu öne çıkmıştır. Görülmektedir ki 18.
Yüzyıldan sonra başlayan ve yaklaşık olarak 2 yüzyıl boyunca iktisadi büyümenin öncelik
olarak varsayıldığı iktisadi büyüme ve çevre çatışması sürecinde, doğal yaşamdaki ve çevresel
bozulmaların geri dönülemez noktaya yaklaşması ile beraber, iktisadi büyüme politikaları
sürdürülebilir kalkınma perspektifinde, çevre ve doğal yaşamı da gözetecek şekilde
oluşturulmaya çalışılmaktadır (Vina, Hoff ve DeRose, 2002: 5-6). Bu noktada yapılan en
büyük hamlelerden birisi de enerji üretiminde karbon temelli üretim teknolojisinin,
yenilenebilir enerji üretimi ile ikame edilmesidir.
Karbon temelli enerji kaynaklarına alternatif olarak görülen yenilenebilir enerji üretim
yöntemlerini 5 ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar; Biyokütle, rüzgâr, güneş, su
ve jeotermal enerjidir. Biyokütle yaşayan ya da yakın dönemde yaşamış organizmaları ifade
etmektedir. Dünya’da biyokütle enerji potansiyelinin yıllık 2900 exajoule olduğu tahmin
edilmektedir. Rüzgâr enerjisi rüzgar gücü kullanılarak türbinler vasıtasıyla üretilmektedir.
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Dünya’da rüzgâr enerjisi potansiyelinin yıllık 6000 exajoule olduğu tahmin edilmektedir. Solar
enerji en çok bilinen yenilenebilir enerji kaynaklarından biridir. Güneş panelleri vasıtasıyla gün
ışığını enerjiye dönüştürmeyi hedefler. Ayrıca gün ışığı vasıtasıyla ısıtılan sıvıdan enerji
üretmeyi hedefleyen solar termal enerji sistemleri de mevcuttur. Solar enerjinin yıllık
potansiyelinin 3900000 exajoule olduğu tahmin edilmektedir.
Tablo.1: Dünya Yıllık Yenilenebilir Enerji Potansiyeli
Enerji Kaynağı
Hidro Kaynaklar
Biokütle/Bio Yakıt
Rüzgâr Enerjisi
Güneş Enerjisi
Jeotermal Enerji
2014 Yılı Dünya Elektrik Enerjisi Tüketimi

Enerji Potansiyeli (Exajoule)
150
2900
6000
3900000
140000000
730,8

Not: Tablo yazar tarafından oluşturulmuştur.
Hidroelektrik enerjisi suyun debisinden enerji üretimi esasına dayanmaktadır.
Potansiyelinin yıllık 150 exajoule olduğu tahmin edilmektedir. Görüldüğü üzere hidroelektrik
enerjisi yenilenebilir enerji kaynakları arasında en düşük potansiyele sahip enerji
kaynağıdırJeotermal enerji yıllık 140.000.000 exajoule potansiyeli ile yenilenebilir enerji
kaynakları arasında en yüksek potansiyele sahip enerji kaynağıdır. Dünya’nın merkezinden
gelen ısının kullanılması ile enerji üretimini hedeflemektedir (Rogner, 2000).
Özellikle enerji konusunda dışa bağımlı ülkeler açısından yenilenebilir enerji, ülkelerin
öz kaynaklarının kullanımını teşvik etmesi, enerji ithalatının azaltılması yoluyla ödemeler
dengesi açıklarının iyileştirilmesi, üretim sürecinde enerji girdi maliyetlerini düşürmesi ve aynı
zamanda çevre ile çatışmayan üretim tekniklerini teşvik etmesi gibi nedenlerle önem arz
etmektedir. Çevresel bozulmaların, yenilenebilir enerji üretimini zorunlu kılmasının yanı sıra,
dünya nüfusunda meydana gelen hızlı artışa bağlı olarak artan enerji talebi, enerji arzının
artırılması noktasında hem çevre ve doğal yaşam dengesinin gözetilmesini hem de mevcut
talebi karşılamak amacıyla enerji arzının artışını zorunlu kılmıştır. Karbon temelli enerji
kaynaklarının geleceğinin sorgulanması ve bu kaynaklar ile enerji üretiminin var olan çevre
problemlerini geri dönülemez noktaya taşıması riski, enerji talebinin karşılanması konusunda
yenilenebilir enerji üretimi önemli bir alternatif olmuştur. Bu bağlamda dünya genelinde enerji
politikalarının oluşturulması noktasında uzun vadeli planların temek odan noktasını
yenilenebilir enerji teşkil etmiştir. 2015 yılında Amerika tarafından açıklanan temiz enerji
planına göre elektrik santrallerinin ortaya çıkarttığı karbon gazı salınımın önümüzde ki 15 yıl
içinde 3 te 1 oranında azaltılması hedeflenmektedir. Ancak hemen akabinde kömüre olan
desteğin süreceğinin açıklanması, enerji arz ve talep politikalarında paradigma değişiminin
uzun zaman dilimi gerektireceğinin bir göstergesi olmuştur. Diğer taraftan Avrupa Birliği de
yenilenebilir enerji konusunda önemli adımlar atmıştır. 2013 yılında Avrupa birliği ülkelerinin
toplam elektrik üretiminin %25,4’lik kısmı yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilmekte
olup bu konuda Avusturya %68.1 ile ilk sırada yer almaktadır. İsviçre ise %61,8 ile ikinci
sıradadır. Üye ülkeler, 2050 yılında karbon temelli enerjiden tamamen kurtulmayı
amaçlamaktadır. Bu bağlamda üye ülkelerin 2020 yılına kadar enerji tüketimlerinin %20’sini
yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılaması hedeflenmiştir. Almanya 2015 yılında
%32,6’lık oran ile bu hedefi aşmıştır. Almanya bu başarısını yenilenebilir enerji mevzuatına
ve hükümetin bu mevzuatı kararlı bir şekilde uygulamasına borçludur. (Eurostat, 2015;
Jacobson vd., 2009).
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Yaklaşık yarım asırlık süreçte, dünya enerji üretim ve tüketim politikaları gerek
çevresel nedenlerle gerekse iktisadi nedenlerle büyük bir dönüşüm geçirmiş ve bu dönüşümün
hem iktisadi hem de çevresel boyutları, politika uygulamalarının başarılı olup olmadığı,
değişen paradigmaya bağlı olarak yenilenebilir enerji üretimi ve tüketiminin karbon emisyonu
üzerindeki etkisi birçok çalışmaya konu olmuştur. Ayrıca ülkelerin iktisadi büyüme
deneyimlerinin çevre üzerindeki etkisi de bir diğer tartışma alanı olmuştur.
Yenilenebilir enerji üretim ve tüketiminin karbon emisyonu üzerindeki etkisini
inceleyen çalışmalar Tablo 2’ de sunulmuştur. Çalışmalardan elde edilen bulgular genel olarak
değerlendirilir ise; tüketim penceresinden bakıldığında yenilenebilir enerji tüketiminin karbon
emisyonu üzerindeki etkisi konusunda bir uzlaşı bulunmamakta olup üretim penceresinden
bakıldığında ise yenilenebilir enerji üretiminin karbon emisyonu üzerindeki etkisinin negatif
olduğu söylenebilir.
Bu çalışmada, yenilenebilir enerji üretiminde dünya sıralamasında ilk beş içinde yer
alan ülkeler için yenilenebilir enerji üretimi ve kişi başı reel gelirin karbon emisyonu üzerindeki
etkisi, 1992-2011 dönemi için incelenmiştir. Çalışmada; panel veri ekonometrisi alanında son
yıllarda geliştirilmiş ve daha güvenilir sonuçlar veren, serilerin ve modelin yatay-kesit
bağımlılık özelliklerini dikkate alan ve her bir kesit için heterojen katsayılar hesaplamaya
olanak sağlayan dinamik panel veri analizi yöntemleri kullanılmıştır. Çalışmanın ikinci
kısmında model ve örneklem açıklanmaktadır. Üçüncü kısımda kullanılan yöntemler ve elde
edilen ampirik bulgular irdelenmiş olup, son kısımda sonuç ve politika önerileri yer almaktadır.
Tablo.2: Literatür Tablosu
Yenilenebilir Yenilenebilir Enerji Tüketimi-Karbon Emisyonu İlişkisini İnceleyen Çalışmalar
Yazar (lar)

Örneklem (Dönem)

Menyah ve Wolde-Rufael
(2010)
Apergis vd.
(2010)
Farhani ve Shahbaz
(2014)
Bölük ve Mert
(2014)
Shafiei ve Salim
(2014)
Jaforullah ve King
(2015)
Bilgili vd.
(2016)

ABD
(1960-2007)
19 Gelişmiş ve Gelişmekte
Olan Ülke (1984-2007)
10 MENA Ülkesi
(1980-2009)
16 Avrupa Birliği Ülkesi
(1990-2008)
OECD Ülkeleri
(1980-2011)
ABD
(1965-2012)
17 OECD Ülkesi
(1977-2010)

Yöntem

Sonuç

Zaman Serisi Analizi

Anlamlı İlişki Yok

Panel Veri Analizi

Pozitif Etki

Panel Veri Analizi

Pozitif Etki

Panel Veri Analizi

Pozitif Etki

Panel Veri Analizi

Negatif Etki

Zaman Serisi Analizi

Negatif Etki

Panel Veri Analizi

Negatif Etki

Yenilenebilir Yenilenebilir Enerji Üretimi-Karbon Emisyonu İlişkisini İnceleyen Çalışmalar
Yazar (lar)

Örneklem (Dönem)

Bölük ve Mert
(2015)
Bento ve Moutinho
(2016)

Türkiye
(1961-2010)
İtalya
(1960-2011)

Yöntem

Sonuç

Zaman Serisi Analizi

Negatif Etki

Zaman Serisi Analizi

Negatif Etki

Not: Tablo yazar tarafından oluşturulmuştur.
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MODEL VE ÖRNEKLEM
Bu çalışmada; yenilenebilir enerji üretiminde öncü beş ülke (U.S. Energy Information
Administration, 2015) için karbon emisyonu, yenilenebilir enerji üretimi ve kişi başı milli gelir
arasındaki uzun dönemli ilişkiler, yatay kesit bağımlılığı dikkate alan dinamik panel veri
analizi yöntemiyle araştırılmaktadır. Yenilenebilir enerji üretimi ve kişi başı milli gelirdeki
değişimlerin karbon emisyonu üzerindeki etkisini araştırmak amacıyla aşağıdaki logaritmikdoğrusal model kullanılacaktır:

co2it  i  1renit  2 gdpit
Burada i=1,2…,5 ve t=1,2,...,20 dir. Model, 1992-2011 yılları arasında eksiksiz veriye
sahip olan beş ülke için test edilmiştir. Modelde yer alan co2 değişkeni kişi başı karbon
emisyonu, ren değişkeni kişi başına düşen yenilenebilir elektrik enerjisi üretimi miktarı (hidro
kaynaklardan üretilmiş elektrik enerjisi olmaksızın) ve gdp değişkeni ise kişi başı reel
GSYH’ dır (2005 $ fiyatlarından). Değişkenlerine ait veriler Dünya Bankası Dünya Gelişme
Göstergeleri çevrimiçi veri tabanından (World Bank World Development Indicators Online
Database) alınmıştır. Modelde yer alan kişi başı yenilenebilir elektrik enerjisi üretimi miktarı,
hidroelektrik üretimi miktarını kapsamamakta olup, ülkeler bazında toplam yenilenebilir
elektrik enerjisi üretiminin, ilgili ülkelerin nüfusuna oranlanması ile elde edilmiştir. Tüm
değişkenler doğal logaritması alınmak suretiyle doğrusal forma dönüştürülmüştür. İncelenen
dönem için eksiksiz veriye sahip 5 ülkeden örneklem oluşturulmuş olup bu ülkeler; Brezilya,
Kanada, Çin, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri’dir.

YÖNTEM VE UYGULAMA SONUÇLARI
Dinamik panel veri analizinde değişkenler için birim kök testleri ve eşbütünleşme
testleri yatay-kesit bağımlılık ilişkisine duyarlıdır. Panel veri analizinde değişkenlerde veya
modelde yer alan yatay kesit bağımlılığın göz ardı edilmesi, sapmalı tahminlere neden
olabilmektedir. Bu nedenle değişkenler arasında veya modelde yatay-kesit bağımlılığın
araştırılması amacıyla ilk olarak CDLM 1 (Breusch ve Pagan, 1980) ve CDLM 2 (Pesaran, 2004)
testleri uygulanmıştır. Paneli oluşturan birimler arasında yatay-kesit bağımlılık olmasından
dolayı değişkenlerin durağanlık özellikleri Smith vd. (2004) Bootstrap birim kök testi ile
araştırılmıştır. Durağan olmayan ve yatay-kesit bağımlılık içeren değişkenler arasındaki uzun
dönemli ilişkinin varlığını test etmeye yönelik olarak Westerlund’dun (2008) Durbin-Hausman
testi uygulanmıştır. Modelde yer alan değişkenlerin uzun dönemli katsayılarının
hesaplanmasında AMG yöntemi (Augmented Mean Group estimetor-Arttırılmış Ortalama
Grup tahmincisi (Eberhardt ve Bond, 2009; Eberhardt ve Teal 2010; Eberhardt ve Teal, 2011))
kullanılmıştır.

Yatay Kesit Bağımlılık ve Eğim Katsayıları Homojenliği Test Sonuçları
Breucsh-Pagan’ın (1980) CDLM 1 testi panelin zaman boyutunun kesit boyutundan
büyük olduğu (T>N) durumlarda etkin sonuçlar vermekte olup aşağıdaki hipotezlerin test
edilmesinde kullanılmaktadır:

H 0  Yatay Kesit Bağımlılık Yoktur.
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H1  Yatay Kesit Bağımlılık Vardır.
Hipotezlerin test edilmesinde kullanılan lagrange çarpanı şöyle hesaplanmaktadır:
N 1

N

LM  T   p
i 1 j i 1

2
ij

X

N ( N  1)
2

2

Pesaran’ın (2004) CDLM 2 testi, zaman boyutunun kesit boyutundan mutlak olarak
büyük olduğu (T>N) durumlarda kesitler arası korelasyonun varlığını araştırmakta olup
aşağıdaki hipotezlerin test edilmesinde kullanılmaktadır:

H 0  Yatay Kesit Bağımlılık Yoktur.
H1  Yatay Kesit Bağımlılık Vardır.
Hipotezlerin test edilmesinde kullanılan CDLM 2 istatistiği şöyle hesaplanmaktadır:
1/2
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 ˆ
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i 1 j i 1

Tablo 3’e göre yatay kesit bağımlılık yoktur görüşü her iki testte de farklı olasılık
düzeylerinde hem değişkenler hem de model açısından ret edilmektedir. Değişkenler için yatay
kesit bağımlılığın varlığının kabul edilmesi, modelde yer alan ülkelere ait değişkenlerin birinde
yaşanacak bir değişmenin diğer ülkelerin ilgili değişkenini etkilediğini göstermekte olup,
serilerin durağanlık özelliklerinin araştırılırken yatay kesit bağımlılığı dikkate alan birim kök
testlerinin kullanılmasını da zorunlu kılmaktadır. Ayrıca modelin tümünün de yatay kesit
bağımlılık içermesi değişkenler arasında uzun dönemli ilişkilerin varlığı araştırılırken, yatay
kesit bağımlılığı dikkate alan eşbütünleşme testlerinin kullanılmasını zorunlu kılmaktadır.
Modelde kapsamında hesaplanacak olan eğim katsayıların homojen olup olmadığını test etmek
amacıyla Pesaran vd. (2008) tarafından geliştirilen delta testleri kullanılmıştır. Test
kapsamında hesaplanacak eğim katsayılarının homojen olduğu görüşü her iki testte de güçlü
bir biçimde reddedilmektedir.
Tablo.3: Yatay Kesit Bağımlılık ve Katsayı Homojenliği Test Sonuçları
CD LM1
CD LM2
Delta Tilde
Delta Tilde Adj

co2
23,894 (0,008)
3,107 (0,001)

ren
20,812 (0,022)
2,418 (0,008)

gdp
20,227 (0,027)
2,287 (0,011)

model
41,601 (0,000)
7,066 (0,000)
11,145 (0,000)
12,387 (0,000)

Açıklama: Parantez içindeki değerler, olasılık değerleridir.
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Durağanlık Analizi Sonuçları
Modeli oluşturan değişkenler yatay kesit bağımlılık içermesinden dolayı, serilerin durağanlık
özellikleri yatay kesit bağımlılığı dikkate alan Smith vd. (2004) bootstrap birim kök testi ile
araştırılmıştır. Test kapsamında beş farklı istatistik hesaplanmakta olup modelde yer alan yatay
kesit bağımlılık bootstrap yöntemi ile dikkate alınmaktadır. Bu çalışmada kullanılacak istatistik
Im vd. (2003) birim kök testine dayanmakta olup aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

t*  N

N

t

1

İ 1

i

Test kapsamında sınanan hipotezler aşağıdaki gibidir:

H 0  Birim Kök Vardır.
H1  Birim Kök Yoktur.
Tablo 4’te görüldüğü üzere tüm değişkenlerin yalnızca sabitli ve hem trend hem de sabitli
modelde birim kök içerdiği hipotezi güçlü bir biçimde kabul edilmektedir. Değişkenlerin
birinci farkları alındığında, farklı olasılık seviyelerinde durağan hale gelmektedir.
Tablo.4: Smith vd. Bootstrap Panel Birim Kök Test Sonuçları
Model
Değişkenler
co2
ren
gdp

Düzey
Trend ve Sabit
IPS İstatistiği
-1,500(0,906)
-1,186(0,986)
-1,083 (0,939)

Sabit
IPS İstatistiği
-0,648(0,941)
-0,403(0,833)
-0,651 (0,898)

1. Fark
Trend ve Sabit
Sabit
IPS İstatistiği
IPS İstatistiği
-3,526(0,007)
-2,589 (0,014)
-3,398(0,008)
-2,703(0,005)
-3,259(0,040)
-3,013(0,014)

Not: Gecikme uzunluğu 2 olarak alınmış olup olasılık değerleri 10000 bootstrap dağılımından
elde edilmiş ve parantez içinde gösterilmiştir.

Eşbütünleşme Test Sonuçları
Çalışmada; değişkenler arası uzun dönemli ilişkilerin varlığını test etmeye yönelik olarak
Westerlund’un (2008) Durbin-Hausman eşbütünleşme testi kullanılmıştır. Durbin-Hausman
testi yatay kesit bağımlılığı dikkate almakta olup, hesaplanacak eğim katsayılarının hem
homojen olduğu hem de heterojen olduğu durumlarda durumlarda kullanılabilmekte ve bu
nedenle test kapsamında iki ayrı istatistik hesaplanmaktadır. Ayrıca Durbin-Hausman testine
göre bağımlı değişkenin durağan olmaması zorunlu iken açıklayıcı değişkenlerden bazıları
durağan olabilmektedir (Westerlund, 2008: 196-199). Test kapsamında paneli oluşturan ülkeler
için ortak sabit ve trend değişkenleri kullanılmakta olup sınanan hipotezler aşağıdaki gibidir:
H0: Bütün birimler için eşbütünleşme yoktur.
H1: Bazı birimler için eşbütünleşme vardır
Model kapsamında heterojen eğim katsayılarının varlığı görüşünün kabul edilmesinden dolayı,
Durbin-Hausman testi kapsamında heterojen eğim katsayılarının varlığı görüşüne dayanan
dh_g istatistiği dikkate alınmaktadır. Bu bağlamda modelde yer alan bazı birimler arasında
eşbütünleşmenin varlığı görüşü dh_g istatistiğine göre %5 anlamlılık düzeyinde kabul
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edilmektedir. Bu sonuca göre değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin varlığı anlamına
gelmektedir.
Tablo.5: Panelde Yer Alan Ülkeler için Durbin-Hausman Eşbütünleşme Test Sonucu
İstatistik
-1,950
-1,748

Test
dh_g
dh_p

Olasılık Değeri
0,026
0,040

Uzun Dönemli Katsayılar
Uzun dönemli katsayıların hesaplanmasında, yatay kesit bağımlılığı ve heterojen eğim
katsayıları hesaplanmasına olanak sağlayan AMG (Arttırılmış Ortalama Grup tahmincisi,
Augmented Mean Group estimator (Eberhardt & Bond, 2009; Eberhardt & Teal, 2010,2011))
yöntemi kullanılmıştır. Ayrıca AMG yöntemi kapsamında değişkenlerin eşbütünleşme
derecelerinin aynı olması şartı bulunmamaktadır.
Tablo 6’da yer alan sonuçlara göre modelde yer alan ülkeler için uzun dönemli katsayı
tahmin sonuçlarına göre, modelde yer alan doğrusal trend panelin tümü için anlamsız çıkmıştır.
Bu nedenle doğrusal trend modelden çıkarılarak uzun dönemli katsayılar tekrar
hesaplanmıştır.Panelde yer alan ülkeler için AMG tahmincisi ile yapılmış uzun dönemli katsayı
tahmin sonuçlarına göre yenilenebilir elektrik enerjisi üretimi, kişi başı milli gelir ve karbon
emisyonu arasında uzun dönemli anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Bu bağlamda yenilenebilir
elektrik üretiminde yaşanacak %1 oranında bir artışın panelde yer alan ülkelerde karbon
emisyonunu %0,09 civarında azaltması beklenebilir. Diğer taraftan kişi başı milli gelirde
yaşanacak %1 oranında bir artışın panelde yer alan ülkelerde karbon emisyonunu %0.092
civarında artırması beklenebilir.
Tablo 6’da, ülke bazlı sonuçlar da yer almaktadır. Buna göre Kanada, Çin, Rusya ve
ABD’de yenilenebilir elektrik enerjisi üretimi, kişi başı milli gelir ve karbon emisyonu arasında
anlamlı ilişki bulunmuştur. Buna göre yenilenebilir elektrik enerjisi üretiminde yaşanacak %1
oranında bir iyileşmenin karbon emisyonunu sırasıyla %0,207, %0,060, %0,063 ve %0,14
oranında azaltması beklenebilir. Diğer taraftan kişi başı milli gelirde yaşanacak %1 oranında
bir artışın karbon emisyonunu sırasıyla %1,46, %1,44, %0,72 ve %0,34 oranında artırması
beklenebilir. Ülke bazlı sonuçlara göre Brezilya’da yenilenebilir elektrik enerjisi üretimi, kişi
başı milli gelir ve karbon emisyonu arasında anlamlı ilişki bulunmamaktadır.
Tablo.6 : Uzun Dönemli Katsayı Tahmin Sonuçları

Panel

Panel

Açıklayıcı
Değişkenler
ren
gdp
trend
sabit
Wald İstatistiği
ren
gdp
sabit

Katsayılar

t-istatistiği

-0,080
1,345
-0,032
-8,893
37,730
-0,093
0,923
-5,605

-5,42
2,82
-0,97
-2,78
-2,54
4,09
-2,85

Olasılık
Değeri
0,000
0,005
0,331
0,005
0,000
0,011
0,000
0,004
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Wald İstatistiği
Brezilya

Kanada

Çin

Rusya

ABD

ren
gdp
sabit
ren
gdp
sabit
ren
gdp
sabit
ren
gdp
sabit
ren
gdp
sabit

18,490
0,005
0,632
-4,806
-0,207
1,464
-11,132
-0,060
1,444
-8,634
-0,063
0,728
-3,579
-0,140
0,347
0,124

0,03
0,92
-0,92
-4,18
9,93
-7,51
-2,70
6,23
-5,66
-3,14
10,98
-6,45
-6,77
4,14
0,13

0,000
0,973
0,356
0,356
0,000
0,000
0,000
0,007
0,000
0,000
0,002
0,000
0,000
0,000
0,000
0,896

SONUÇ
Stockholm konferansından bu yana çevre ve iktisadi büyüme ilişkisi konusunda süre
gelen tartışmalar; son yıllarda karbon temelli enerji kaynaklarının geleceğinin sorgulanır hale
gelmesi, çevre bilinci artışına bağlı olarak karbon salınım miktarının azaltılması hedefine bağlı
olarak, yenilenebilir enerji üretiminin enerji arz politikalarının odak noktasına
yerleşmesiyleyeni bir boyuta taşınmıştır.Karbon salınımına bağlı olarak çevre kirliliğinin “geri
döndürülemez” nokta olarak adlandırılan kritik seviyelere yaklaşmış olması, çevre kirliliği ile
mücadeleyi destekleyecek bir enerji arz politikası oluşturulmasını zorunlu kılmaktadır. Diğer
taraftan doğal yaşam döngüsünün devamı için sürdürülebilir temiz su arzı adına, hidro
kaynakların enerji üretiminde kullanılması da bir diğer tartışma alanı olmuştur. Afrika kıtasının
kimi bölgelerinde kabileler arasında su için savaşların yaşanması, enerji üretimi konusunda en
düşük potansiyele sahip kaynağın hidro kaynaklar olduğu gibi etkenler göz önünde
bulundurulduğunda, hidro kaynakların doğal yaşam döngüsünün devamı için kullanılması
hususu önem arz etmektedir. Gerek çevre kirliliği ile mücadele, gerek sürdürülebilir temiz su
arzı adına hidro kaynaklar olmaksızın yenilenebilir enerji üretimi, Stockholm konferansı ile
beraber başlayan çevre ile uyumlu iktisadi büyüme modellerinin tesisi sürecinin başarıya
ulaşması noktasında büyük bir öneme sahiptir.
Bu çalışmada, yenilenebilir enerji üretiminde dünya sıralamasında ilk beş içinde yer
alan ülkeler için çevre kirliliği, yenilenebilir enerji üretimi ve gelir arasındaki uzun dönemli
ilişkileri, yatay kesit bağımlılığı dikkate alan dinamik panel veri yöntemleri kullanılarak 19922011 dönemi için incelenmiştir. Çalışmanın ekonometrik analiz kısmından elde edilen genel
sonuçları, aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür:
i) Tüm değişkenler ve model için yatay kesit bağımlılık sözkonusudur. Çevre kirliliği,
yenilenebilir enerji üretimi ve kişi başı reel gelir değişkenleri ülkeler arasında etkileşim
içerisindedir. Bir ülke ortaya çıkan bir gelişme diğer ülkeleri de etkilemektedir.
ii) Tüm değişkenler fark durağandır ve bu değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişki
mevcuttur.Yenilenebilir enerji üretimi, çevre kirliliği üzerinde negatif bir etkiye ve kişi başı
gelir, çevre kirliliği üzerinde pozitif etkiye sahiptir.
Yenilenebilir enerji üretiminin, karbon emisyonu üzerinde negatif etkiye sahip olması;
Bölük ve Mert (2015) ile Bento ve Moutinho (2016)’ un ulaştığı sonuçları destekler niteliktedir.
Bu bağlamda ilgili ülkelerin enerji üretim politikalarının, yenilenebilir enerji üretimini hidro
kaynaklar olmaksızın teşvik edecek şekilde oluşturulması karbon salınımının kontrolü ve
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azaltılması ve temiz su kaynaklarının korunması adına kritik öneme sahiptir. Diğer taraftan
ilgili ülkelerde iktisadi büyümenin karbon emisyonu üzerinde pozitif etkiye sahip olması, ilgili
ülkelerin çevreyi kirletmek pahasına iktisadi büyümeyi gerçekleştirdiği konusunda fikir
vermektedir. Bu durum Birleşmiş Milletler tarafından 1996 yılında yayınlanan İnsani
Kalkınma Raporu’nda (United Nations, 1996) “Geleceksiz Büyüme” olarak tanımlanan iktisadi
büyüme sürecine işaret etmektedir. Bu bağlamda ilgili ülkeler açısından iktisadi büyüme
politikalarının çevre koruma politikaları ile uyumlulaştırılması, karbon emisyonunun kontrol
edilmesi ve azaltılması adına önemlidir.
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Kâr Amacı Gütmeyen İktisadi Amaçlı Sivil Toplum Kuruluşlarının Kent
Ekonomisine Katkıları
Mehmet Halis ÖZER*
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Özet
Modern toplumlarda, kâr amacı gütmeyen, kolektif yarar esasına göre çalışan,
kamuoyunu aydınlatmak ve yönlendirmek için gönüllülük esasıyla hareket eden, üyelerinin ve
toplumun taleplerini gerek siyasal otoriteye gerekse de kamuoyuna ileten kuruluşlar, sivil
toplum kuruluşu olarak tanımlanmaktadır. Bu araştırma konusunun kapsamına, ekonomik
gelişme ve kalkınma perspektifinde, toplumun ve üyelerinin ekonomik çıkarlarını maksimize
etmeye çalışan, kâr amacı gütmeyen İktisadi konulu sivil toplum kuruluşları girmektedir.
İşadamları dernekleri, İşkadınları dernekleri, genç işadamları dernekleri, organize sanayi
bölgeleri işadamları dernekleri, ticaret odaları, sanayi odaları, esnaf ve zanaatkar odaları,
serbest meslek odaları, ihracatçı birlikleri gibi sivil toplum kuruluşları, çerçevesini çizdiğimiz
bu tanımlama içine giren iktisadi amaçlı sivil toplum kuruluşlarıdır. Türkiye’de özellikle son
on yılda birçok kentte, bu tanım içerisine giren işadamları dernekleri, işkadınları dernekleri,
kent ihracatçılar birliği gibi birçok organizasyon teşekkül etmiş durumdadır. Fakat bu tip sivil
toplum kuruluşlarının, yaptıkları faaliyetlerle; istihdam, işgücü niteliği, üretim ve dış ticaret
gibi ekonomik göstergelere ne derece katkı yaptıkları ölçülebilir değerlerle ortaya konulmuş
değildir. Bu çalışmanın amacı, bu konuda bir kent örneklemi üzerinden yapılacak çalışmalara
ışık tutacak teorik çerçeveyi ortaya koymaktır. Böylelikle ulusal ve yerel kalkınmada iktisadi
amaçlı sivil toplum kuruluşlarının muhtemel rollerinin öneminin ortaya konulması
hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler:Sivil Toplum Kuruluşları, Kalkınma, Kent Ekonomisi
Jel kodu:L31, O10, O18
Abstract
In modern societies, nonprofit, working according to the collective benefit basis, to
inform and guide the public acting on a voluntary basis, members need and the demands of
society political authority, both in the public conductive bodies are defined as civil society
organizations. The scope of this research, economic development and the development
perspective, working to maximize the economic interests of society and its members, nonprofit
economic fall on nongovernmental organizations. Businessmen Association, the
Businesswomen's Association of young businessmen's associations, organized industrial
zones, business associations, chambers of commerce, chambers of tradesmen and artisans
room, free trade associations, non-governmental organizations such as exporters associations,
economic for non-governmental organizations falling within this definition we draw the frame.
Turkey, especially in the last decade in many cities, businessmen associations falling within
this definition, businesswomen associations, the city has already had formed many
organizations such as exporters associations. But this type of non-governmental organizations,
their activities; employment, labor quality is not being introduced with measurable value to
what extent they contribute to economic indicators such as production and foreign trade. The
Doç. Dr. Mehmet Halis ÖZER, Dicle Üniversitesi, İ.İ.B.F., İktisat Bölümü
Arş. Gör. Cenk AKSOY, Dicle Üniversitesi, S.H.Y.O., Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
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aim of this study was to shed light on the work to be done on a sample of cities in this regard
it is to put forward a theoretical framework. Thus, it is aimed to reveal the significance of
national and economic potential role of civil society organizations aimed at local development.
Key Words:Non-Governmental Organizations, Development, City Economy
Jel code:L31, O10, O18
GİRİŞ
Modern toplumlarda, kâr amacı gütmeyen, kolektif yarar esasına göre çalışan,
kamuoyunu aydınlatmak ve yönlendirmek için gönüllülük esasıyla hareket eden, üyelerinin ve
toplumun taleplerini gerek siyasal otoriteye gerekse de kamuoyuna ileten kuruluşlar, sivil
toplum kuruluşu olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde sivil toplum kuruluşları siyasal ve
sosyal alanda olduğu kadar iktisadi alanda da önemli bir aktör haline gelmiştir. Sivil toplum
kuruluşları, iktisadi faaliyetlerin etkinliğine olan katkısı görüldükçe ekonomik araştırmalara
daha fazla konu olmaktadır. Özellikle iktisadi konulu sivil toplum kuruluşlarının, hem yerel
hemde ulusal anlamda ekonomik gelişmeye önemli bir katkı sunabileceği görüşü gittikçe
güçlenmektedir. Bu anlamda ulusal ya da uluslararası alanda Sivil toplum kuruluşları ve
ekonomi kavramlarının birlikte ele alınacağı çalışmalara ihtiyaç bulunduğu söylenebilir.
Yapılan literatür taramasında iktisadi konulu sivil toplum kuruluşlarının ekonomiye olan
katkılarının bilimsel anlamda ölçümlenmesi konusunda yöntemsel olarak bir fikir birliğine
rastlanamadığı görülmektedir.
Bu araştırma konusunun kapsamına, ekonomik gelişme ve kalkınma perspektifinde,
toplumun ve üyelerinin ekonomik çıkarlarını maksimize etmeye çalışan, kâr amacı gütmeyen
İktisadi konulu sivil toplum kuruluşları girmektedir. İşadamları dernekleri, İşkadınları
dernekleri, genç işadamları dernekleri, organize sanayi bölgeleri işadamları dernekleri, ticaret
odaları, sanayi odaları, esnaf ve zanaatkar odaları, serbest meslek odaları, ihracatçı birlikleri
gibi sivil toplum kuruluşları, çerçevesini çizdiğimiz bu tanımlama içine giren iktisadi amaçlı
sivil toplum kuruluşlarıdır. Türkiye’de özellikle son on yılda birçok kentte, bu tanım içerisine
giren işadamları dernekleri, işkadınları dernekleri, kent ihracatçılar birliği gibi birçok
organizasyon teşekkül etmiş durumdadır. Fakat bu tip sivil toplum kuruluşlarının, yaptıkları
faaliyetlerle; istihdam, işgücü niteliği, üretim ve dış ticaret gibi ekonomik göstergelere ne
derece katkı yaptıkları ölçülebilir değerlerle ortaya konulmuş değildir. Bu çalışmanın amacı,
bu konuda bir kent örneklemi üzerinden yapılacak çalışmalara ışık tutacak teorik çerçeveyi
ortaya koymaktır. Böylelikle ulusal ve yerel kalkınmada iktisadi amaçlı sivil toplum
kuruluşlarının muhtemel rollerinin öneminin ortaya konulması hedeflenmektedir.
I. SİVİL TOPLUM KAVRAMI
Sivil toplum terimi ilk defa Aristoteles ile karşımıza çıkmaktadır. “Sivil toplum,
Aristoteles'in ‘Politike Koinonia’ dediği yurttaşların, kentlilerin, politeslerin oluşturduğu
politik düzendir... Sivil olanla siyasal olanın ayrımının henüz olmadığı, politik olana ilişkin
olan bu anlayışta sivil toplumun (Politike koinonia) diğer toplum düzenlerinden farkı hak ile
haksızlığın ayrıldığı düzen olması yani adaleti temel alan düzen olmasıdır.”(Kuçuradi, 1998:
28). Aristoteles’in ‘politike koinonia’ dediği bu toplum düzeni, sivil toplum düzenidir.
Aristoteles’in düşüncelerinden anlaşılacağı üzere Avrupa'nın bu eski döneminde, sivil toplum
kavramı ile devlet aynı anlamda kullanılmaktadır. Sivil toplum kavramını, on sekizinci yüzyıla
kadar bütün Avrupalı düşünürler sosyal bütünleşmeyi hedefleyen siyasal düzen anlamında
kullanmışlardır. Nitekim Keane’e göre (1993: 48), bir sivil toplum üyesi olmak demek, bir
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yurttaş olmak ve dolayısıyla da onun yasalarına uygun ve diğer yurttaşlara zarar vermeyecek
yükümlülük altında olmak demekti. Sivil Toplum kavramını buna benzer şekilde tanımlayan
Sarıbay’a göre (2001: 26) sivil toplum, özellikle on sekizinci yüzyılda toplum halinde
yaşamanın nasıl mümkün olduğunu anlamaya yönelik analitik bir araç olarak ortaya
çıkmaktadır. On sekizinci yüzyıla kadar bütün Avrupalı düşünürler, sivil toplum terimini,
mensuplarını yasalar altına sokmakla barış ve düzeni sağlayan siyasal düzen anlamında
kullanmışlardır. Örneğin Hobbes, Leviathan adlı eserinde bu düşünceyi açıkça ortaya
koymaktadır(Hobbes, 1992: 94). Yine aynı yaklaşımla D. Hume, özgürlük sivil toplumun
mükemmelleşmesidir, ama yine de otoriteyi tam da bu toplumun var olabilmesinin esası olarak
anlamak gerekmektedir derken bir anlamda sivil toplum ve devlet özdeşliğine vurgu
yapmaktadır(Keane,1993: 48). Yine İ. Kant:“insan türünün karşı karşıya olduğu en büyük
sorun, dış yasalar altında özgürlüğün mümkün olan en geniş ölçüde karşı konulmaz bir güçle
birleştirildiği bir sivil toplum, bir diğer deyişle, tamamen adil bir sivil anayasa oluşturmaktır”
(Keane,1993: 48) ifadeleriyle Hume gibi sivil toplumla devleti eş anlamlı görmektedir. Ona
göre, özgürlüklerin korunması için karşı konulmaz bir siyasi otoritenin varlığı gerekmektedir.
Sivil toplum kavramını devlet özdeşliğinden ayırarak yeniden tanımlayan ilk düşünür
Hegel’dir. Hegel teorisinde, sivil toplumu özel menfaatlerle evrensel menfaatlerin
uzlaştırılması çabasının bir unsuru olarak ele almaktadır. Bu haliyle sivil toplum aile ile devlet
arasında yer alan bir sosyal alandır(Keane,1993: 100).
Asaf Savaş Akat, sivil toplum kavramını, “Bireylerin devletten izin almadan girebildiği
toplumsal ilişkiler, gerçekleştirebildiği toplumsal etkinlikler”(Akat,1991: 58) olarak
tanımlamaktadır. Akat, devlet mülkiyetinin minimum olması, açık piyasa ekonomisinin
işlemesi, toplumsal katılım mekanizmalarının açık bulunması gibi, Diyaz’ın klasik liberal
anlayışla belirlediği sivil toplum özelliklerine vurgu yapmaktadır. Sivil toplum kavramına daha
çağdaş yaklaşan Arslan kavramı,“birey özgürlüklerinin ve temel hakların korunduğu,
gönüllülük temelinde örgütlenmenin asıl olduğu, toplumun devletin önüne geçerek devlet
politikalarını denetleyip yönlendirebildiği, yurttaşlık bilincine dayanan bir gelişmişlik
düzeyi”(Arslan, 2001: 9) olarak tanımlamaktadır. Arslan bu tanımlamasında, sivil toplumda
yurttaşlık bilincinin varlığına dikkat çekmektedir. Nitekim Kongar’a göre;“sivil toplum,
devletin resmi örgütlenmesinin dışında vatandaşlık bilinci ile geliştirilen gönüllü
yapılanmalardan oluşmaktadır”(Kongar,1991: 109).
Modern sivil toplum kavramını daha geniş açıklayan Çaha’ya göre, sivil toplum
temelde devlet karşıtlığı ile anlam kazanmaktadır. Son dönemde siyaset bilimi literatüründe
kavram, devletin olmadığı alanı işaret etmektedir. Ancak ona göre sivil toplumu bu alanla
sınırlı tutmak yetmez. Bu nedenle sivil toplumu modern toplumda devlete karşı, anlam sistemi,
tanımlama, değer, program ve söylemler geliştirebilecek yeterlilikte ekonomik, ideolojik ve
örgütselkapasiteye sahip olan sosyal grupların varlığı ile özdeş görmek mümkündür. Sosyal
gruplar gerekirse resmi otoritenin politikalarını yeniden oluşturacak, değiştirecek ya da
sınırlayacak gücü temsil etmektedir (Çaha,1996: 37).
II. SİVİL TOPLUM KURULUŞU VE İŞLEVLERİ
Modern toplumlarda, kâr amacı gütmeyen, kolektif yarar esasına göre çalışan,
kamuoyunu aydınlatmak ve yönlendirmek için gönüllülük esasıyla hareket eden, üyelerinin ve
toplumun taleplerini gerek siyasal otoriteye gerekse de kamuoyuna ileten organizasyonlar sivil
toplum kuruluşu olarak tanımlanmaktadır (Özer, 2008a: 91). Yerasimos’a (2001: 13) göre,
birey merkezci bir toplumda, bireyler kendilerini çeşitli ilgi ve çıkar alanlarının merkezi olarak
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gördükleri konularda daha etkili olmayı sağlayacak dayanışmaya ulaşmak için, aralarında
birleşip sivil toplum kuruluşlarını meydana getirirler. Kongar (1991: 109) bu kuruluşları,
Çağdaş demokratik devlet anlayışı çerçevesinde bireyin devleti etkilemek ve denetlemekte
dahil olmak üzere kendi hak ve çıkarları doğrultusundaki amaçları gerçekleştirmek için
kurulmuş yapılar olarak tanımlamaktadır.
Toplumdaki birey ve topluluklar, çeşitli ilgi ve çıkarlarında daha etkili olabilmek için
diğer bireylerle dayanışmaya ihtiyaç duymaktadırlar. Bu ihtiyaçtan dolayı insanlar, sivil
toplum kuruluşlarında bir araya gelebilmektedirler. Sivil toplum kuruluşları da bu üyelerin
sorunlarını, gereksinimlerini, istem ve taleplerini topluma iletmektedir. Bu açıdan sivil toplum
kuruluşları her şeyden önce, ilgili konularda, ‘toplumda kamuoyu oluşturma’ gibi bir işlevi
yerine getirmektedir. Sivil toplum kuruluşları toplumun sorun ve taleplerini topluma iletmekle
beraber, gerek siyasal otoritenin aldığı kararlar veya gerçekleştirdiği uygulamalara, gerekse
pazar ekonomisinin sosyal yarardan uzak uygulamalarına karşı muhalefet ederler. Bundan
dolayı bazı olumsuz politikalar, sivil toplum kuruluşlarının muhalefeti karşısında kaldırılmakta
veya yumuşatılabilmektedir. Bu açıdan sivil toplum kuruluşlarının, toplumla devlet arasında
tampon olma işlevini gördükleri söylenebilir (Özer, 2008b: 769).
Çaha’ya (2001: 45) göre, sivil toplum kuruluşlarının sivil toplumda iki önemli işlevi
bulunmaktadır. Ona göre bu işlevler, toplumsal farklılaşmaya katkıda bulunmak ve bireyleri
politik iradeye karşı korumaktır. Özbudun (1999: 113), sivil toplum kuruluşları ile siyasal
toplumun ayrı amaçları, ayrı tarzları, ayrı örgütsel kalıp ve zihniyetlerinin olduğunu ifade
ederek, sivil toplum kuruluşlarının, siyasal seçenekler üretme, hükümet ve devleti denetleme
kapasitesine sahip sağlıklı bir sivil toplum geçişleri başlatmaya, geri dönüşlere direnmeye,
geçişleri tanımlamaya, demokrasiyi konsolide etmeye ve derinleştirmeye yardımcı
olabileceklerini belirtmektedir. Sivil toplumun taşıyıcı unsuru olan sivil toplum kuruluşları,
otoriter yönetimden demokrasiye geçişler sırasında demokrasi kültürü yaymaları ve onu
işlevsel hale getirmeleri açısından önemli bir rol oynamaktadırlar (Erdoğan, 1998: 226).
Yurttaşlık bilincinin gelişmesi bağlamında, hem yurttaşlar arasında hem de devletle yurttaşlar
arasındaki ilişkileri düzenlediklerinden, demokrasinin yerine oturmasını sağlamaktadırlar.
Dolayısıyla oluşturdukları çalışma alanları ile toplumdaki demokratik kültürü
geliştirmektedirler. Nitekim Tocqueville, sivil örgütlenmeleri, yurttaşların kendi hak ve
ödevlerini öğrendikleri, taleplerini dayattıkları ve diğerleriyle tanıştıkları, sürekli olarak
herkese açık okullara benzetmektedir(Keane, 1993: 82).
III. İKTİSADİ AMAÇLI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ KENT
EKONOMİSİNİN GELİŞİMİ VE YEREL KALKINMADAKİ YERİ
İktisadi alanda hanehalkı, firmalar ve devlet ekonomik birimler olarak yer
almaktadırlar. Günümüzde özellikle pazar ekonomisinin gelişmiş olduğu piyasalarda bu
aktörlerin dışında iktisadi amaçlı sivil toplum kuruluşlarının ortaya çıktığı görülmektedir.
İktisadi amaçlı sivil toplum kuruluşu olarak ifade edilen bu kuruluşlar, ekonomik gelişme ve
kalkınma perspektifinde üyelerinin ve tüm toplumun ekonomik çıkarlarını maksimize etmeye
çalışan organizasyonlardır. Bu organizasyonlar aynı zamanda üyelerinin ve tüm toplumun,
ekonomik konulardaki istem ve taleplerini siyasi otorite veya kamuoyuna ileten bu alanda
faaliyet gösteren kurumlardır. İşadamları dernekleri, İşkadınları dernekleri, genç işadamları
dernekleri, organize sanayi bölgeleri işadamları dernekleri, ticaret odaları, sanayi odaları,
esnaf ve zanaatkar odaları, serbest meslek odaları, ihracatçı birlikleri gibi sivil toplum
kuruluşları çerçevesini çizdiğimiz bu tanımlama içine giren iktisadi amaçlı sivil toplum
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kuruluşlarıdır. Bu kuruluşlar amaçları doğrultusunda göstermiş oldukları faaliyetlerle
üyelerinin ve toplumun ekonomik çıkarlarını maksimize etmeye çalışırken ekonomik
gelişmeye yol açmakta ve yerel kalkınmaya katkı sunmaktadırlar.
Bilgi çağı ekonomisinin en önemli üretim kaynaklarından biri bilgidir. Günümüzde
bilgiye en çabuk ve en etkin şekilde ulaşan ekonomik aktörlerin üretim ve pazarlamada daha
başarılı oldukları görülmektedir. İktisadi konulu sivil toplum kuruluşları, üyelerinin, dış ticaret,
üretim koşulları, hammadde ihtiyacı, pazarlama gibi ekonomik konularda
bilgilendirebilmektedirler. Üyelerin, ancak bir maliyete katlanarak sahip olabilecekleri bilgi ve
deneyimler bu sivil toplum kuruluşları tarafından maliyetsiz olarak üyelere aktarılmaktadır.
Bu durum, ekonomik faaliyetlerin gerçekleşmesine katkı sunmakta böylelikle ekonomik
büyümeye sebep olmaktadır. Günümüzde işadamları dernekleri, ticaret odaları veya dış ticaret
birliklerinin ihracat gibi konularda üyelerine bir enformasyon gerçekleştirdikleri böylelikle dış
ticaretin gelişmesine katkı sundukları bilinmektedir.
İktisadi amaçlı sivil toplum kuruluşları yeni ekonomik ilişkilerin kurulmasını organize
ederek iktisadi hayatta etkili olabilmektedirler. Ekonomik konularla ilgili sivil toplum
kuruluşları kendi aralarında ulusal ve uluslararası çapta ilişkiler kurarak gerek kurumsal bazda
gerekse de bireysel bazda yeni iş organizasyonlarının ortaya çıkmasına sebep olmaktadırlar.
Bu kuruluşlar, iş gezisi, iş formu, uluslar arası fuar gibi aktivasyonlarla ekonomik faaliyetlere
ilişkin yeni iş ilişkilerinin kurulmasına öncülük etmektedirler. Üyeler, bu organizasyonlar
sayesinde yabancılarla kurdukları iş ilişkilerine daha güvenli bakmaktadırlar. Böylelikle iş
fizibiliteleri daha hızlı bir şekilde yatırıma dönüşmekte reel ekonomi gelişmektedir. Diğer
taraftan üretici firmalar, bu yeni iş ilişkileri sayesinde yeni pazarlara ulaşabilmektedirler. Yeni
pazarlar, üretim ve istihdamın artmasına ve ekonominin büyümesine yol açmaktadır.
Ülkemizde son yıllarda, iş adamları dernekleri üzerinden gerçekleşen uluslar arası iş
ilişkilerinin reel ekonomi üzerinde oluşturduğu bu olumlu etki gözlemlenmektedir.
Ekonomide üretimin en önemli kaynaklarından biri sermayedir. Firmalar üretimi
gerçekleştirmek için özkaynaklarını kullanma yanında ödünç verilebilir fonlara ihtiyaç
duymaktadırlar. Finans sektörü üzerinden sağlayabilecekleri bu fonları elde edebilmeleri için
teminat, hipotek, kefalet gibi karşılıkları göstermeleri gerekmektedir. Firmalar, ihtiyaç
duydukları fonları elde edebilmek için göstermeleri gereken bu karşılıklara yeterince sahip
olamayabilmektedirler. İktisadi konulu sivil toplum kuruluşları, finans sektörünün bu talebine
karşılık kurumsal teminatlar gösterebilmekte veya şartların esnetilmesinde baskı unsuru
olabilmektedir. Böylelikle iktisadi konulu sivil toplum kuruluşları üyelerinin finansal
sorunlarının çözümünde önemli bir fonksiyon görmektedir. Son yıllarda Doğu ve Güneydoğu
Anadolu Bölgesi’ndeki önemli işadamları dernekleri ve ticaret odalarının, kredi faiz oranları
ve kredi kullanım şartları hususunda iyileştirmeler yapılması için finans sektörüne baskı
yaptıkları ve özellikle kamu bankaları nezdinde olumlu sonuçlar aldıkları bilinmektedir.
Günümüz ekonomilerinde yerel kalkınmada en fazla ihtiyaç duyulan ekonomik
kaynaklardan biri nitelikli işgücüdür. İktisadi amaçlı sivil toplum kuruluşları verdikleri
profesyonel iş eğitimleri ve kurslarla nitelikli işgücünün yetişmesine sebep olmaktadırlar.
Yetişen nitelikli işgücü, kurumsal sertifikalarla belgelendirilmektedir. Böylelikle sivil toplum
kuruluşları piyasanın ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünü karşılamakta aynı zamanda dolaylı
olarak istihdamı da artırmaktadırlar. Günümüzde devlet, nitelikli işgücünün yetiştirimesi için
sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmaktadır. Nitekim KOSGEB ve İŞKUR, üretim ve
istihdamın artırılması amacına yönelik faaliyetler gerçekleştirirken bu hususa dolaylı katkı
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sağlayan ‘işsiz işgücünün niteliğini artırmaya’ yönelik faaliyetler de gerçekleştirmektedirler.
Bu tip faaliyetleri, iktisadi konulu sivil toplum kuruluşları üzerinden gerçekleştirmekte ve aynı
zamanda bu faaliyetlerin maliyetlerini karşılamaktadırlar.
Kalkınma amaçlı sivil toplum kuruluşları toplumsal grup ve örgütlerle doğrudan
eylemler sürdürerek, kalkınma program ve projelerinin incelenmesi, planlanması, uygulanması
ve değerlendirilmesiyle özgül biçimde uğraşırlar. Kalkınma projeleri, programları ve
politikaları aracılığıyla çalışmaları kanalize ederler(Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi
Akademisi, 2001: 56). Kalkınmada uluslararası işbirliği alanında ‘Kalkınmada Uluslararası
İşbirliği Kuruluşları’(ECDI), kalkınma amaçlı bir sivil toplum kuruluşudur. Bu kuruluşa bağlı
kuruluşlar genelde kar amacı gütmeyen özel kurumlardır ve merkezleri sanayileşmiş ülkelerde
bulunur. Üçüncü Dünya’da kalkınma program ve projelerinin uygulanışını desteklerler.
ECDI’ler fon toplama kampanyalarından elde ettikleri kendi öz kaynaklarına hükümetlerinden
gelen parayı da ekleyerek, bunları, üçüncü Dünyaya kanalize ederler. ECDI’lerin
yönetimindeki paralar kalkınma yardımına yönelik resmi yardım toplamıyla
karşılaştırıldığında önemsiz görülse de, bunlar kalkınma amaçlı Sivil toplum kuruluşları için
önemli miktarlardır. 1990’da OECD üyesi ülkeler ECDI’lerin faaliyetleri için 2,2 milyar ABD
doları katkıda bulunmuşlardır, bu rakam toplam kalkınma yardımının %4,2’sidir (2001: 58).
Acı’ya göre (2008), Türkiye’de, sosyal devlet harcamalarındaki kısıntıyla birlikte, bu alandaki
boşluğun, giderek, yerel aktörlerle işbirliği içinde projeler üreten sivil toplum kuruluşları
tarafından doldurulduğu, benzer bir süreç yaşanmaktadır.
SONUÇ
İktisadi konulu sivil toplum kuruluşlarının yaptıkları faaliyetlerle üyelerinin ve dolaylı
olarak ekonomik aktörlerin, üretimle ilgili bilgilere ulaşılması, sermaye ve nitelikli işgücü
ihtiyaçlarının karşılanması, gerekli olan kredinin sağlanması, yeni iş ilişkilerinin kurulması,
yeni pazarlara ulaşılması gibi üretimle ilgili önemli konularda olumlu katkı sağladıkları
görülmektedir. Dolayısıyla bu sivil toplum kuruluşlarının yerel ekonominin gelişmesinde
fayda sağladıkları gözlemlenmektedir.
Günümüze kadar sivil toplum ve sivil toplum kuruluşu kavramlarının tarihsel ve
düşünsel gelişimleri konusunda kapsamlı çalışmalar yapılmıştır. Fakat sivil toplum
kuruluşlarının iktisadi, sosyal ve siyasal etkileri konusunda ampirik çalışmalar sınırlı
bulunmaktadır. Dolayısıyla ulusal ve uluslararası düzeyde Sivil Toplum Kuruluşlarının
ekonomiye etkilerini araştıran kapsamlı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle
ekonomik gelişme ve bütünleşmeyi sağlamış kentlerde çeşitli bilimsel çalışmalar yapılarak,
kent ekonomisi, kalkınma ve sivil toplum kuruluşları ilişkisi bağlamında, iktisat literatürüne
önemli bir bilimsel katkı sağlanabileceği düşünülmektedir.
Yapılan literatür taramasında STK’ların ekonomiye olan katkılarının bilimsel anlamda
ölçümlenmesi konusunda yöntemsel olarak bir fikir birliğine rastlanamadığı görülmüştür.
Yapılacak çalışmalara ışık tutması açısından, sivil toplum kuluruluşu ve ekonomi konularının
araştırılmasında temel problem öncelikle uygun yöntemin tespit edilmesidir. Belirlenecek en
uygun yöntem şüphesiz iktisadi sivil toplum kuruluşlarının ekonomiye katkılarını en gerçeğe
yakın somut rakamsal değerlerle ifade etmeyi sağlayabilen yolu ifade edecektir. Bu çalışma,
iktisadi konulu sivil toplum kuruluşlarının ekonominin gelişmesinde yaptığı katkıları teorik
olarak ortaya koyarken, bu konuda yapılacak ampirik bir çalışma da kullanılacak yöntemin
kullanacağı parametreleri ortaya koyması açısından önemli olmuştur.
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Türkiye’de Savunma Harcamaları ve İşsizlik İlişkisi: 1980-2014 Dönemi İçin
Ekonometrik Bir Analiz
Gülbahar ÜÇLER*

Özet
Savunma harcamaları ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi inceleyen literatürde, savunma
harcamalarının ekonomik büyüme sürecine çeşitli yollarla olumlu etki ettiği yönünde bulgular elde eden
çok sayıda çalışma mevcuttur. Bu çalışmalara göre savunma sanayii çeşitli kamu alt yapı hizmetleri
sağlamakta, araştırma geliştirme faaliyetleri sonucunda teknolojik gelişmeye öncülük etmekte ve beşeri
sermayeyi geliştirerek özel sektör yatırımlarını pozitif yönde etkilemektedir. Ayrıca savunma
harcamaları toplam talebi artırarak işsizliği azaltmaktadır. Bu çalışma Türkiye için 1980-2014 yılı
verileri kullanılarak savunma harcamaları ile işsizlik arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Çalışmanın
amacı Türkiye’de savunma harcamalarının işsizlik üzerindeki etkisini ampirik olarak test etmektir. Bu
amaçla savunma harcamaları ve işsizlik arasındaki ilişki Hatemi-J (2008) tarafından geliştirilen yapısal
kırılmalı eşbütünleşme testi ve dinamik en küçük kareler (DOLS) yöntemi ile araştırılmıştır. Çalışmanın
sonucunda savunma harcamaları ile işsizlik oranları arasında negatif yönde ilişkiye dair bulgular elde
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Savunma Harcamaları, İşsizlik, Hatemi-J Eşbütünleşme, Hacker-HatemiJ Nedensellik
JEL KOD: C32, E24, H56, O40, O57

Giriş
Savunma harcamalarına ayrılan kaynaklar özellikle gelişmekte olan ülkelerin
ekonomisi üzerinde ciddi etkiler oluşturmaktadır. Stockholm Barış Enstitüsü (SIPRI)’ nin
hazırladığı rapora göre Türkiye’nin savunma harcamaları son on yılda %15 oranında bir artış
göstermiştir. Türkiye 2014 yılında en fazla askeri harcama yapan 15. ülke olarak, toplamda
22.6 milyar $ savunma harcaması yapmıştır. Türkiye’ nin toplam dünya savunma harcaması
içerisindeki payı %1.3’ tür. Ayrıca Türkiye’ nin 2014 yılında savunma hizmetleri için ayırdığı
pay toplam kamu harcamalarının %5.8’ ini oluşturmaktadır. Benoit (1978) 44 gelişmekte olan
ülke için yaptığı analizle savunma harcamalarının gelişmekte olan ülkeler için ekonomik
büyümeyi pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşmıştır. Benoit (1978)’in savunma harcamaları
ve ekonomik büyüme arasındaki pozitif korelasyon bulgusu literatürde savunma-büyüme
tartışmasını başlatmıştır. Ancak bu konuda oldukça geniş bir literatür olmasına rağmen, henüz
savunma harcaması ve ekonomik büyüme ilişkisi üzerine bir fikir birliği sağlanamamıştır.
Savunma harcaması, ekonomik büyüme ilişkisi üzerine geniş bir literatür olmasına
rağmen, ekonomik büyümeyi yakından ilgilendiren diğer değişkenlerle savunma harcamaları
arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışma sayısı oldukça sınırlıdır. İşsizlik ekonomik büyümeyi
yansıtmak için yaygın olarak kullanılan göstergelerden biridir. İşsizlik ekonomik büyüme ile
yakından ilişkili ve savunma harcamaları da ekonomik büyümeyi etkilediği için savunma
harcamaları işsizliği etkileyebilir.
Askeri harcamaların istihdam üzerindeki etkileri hakkında farklı alternatif görüşler
vardır. Muhafazakâr görüş, askeri harcamalardaki artışın işsizliği doğrudan veya çeşitli
destekleyici rollerle dolaylı olarak çok büyük oranda azaltacağını savunmaktadır. Diğer
taraftan Liberal görüş ise askeri harcamaların israf, etkinsizlik, özel sektörü dışlamak ve
üretimde sahtekarlık olduğunu savunurken sosyal bütçenin askeri harcamalara aktarıldığı ve
bu yüzden artan askeri harcamaların istihdamda azalmaya yol açacağı görüşündedirler
(Yıldırım ve Sezgin, 2003; 130). Sweezy ve Baran (1975)’e göre, savunma harcamaları efektif
talebi canlandırarak istihdam olanakları oluşturur ve kapitalist sistemi durgunluktan çıkarır.
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Sweezy ve Baran, çalışmalarında ABD’de savunma harcamalarının önemli bir istihdam
yarattığı sonucuna ulaşmışlardır.
Savunma harcamaları çeşitli kanallarla işgücü piyasalarını etkileyebilir. İlk olarak
teknolojik yayılmalar yoluyla, askeri altyapı çalışmaları ve verimlilikte iyileşmeler özel
sektörün işgücü talebini artırabilir. İkincisi savunma sanayindeki yer değiştirme etkisi
friksiyonel işsizlik yaratacak dolayısıyla özel sektörde işgücü arzı artacaktır. Üçüncü olarak,
askeri harcamaları finanse etmek için gerekli kaynak ihtiyacı işçi ve işverenler üzerinde bir
vergi yükü oluşturacak ve bu durum hem işgücü arzını hem de talebini etkileyecektir. Ancak
bu alternatif kanallar, savunma harcamalarının işsizlik oranları üzerindeki etkilerinin yönü
hakkında kesin bir tahmin olduğunu göstermemektedir (Navarro ve Cabello, 2015; 2-3).
Savunma sanayinin en önemli özelliklerinden bir tanesi, ileri teknoloji kullanmasıdır.
Bu özelliğinden ötürü savunma sanayi alanında faaliyet gösteren firmaların sermaye yoğun
üretim yapmaları ve istihdam ettikleri işgücünün de nitelikli işgücü olması doğaldır. Bununla
beraber, bazı karmaşık ve ileri teknoloji gerektiren savunma sanayi kolları kısmen emek yoğun
bir üretim süreci ile yapılabilmektedir (Şimşek, 1989; 197-198). Savunma sanayinin istihdam
kapasitesinin artırılmasında, Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK)’ nın ihtiyaçları için yurt içine
yöneltilen alımlar dışında, oluşturulmuş bulunan kapasite kapsamında, off-set taahhütlerinden
de yararlanılarak gerçekleştirilen ihracat da giderek artan ölçüde etkili olmaktadır. Ayrıca son
yıllarda savunma sanayi alanında faaliyet göstermekte olan firmaların sayısındaki artışa paralel
olarak sektördeki nitelikli eleman istihdamında da hızlı bir artış kaydedilmektedir. (Zekey,
1999; 10). Bu konuyla ilgili olarak Okur (1992) savunmayı oluşturan hava, deniz ve kara
kuvvetlerine ait fabrikalarda sivil personelin istihdam edildiğini, bunun da işsizliği azaltıcı
yönde bir etkide bulunduğunu belirtmiştir.
İşsizlik hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler için doğrudan ve dolaylı olarak
sosyo-ekonomik problemler oluşturmaktadır. İşsizlikle savunma harcamaları arasında negatif
yahut pozitif yönde yakın bir ilişkinin varlığı mevcut literatür tarafından kabul edilmektedir.
Bu nedenle bu çalışmanın temel amacı Türkiye’de 1980-2014 dönemi için savunma
harcamaları ve işsizlik arasındaki ilişkiyi farklı ekonometrik yöntemlerle incelemektir.

I. Literatür Taraması
Uygulanabilirliği daha yüksek olduğu için savuma harcamaları – ekonomik büyüme
ilişkisi literatürde savunma-işsizlik ilişkisinden daha fazla incelenen bir konu olmuştur.
Literatürde bu konuda çok fazla çalışma olmasına rağmen sonuçlar birbirinden oldukça
farklıdır. Örneğin Kaldor (1976), Değer ve Sen (1995), Ram (1995) ve Saal (1998) savunma
harcamaları ile ekonomik büyüme arasında pozitif bir ilişkinin varlığını savunurken Looney
(1994) ve Cappelen,Geditsch ve Bjerkholt (1984)’ın çalışmaları negatif yönde bir ilişinin
olduğunu savunmuşlardır.
Savunma harcamaları ile işsizlik arasındaki ilişkiyi test etmeye çalışan literatür
incelendiğinde ise, çalışmalar arasında yine birbirinden farklı sonuçlarla karşılaşılmaktadır.
Dunne ve Smith (1990) 11 OECD ülkesi üzerine yaptıkları çalışmada savunma harcamaları ve
işsizlik arasında herhangi bir ilişkinin olmadığı bulgusuna ulaşmışlardır. Yine, Payne ve Ross
(1992) tarafından 1960Q1-1988Q1 dönemi için yapılan çalışmanın sonuçları, savunma
harcamaları ve işsizlik oranları arasında herhangi nedensellik ilişkisi olmadığını
göstermektedir. Chester (1978) savunma harcamaları ve işsizlik oranları arasında bağlayıcı
herhangi bir sonuç olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Dunne ve Watson (2005) tarafından dokuz
OECD ülkesinin sanayi sektörüne ilişkin verilerle bir CES üretim fonksiyonu kullanılarak
yapılan tahminde, soğuk savaş dönemine ilişkin anlamlı sonuçlar olmasına rağmen 1966-2002
dönemi için savunma harcamalarının istihdam üzerinde herhangi anlamlı bir etkisinin
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olmadığını savunmuşlardır. Zhong ve diğerleri (2015) G7 ülkeleri için savunma harcamaları
işsizlik arasındaki nedensellik ilişkisini panel bootstrap nedensellik yöntemi ile
incelemişlerdir. Çalışmanın sonucunda Kanada, Japonya ve ABD için savunma
harcamalarından işsizliğe doğru tek taraflı bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Ayrıca
çalışmanın bulgularında işsizlikten savunma harcamalarına doğru sadece Fransa ve Almanya
için tek yönlü bir nedensellik söz konusudur. İtalya ve İngiltere için ise çift yönlü bir
nedensellik bulgusu vardır. Ancak genel olarak çalışmadan elde edilen bulgular, G7 ülkeleri
için savunma harcamaları ve işsizlik arasında nedensellik ilişkisi ile ilgili tutarlı kanıtlara
ulaşılamadığı yönündedir. Navarro ve Cabello (2015) 15 Avrupa Birliği ülkesinin 1991-2012
dönemi verilerini kullanarak savunma harcamaları ve işsizlik oranları arasındaki nedensellik
ilişkisini incelemiştir. Çalışmanın sonucunda incelenen ülkeler içerisinde savunma
harcamalarında, personel harcamalarının oranı yüksek olan ülkeler için nedensellik ilişkisine
rastlanırken genel anlamda savunma harcamaları ve işsizlik oranları arasında istatistiksel
olarak anlamlı düzeyde bir nedenselliğin varlığına dair çok az kanıt elde edilebilmiştir.
Ancak Paul (1996) savunma harcamaları-işsizlik ilişkisinin ülke düzeylerine göre
değişiklik gösterebildiğini söylemektedir. Benzer şekilde Abell (1992)’in çalışmasına göre bu
ilişki ülkelere göre değişmektedir. Abell (1990, 1992) ekonomik istikrar için savunma
harcamasının, işsizlik oranlarındaki değişime yanıt olabileceğini savunmaktadır. Smith (1977)
Kanada’ nın da içinde bulunduğu dokuz ülke için yaptığı analizde, Kanada hariç diğer sekiz
ülke için savunma harcamaları ve işsizlik arasında pozitif yönde bir ilişkinin olduğunu
savunmaktadır. Hooker ve Knetter (1997), ABD’ nin 50 eyaletinde panel verileri kullanarak
yaptığı çalışmada, askeri teçhizat harcamalarının istihdam oranlarını etkilediğini hatta
eyaletlerde istihdam oranları arasındaki farkları da istatistiksel olarak açıkladığını iddia
etmişlerdir. Barker, Dunne ve Smith (1991) İngiltere için savunma harcamalarındaki
kesintilerin ekonomik sonuçlarını incelemişler ve bu kesintilerin, işsizlikte anlamlı bir
azalmaya ve üretimde bir artışa neden olabileceğini belirtmişlerdir. Yıldırım ve Sezgin (2003)
Türkiye’de 1950-1997 dönemi için savunma harcamaları ile istihdam arasındaki ilişkiyi ARDL
yöntemi ile test etmiştir. Çalışmanın sonucunda savunma harcamalarının hem kısa hem de uzun
dönemde istihdamı negatif yönde etkilediğine dair bulgular elde edilmiştir. Korkmaz (2015)
Akdeniz Ülkeleri’nin 2005-2012 dönemi için savunma harcamalarının ekonomik büyüme ve
işsizlik üzerindeki etkilerini incelemiştir. Çalışmanın sonucunda bu ülkeler için savunma
harcamalarının ekonomik büyümeyi negatif yönde etkilerken işsizliği artırdığı yönünde
sonuçlar elde edilmiştir. Qiong ve Junhua (2015) Çin’de 1991-2013 dönemi için savunma
harcamalarının işsizlikle ilişkisini ARDL yöntemi ile incelemişlerdir. Çalışmada hem savunma
harcamaları hem de savunma harcamalarının dışındaki kamu harcamaları modele dahil
edilmiştir. Ampirik bulgularda, savunma harcamaları işsizlik oranlarını pozitif yönde
etkilerden savunma dışı harcamaların işsizlik üzerinde azaltıcı bir etkisi olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.
Öte yandan literatürde savunma harcamaları ile ile istihdam arasında pozitif yönde
sonuçlar elde eden çalışmalar da mevcuttur. Wing (1991) Endonezya için yaptığı çalışmada,
savunma harcamalarının 1978-1980 döneminde önemli derecede istihdam yarattığı sonucuna
ulaşmıştır. Huang ve Kao (2005) Tayvan için yaptıkları çalışmada, savunma harcamalarının
kısa dönemde istihdam artışını negatif yönde etkilerken uzun dönemde pozitif yönde
etkilediğini savunmuşlardır. Tang, Lai ve Lin (2009) 46 gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeyi
içeren panel veriler ile savunma harcamaları ile işsizlik oranları arasındaki ilişkiyi incelemek
için yatay kesit, zaman serisi ve nedensellik analizini bir araya getirmiştir. Çalışmanın
sonuçlarına göre işsizlikten askeri harcamalara doğru çok az bir kanıt vardır ve bu nedenle
savunma harcamalarının işsizlikteki değişikliklere tepkide bir istikrar aracı olarak kullanılabilir
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argümanı desteklenemez. Buna karşılık, eğer savunma harcamalarının GSYH içerisindeki payı
ölçülebilirse özellikle düşük ve orta gelirli ya da OECD üyesi olmayan ülkelerde, savunma
harcamalarının işsizliğe neden olması muhtemeldir. Malizard (2014) Fransa’nın 1975-2008
dönemi verilerini kullanarak savunma harcamaları ve işsizlik arasındaki ilişkiyi ARDL
yaklaşımı ile incelemiştir. Çalışmanın sonucunda hem savunma hem de savunma dışı
harcamalar işsizliği negatif yönde etkilemektedir ancak savunma harcamalarının işsizlik
üzerindeki negatif etkisi daha büyüktür. Azam ve diğerleri (2015) seçilmiş güney Asya ülkeleri
için (Hindistan, Nepal, Pakistan ve Sri Lanka) 1990-2013 dönemine ait verilerle savunma
harcamaları ve işsizlik oranları arasındaki ilişkiyi Panel DOLS yöntemi ile incelemişleridir.
Çalışmanın ampirik bulguları savunma harcamalarının istihdamı artırdığı yönündedir.

III. Veri Seti ve Model
Türkiye’de 1980-2014 dönemi savunma harcamaları ve işsizlik arasındaki ilişkiyi
incelemek için tahmin edilecek model;

lnUnempt = β0 + β1 lnMexpt +β2 Growth+ εt

Modelde bağımlı değişken olarak kullanılan lnUnemp, işsizlik oranlarını (işsiz nüfusun
işgücü içindeki oranı) temsil etmektedir ve Kalkınma Bakanlığı veri dağıtım sisteminden, elde
edilmiştir. lnMexp, savunma harcamalarını (GSMH içindeki askeri harcamaların payı) ve
Growth ise büyüme oranlarını temsil etmektedir. Savunma harcamaları SIPRI veri dağıtım
sisteminden ve büyüme (yıllık büyüme oranı) oranları ise Dünya Bankası veri dağıtım
sisteminden elde edilmiştir.

IV. Metodoloji ve Ampirik Bulgular
IV.I. Durağanlık Analizi
Modelde yer alan serilerin durağanlığı serilerdeki yapısal kırılmayı dikkate alan
Narayan ve Popp (2010) yöntemi ile test edilmiştir. Narayan ve Popp (2010). ADF tipi çift
kırılmayı dikkate alan ve kırılma noktalarının bilinmediği varsayımına dayanan yeni bir birim
kök testi geliştirmişlerdir. Burada iki farklı duruma dikkat çekmişlerdir. Bunlardan birincisi,
trendli serilerin düzeyinde çift kırılma meydana gelmesi, ikincisi ise trendli serilerin hem eğim
hem de düzeyindeçift kırılmanın gerçekleştiği durumlar için modeller geliştirmişlerdir.(Çağlar,
A.E., 2015; 35-36).

Narayan ve Popp (2010)’un bir zaman serisi veri oluşturma sürecinde
belirlediği yt = dt + ut iki bileşen, deterministik bileşen (dt) ve stokastik bileşen (ut)
AR(1) süreci sergiler. Modeller ;
dM1
= α + βt + Ψ* (L)(θ1 DU'1,t + θ2 DU'2,t )
t
dM2
= α + βt + Ψ* (L)(θ1 DU'1,t + θ2 DU'2,t + γ1 DT'1,t + γ2 DT'2,t )
t
(2)
Burada;
DU'i,t = 1(t > T'B,i ), DT'i,t = 1(t > T'B,i )(t - T'B,i ), i=1,2.

(1)

Modelde yer alan , T'B,i, i=1,2 kırılma tarihleridir. θi ve γi parametreleri sırasıyla sabit
ve trend kırılmalarının büyüklüğünü ifade etmektedir. Narayan ve Popp’a göre modele
Ψ* (L)′ 𝑛𝚤𝑛 dahil edilmesi, yapısal kırılmaların zaman içerisinde yavaş bir şekilde
gerçekleşmesine imkan sağlamaktadır.
914

Buradaki test regresyonları yapısal modelin indirgenmiş formu olup, aşağıdaki gibi
gösterilmektedir:

yM1
= ρyt-1 + α1 + β* t + θ1 D(T'B )1,t + θ2 D(T'B )2,t + δ1 DU'1,t-1 + δ2 DU'2,t-1 + ∑kj=1 βj ∆yt-j + et
t
(3)
yM2
= ρyt-1 + α* + β* t + Ω1 D(T'B )1,t +
t
+ γ*2 DT'2,t-1 ∑kj=1 βj ∆yt-j + et

Ω2 D(T'B )2,t + δ*1 DU'1,t-1 + δ*2 DU'2,t-1 + γ*1 DT'1,t-1

(4)
Burada kırılma tarihleri ardışık bir prosedür kullanılarak belirlenmektedir.120 ρ = 1
şeklindeki boş hipotez, ρ < 1 şeklindeki alternatif hipotez ile test edilir. ρ̂ ‘nin denklem 3 ve
4’te verilen t istatistikleri kullanılır. Kritik değerler Monte Carlo simülasyonu ile tespit edilir
ve Narayan ve Popp (2010) Tablo 3’de verilmektedir. Hesaplanan test istatistiği kritik
değerlerden büyükse boş hipotez reddedilir.
Tablo 1: Narayan ve Popp Birim Kök Test Sonuçları
Test İstatistikleri

Değişken

Kırılma Tarihleri

M1

M2

M1

M2

lme

-2.884

-5.056c

1992; 2001

1992; 2001

lunemp

-4.174c

-3.456

1995; 2000

1995; 2001

growth

-2.926

-3.970

1993; 2000

1993; 2000

lme

-7.445a

-5.299b

1996; 2001

1996; 2000

lunemp

-5.805a

-5.510b

1994; 1996

1994; 1996

growth

-7.008a

-9.987a

1993; 1998

1993; 2000

1%

-5.26

-5.94

5%

-4.51

-5.18

10%

-4.14

-4.79

Kritik
Değerler

Not: Kritik değerler Narayan ve Popp (2010), Tablo 3’den alınmıştır. a, b, c sırasıyla %1, %5
ve %10 anlanlılık düzeylerini temsil etmektedir.

Tablo 1 ‘de verilen birim kök testi sonuçlarına göre modelde kullanılan tüm serilerin birinci
farkında durağan oldukları görülmektedir. Bu durumda serilerin durağanlık düzeyleri I(1)’dir.

IV.II. Eşbütünleşme Analizi
Hatemi-J (2008) eşbütünleşme testi, Gregory ve Hansen (1996)’ in serileri arasında
bir içsel kırılmaya izin veren eşbütünleşme testinin geliştirilmiş şeklidir. Hatemi-J (2008)
eşbütünleşme testi uzun dönem regresyon ilişkisinde iki yapısal kırılmaya izin vermektedir.
Hatemi-J (2008)’nin hem sabitte hem de eğimde yapısal kırılmanın etkisini test etmek için
geliştirdiği model:
120

Söz konusu prosedürün detayları için Narayan ve Popp (2010)’a bakınız.
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2

𝑡 = 0 + ∑(𝑖 𝐷𝑖𝑡 + ′𝑖 𝐷𝑖𝑡 ) + ′0 𝑡 + 𝑢𝑡

(5)

𝑖=0

burada 0 yapısal değişimlerden önceki sabit terimi gösterirken, 1 birinci yapısal
kırılma nedeniyle, 2 ise ikinci yapısal değişme nedeniyle sabit terimde oluşan değişimi
göstermektedir. 0 , 1 ve 2 parametreleri ise sırasıyla yapısal değişimden önceki eğim
parametresini, birinci yapısal değişimin eğimde yarattığı etkiyi ve ikinci yapısal değişimin
yarattığı etkiyi göstermektedir.
1  (0,1) ve 2  (0,1) ilgili rejim değişim noktasının zamanlamasını gösteren
bilinmeyen parametreleri gösterirken, yapısal kırılmaların etkilerini modele dahil eden gölge
değişkenler şu şekilde tanımlanmaktadır (Yılancı ve Öztürk, 2010).

𝐷1𝑡 = {

1 𝑡  [𝑛1 ] 𝑖𝑘𝑒𝑛,
0 𝑡  [𝑛1 ].

𝐷1𝑡 = {

1 𝑡  [𝑛2 ] 𝑖𝑘𝑒𝑛,
0 𝑡  [𝑛2 ].

Hatemi-J (2008) ilgili değişkenler arasında eşbütünleşme yoktur şeklindeki sıfır
hipotezi test etmek için ADF*, Z ve Zt olmak üzere üç test istatistiği geliştirmiştir. ADF*
istatistiği 5. denklemden elde edilen kalıntılara ADF birim kök test istatistiğini uygulama
yöntemi ile elde edilir. İki yapısal kırılmayı dikkate alan Z ve Zt test istatistikleri ise sapmasız
birinci derece otokorelasyon katsayı hesaplamasına bağlı olarak belirlenmektedir. Z ve Zt
istatistikleri ise;

Z = n(𝑝̂ ∗ − 1)

𝑍𝑡 =

(6)

(𝑝̂ ∗ − 1)
(̂ (0) + 2 ∑𝐵𝑗=1 (𝑗/𝐵)̂ (𝑗)) / ∑𝑛−1
𝑢̂𝑡2
1

(7)

eşitliği ile hesaplanır. Formülde yer alan ve birinci dereceden otokorelasyon
katsayısını gösteren 𝑝̂ ∗ terimi aşağıdaki formülle hesaplanır (Hatemi-J, 2008; 499):
𝑝̂ ∗
=

1
∑𝑛−1
̂ 𝑡 𝑢̂𝑡+1 − ∑𝐵𝑗=1  (𝑗/𝐵) (𝑛 ∑𝑇𝑡=𝑗+1(𝑢̂𝑡−𝑗 − 𝑝̂ 𝑢̂𝑡−𝑗−1 )(𝑢̂𝑡 − 𝑝̂ 𝑢̂𝑡−1 )))
𝑡=1 (𝑢

(8)

∑𝑛−1
̂ 12
𝑡−1 𝑢
Hatemi-J (2008) tarafından en az iki yapısal kırılmayı varsayan test istatistikleri
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T = (0.15n, 0.85n) iken 1  𝑇1 = (0.15,0.70) ve 2  𝑇2 = (0.15 + 1 , .85) değerleri
ile tüm 1 ve 2 katsayıları için en küçük değerleri alan test istatistikleridir. Her bir test
istatistiği için en küçük değerlerin seçilmesinin sebebi, en küçük değerlerin sıfır hipotezinin
aksine ampirik kanıtlar göstermesidir. (Tuğcu, 2015; 26). Kritik değerler Hatemi-J (2008)’de
tablolaştırılmıştır.
Tablo 2: Hatemi-J Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Testi Sonuçları
Test İstatistikleri

Kritik Değerler

Kırılma Tarihleri

ADF

-6.721b

(%1)

-6.928

1988; 1994

Zt

-5.491

(%5)

-6.458

1998; 2000

-32.361a
(%10)
-6.224
1998; 2000
Z
Not: Optimum gecikme uzunluğu belirlenirken AIC bilgi kriterinden faydalanılmış ve maksimum
gecikme uzunluğu 3’ tür. a, b, c sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeylerini temsil etmektedir.

Tablo 2 eş bütünleşme testi sonuçlarını göstermektedir. Bu sonuçlara göre ADF*
testinde %5 ve Z testinde ise %1 anlamlılık düzeyinde boş hipotez reddedilerek seriler
arasında uzun dönemli bir eşbütünleşme ilişkisinin bulunduğu kabul edilmektedir. Bir sonraki
aşamada seriler arasında uzun dönem eşbütünleşme katsayılarının tahmini yapılmaktadır.
Eşbütünleşme testinden elde edilen kırılma tarihleri uzun dönem katsayı tahmini için
oluşturulan modele dahil edilmiştir.

IV.III. Uzun Dönem Katsayılarının Tahmini
Serilerin uzun dönemde eşbütünleşik olduğunun belirlenmesinden sonra, uzun dönem
eşbütünleşme katsayılarının elde edilmesi için Stock-Watson (1993) tarafından geliştirilen
Dinamik En Küçük Kareler Yöntemi (DOLS) tercih edilmiştir. Stock-Watson (1993)
tarafından geliştirilen DOLS yöntemi küçük örneklerde kullanılabilmekte ve bağımsız
değişkenlerin farklarının gecikmeli değerlerini içermektedir. Ayrıca Bu yöntem bağımsız
değişkenlerdeki içsellik ve otokorelasyonun varlığı durumunda güçlü (robust) tahminler
yapabilmektedir (Esteve ve Requena, 2006; 118). DOLS tahmini yöntemi bağımsız değişkenin
hem gecikmelerini hem de öncüllerini eşbütünleşme denklemine dahil etmektedir.
Johansen yönteminde bir denklemdeki parametre tahminleri diğer denklemlerdeki
herhangi yanlış bir belirlenim tarafından etkilenmektedirler. DOLS yöntemi ise aksine güçlü
bir tek denklem yaklaşımıdır. Açıklayıcı değişkenlerdeki içselliği açıklayıcı değişkenlerin ilk
farklarının gecikme ve öncüllerinin modele dahil edilmesi ile çözerken GSL(Genelleştirilmiş
En Küçük Kareler) ile de otokorelasyon problemini çözmektedir. Ayrıca Johansen dağılımı ile
aynı asimptotik optimalite özelliklerine sahiptir. (Azzam ve Hawdon, 1999). DOLS
tahmincilerine dayalı Wald istatistikleri asimptotik olarak standart 2 dağılımına sahiptir.
DOLS tahmincilerinin kullanılabilmesi için bağımlı değişken ve açıklayıcı değişkenler
arasında eşbütünleşme ilişkisinin olması gerekmektedir. Analizde kullanılacak değişkenlerin
hepsi I(1) olabileceği gibi daha yüksek dereceden de I(d) olabilirler.
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Bu test değişkenlerin bütünleşme derecesinin farklı ve yüksek olduğu durumlarda da
eşbütünleşme vektörünün etkin bir şekilde tahminine imkan vermektedir. DOLS modeli
aşağıdaki gibi yazılabilir:
q

yt = α0 + α1 t + α2 xt + ∑ δi Δxt-i + εt

(9)

i=-q

denklemde q optimum öncülleri ve gecikme sayılarını ve εt hata terimlerini temsil
etmektedir. Çalışmada tahmin edilen modele ilişkin DOLS sonuçları Tablo 3’ de rapor
edilmektedir.
Tablo 3: DOLS Uzun Dönem Katsayı Tahmini Sonuçları
Değişkenler

Katsayı

t-istatistiği

prob

lme

-0.435

-3.664

0.001

growth

-0.005

-0.84

0.407

d98

-0.209

-1.318

0.197

d2000

-0.189

-1.179

0.247

C

2.745

18.778

0

R2:

0.52

F ist: 9.728 (0.000)

DW: 0.90

Tablo 3’de rapor edilen uzun dönem katsayılarına göre savunma harcamalarının (lme),
uzun dönemde işsizlik oranları (lunemp) üzerinde negatif ve istatistiksel olarak anlamlı bir
etkisi vardır. Bu durumda savunma harcamalarındaki artışın işsizliği azalttığı söylenebilir.
Keynesyen görüşe göre toplam talep artışı ekonominin diğer sektörlerine spill-over sağlar.
Yani milli savunmanın sağladığı güvenlik artışıyla birlikte diğer olumlu etkiler, özel yatırımları
da kapsayan üretim ve sermaye birikimi gibi ekonomik faaliyetleri etkin bir tarzda artırıcı
sonuçlara yol açar (Şimşek, 2003;7-8). Savunma harcamalarının yarattığı talep, kapasite
kullanımını artırır ve çıktı düzeyini büyütür. Sonuç olarak sermayenin kazancı oranında,
yatırımlar ve büyüme artar (Looney, 1994).Savunma harcamalarının, özel sektör yatırımlarını
pozitif yönde etkilemesi istihdam oranlarının artışına etki edecektir. Dolayısıyla Türkiye için
yapılan bu çalışmada savunma harcamalarının istihdam artırıcı bir etki yarattığı görülmektedir.
Türkiye ekonomisi, 90’lı yılların başında körfez krizi, 1994’de mali açıdan kötü
yönetimden kaynaklanan kriz, 1999’da Rusya krizinin etkileri ve iki büyük deprem ve 2000
Kasım ile 2001 Şubat finansal krizleri olmak üzere son dönemde ciddi ekonomik ve mali
krizlerle karşı karşıya kalmıştır. 2001 sonrasında Türkiye ekonomisi hızlı bir büyüme
dönemine girse de işsizlik oranları kriz döneminde yükseldiği %10-%11 düzeyinin altına
inememiştir. Yine 2008 dönemine kadar büyüme rakamlarında artış söz konusu iken
istihdamda bir artış yaşanmamıştır. İşsizlik oranları bir türlü kriz sonrasında çıktığı %10
düzeyinin altına inmemiştir. Dolayısıyla Türkiye’ nin 2001 krizi sonrasında yaşadığı süreç
“istihdamsız büyüme” olarak adlandırılmıştır. Bu durum incelenen modelde işsizlik oranları
ile ekonomik büyüme arasında anlamlı bir ilişki elde edilememesini açıklamaktadır.

SONUÇ
Küreselleşme ile birlikte savunma hizmetleri, ülkelerin kendi içinde ve uluslararası
siyasi ilişkilerinde bir değişim yaşamaya başlamıştır. Günümüzde savunma hizmetlerinin tüm
ülkeler için önemli olması savunma harcamalarının artmasında önemli bir etkendir. Özellikle
son dönemde Ortadoğu’da yaşanan olayların Türkiye için yüksek risk oluşturması, Suriye ve
Irak’ta yaşanan gelişmeler sonrasında bölgede ortaya çıkan radikal grupların bölgenin
güvenliğini tehdit etmesi nedeniyle Türkiye’de savunma hizmetlerinin önemi artmıştır.
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Savunma harcamalarının maliyetinin giderek artması özellikle gelişmekte olan
ülkelerin ekonomisi üzerinde önemli etkilere yol açmaktadır. Savunma harcamalarının,
ekonomik büyüme, ödemeler bilançosu, enflasyon ve işsizlik üzerindeki etkileri literatürde
incelenen konular içerisinde yer almaktadır. Savunma harcamaları-işsizlik ilişkisi farklı ülke
ve ülke grupları için test edilmiş ve birbirinden farklı sonuçlar elde edilmiştir.
Bu çalışmada, Türkiye için askeri harcamalar ve işsizlik arasındaki ilişki 1980-2014
dönemi verileri kullanılarak analiz edilmiştir. Türkiye için bu konuda yapılan diğer
çalışmalardan farklı olarak yapısal kırılmalı birim kök ve yapısal kırılmalı eş bütünleşme analiz
yöntemleri kullanılmıştır. Savunma harcamaları ve işsizlik oranları arasındaki eş bütünleşme
ilişkisinin tespiti için Hatemi-J (2008) yapısal kırılmalı eş bütünleşme testi kullanılmış ve
serilerin eş bütünleşik olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Seriler arasındaki eş bütünleşme
ilişkisinin tespitinden sonra uzun dönem katsayılarının tespiti için DOLS yöntemi
kullanılmıştır. Uzun dönem katsayı tahmini sonucunda elde edilen bulgular Türkiye’de
savunma harcamalarının işsizliği negatif yönde etkilediği yönündedir. Bu sonuç Yıldırım ve
Sezgin (2003)’in 1950-1997 dönemi için yaptığı çalışmanın sonuçları ile çelişmektedir.
Ancak çalışmada kullanılan dönemler arasındaki farklılıklar dikkate alındığında, özellikle son
yıllarda savunma sanayinde kullanılan teknolojinin özel sektöre pozitif dışsallıklar sağlayarak
yatırımları ve verimliliği artırdığı sonucuna varılabilir. Ayrıca son dönemde savunma
sanayinde faaliyet göstermekte olan firma sayısındaki artış bu firmaların işgücü talebini
artırmakta ve işsizliği azaltmaktadır.
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Kur Savaşları
C.Erdem HEPAKTAN*

İsmet GÜNEŞ**

Özet
Bir ülkenin döviz kurunu kullanarak uluslararası ticarette kendisine ekonomik açıdan
avantaj sağlaması, günümüzde kur savaşları olarak tanımlanmaktadır. Kur savaşlarını
uygulayan bir ülke, ticaret yaptığı ülkelerin paralarına kıyasla kendi parasının değerini düşük
tutarak daha fazla mal satıp daha az mal satın almayı hedeflemektedir. Kur savaşları
uygulamasıyla ülke açısından döviz kurları yükseltilerek ülke parasına değer
kaybettirilmektedir.
Dünya genelinde yaşanan iki büyük kriz bulunmaktadır. Bunlardan biri 1929
Ekonomik Buhranı, diğeri ise 2008 Dünya Ekonomik Krizi’dir. Her iki krizin ortak yanı,
finansal nitelikli bir kriz olarak ortaya çıkarak dünya genelinde ülke ekonomilerini ciddi
anlamda etkilemiş olmasıdır.
Geçmiş yıllarda gümrük vergileri, kotalar gibi ithalat kısıtlamaları ile sübvansiyon vb.
ihracat teşviği uygulamaları ile kendilerine uluslararası alanda avantaj sağlayan ülkeler,
günümüzde bu avantajı kur savaşları uygulamasıyla gerçekleştirmektedir. 1930’lu yıllarda
Joan Robinson yukarıda belirtilen uluslararası iktisat politikasına ilişkin uygulamaları, beggarthy-neighbour şeklinde tanımlamaktaydı. Beggard-thy-neighbour politikası; bir ülkenin ticaret
partneri ülkeye karşı uyguladığı bir politika olup makroekonomik sorunların çözümünü
sağlamak amaçlı bir kur politikası uygulamasıdır.
Yakın zamanda Çin’in ve Hindistan’ın paralarının değerini düşük tutması, Avrupa
Merkez Bankası’nın parasal genişleme politikasını uygulaması, FED’in 2016’da faiz arttırma
beklentisi ve son yıllarda parası değer kazanan Japonya’nın Yen’in değerini düşürmeye yönelik
çalışmaları da kur savaşlarına örnek olarak gösterilebilir.
I. GİRİŞ
2007 yılında ABD’de mortgage krizi olarak adlandırılan konut kredilerindeki geri
ödemedeki problemlerin büyümesiyle başlayan ve finans piyasalarında ortaya çıkmaya
başlayan daha sonra da reel ekonomileri etkisi altına alan büyük bir krizle karşı karşıya
kalınmıştır. 2007 finans krizi 1929 Dünya Ekonomik Buhranı’ndan sonra yaşanan en büyük
kriz olarak tarihe geçmiştir. ABD’de bulunan batmayan güneş olarak anılan Lehman Brother
finans şirketinin batmasıyla başlamıştır. Daha sonra ABD ve olarak gelişmiş ülkelerde ortaya
çıkan finansal kriz kısa bir süre içerisinde gelişmekte olan ülkeleri de etkileyerek dünya
genelinde ciddi bir ekonomik sarsıntıya neden olmuştur.
Kriz ilk olarak finans sektörü ve onunla iç içe olan reel sektörü ve özellikle dış ticaret
şirketlerini olumsuz etkiledi.Krizin ekonomiler üzerindeki yıkıcı etkisi; finansman
koşullarındaki bozulma ve toplam talep gerilemesi ile birlikte küresel ticaretin yavaşlaması
şeklinde görülmüştür. Küresel krizin tüm dünyada hızla yayılmasının, gelişmiş ve gelişmekte
olan ülke ekonomileri üzerinde yıkıcı bir etkide bulunmasının nedenlerinden biri, 80’li
yıllardan günümüze kadar hızlanarak devam eden ve özellikle de 2000’li yıllarda en üst
noktasına ulaşan küreselleşme sürecidir. Çünkü küreselleşme sonucunda, dünya ekonomileri
ve finans sistemleri büyük oranda birbirine entegre olmuş ve karşılıklı bağımlılık da artmıştır.
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İkinci neden ise, bu krizin finansal bir kriz olması ve birçok gelişmiş ülke piyasalarında aynı
anda ortaya çıkmasıdır.
Küreselleşme çağında döviz kurundaki ani bir değişim gelişmiş ülkeler ve gelişmekte
olan ülkeler için ekonomik tehdit unsuru olabilmektedir. Döviz kuru değerinden başlayıp döviz
kuru sistemi seçimine kadar her şey günümüz ekonomik sisteminde önem arz etmektedir. Bir
ülkenin döviz kurunu kullanarak uluslararası ticarette kendisine ekonomik açıdan avantaj
sağlaması, günümüzde kur savaşları olarak tanımlanmaktadır.
Çalışmanın amacı, kur savaşlarının nasıl başladığı ve koruma politikaları olarak
Dünya’da ve Türkiye’de hangi önlemlerin alındığını ele alarak analiz etmek. Kur savaşlarının
son dönemde nasıl bir boyut kazandığını değerlendirmek ve küreselleşmiş dünyamızda nasıl
bir işleyişi olduğunu örneklerle açıklanmaya çalışılmıştır.İlk olarak kur savaşlarının tanımı ve
işleyişi hakkında bilgi verilmiştir. Ardından korumacı politikaların ülkemizde ve dünyada ne
tür önlemlerin alındığına değinilmiş ve son olarak kur savaşların günümüzdeki durumu analiz
edilerek sonuçlar değerlendirilmeye çalışılmıştır.
II.KUR SAVAŞLARI KAVRAMI VE PİYASADAKİ İŞLEYİŞİ
“Kur Savaşı” kavramı aslında yeni bir kavram değildir. 1930’larda Büyük Dünya
Depresyonu sırasında ABD’nin uyguladığı, gümrük tarifelerini yükselterek kendi ülkesindeki
işsizliği ticaret ortaklarına ihraç etmeye yönelik politikalara verilen isim. İktisatçı Joan
Robinson 1930’lu yıllarda benzer durumu açıklamak için, İngiltere’de oynanan bir kart
oyunundan esinlenerek bulduğu belirtilmektedir. Bir oyuncunun diğer oyuncuyu eleyerek onun
aleyhine gelir elde etmesi üzerine kurgulanmış olan bu tür oyunlara günümüzde “sıfır toplamlı
oyun” (zero-sum game) denilmektedir. Bu oyuna göre, bir kazanan varsa, mutlaka bir
kaybeden de vardır.
Ekonomik açıdan “beggar-thy-neighbour” "komşuyu - zarara sokma - politikası"
politikası; bir ülkenin ticaret yaptığı ülkelere karşı uyguladığı bir politika olup kendi
ekonomisinde beliren enflasyon, ödemeler dengesi ve işsizlik gibi sorunların çözümüne
yönelik olarak ticari ilişkide bulunulan ülkeye zarar verici ithalat kısıtlamaları, kur politikaları
uygulaması anlamını taşımaktadır. Bu politikanın temel argümanı yerli paranın yabancı para
karşısında değerinin düşürülmesi yani devalüasyondur.
Yabancı para karşısında değeri düşen yerli para, ihracatın daha ucuz hale gelmesine ve
ithalatın pahalı olmasına yol açmaktadır. Bu durumda ihracat artarken, ithalat azalmaktadır. Bu
politikayı uygulayan ülkenin istihdam oranı ve gelirlerinde artış yaşanmaktadır. Sonuç
itibariyle politikayı uygulayan ülke açısından sonuç olumlu olmakla birlikte diğer ülkelere
zarar vermektedir. Çünkü devalüasyon sonucu parasının değeri artan diğer ülkenin,
devalüasyon yapan ülkedeki fiyatların düşmesi sonucunda ithalatı artmaktadır. Bu durumda
daha önce kendisinin ürettiği malları, diğer ülkeden daha ucuza almaya başladığı için kendisi
üretmekten vazgeçer.
Bu ülkenin gümrük tarifelerini yükseltmesi, ithalatını kısıtlayarak, toplam talebinin
yabancı mallardan yerli mallara doğru kaydırılmasına, dolayısıyla yurtiçi üretiminin artması ve
işsizliğin azaltılması amacına yönelikti. Esasen bir ülkenin, işsizlik sorununa, gümrük tarifeleri
ve öteki dış ticaret kısıtlamaları yoluyla çözüm bulmaya çalışması, onun yurt dışına "işsizlik
ihraç etmesi" diye bilinir, özellikle ABD gibi dünya ticaretinde önemli olan ülkelerin bu gibi
kısıtlayıcı politikalar izlemeleri, ticaret ortakları durumunda olan ülkeleri büyük zarara sokar.
O nedenle 1930 larda uygulanan bu politikalar "komşuyu - zarara sokma - politikası" diye
adlandırılmıştır.
Bununla birlikte, bir ülkenin bu şekilde gümrük tarifelerini yükseltmesi, onun ticaret
ortaklarının da kendilerini korumak için aynı yola başvurmalarına neden olur, yani onlar da
tarifelerini yükseltirler. Böyle bir misilleme durumunda, ilk önlemi alan ülkenin avantajı azalır
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ve tarifelerde yeni artışlar yapma ihtiyacı doğar. Bu ise bir Gümrük Savaşının ortaya çıkması
demektir. Bunun sonunda ise hiç bir ülke istediğini elde etmiş olmaz, ancak daralan dünya
ticaretinden hepsi zarara uğrar. O bakımdan dünya ticaretinin buhranlı dönemlerinde, her
ülkenin bireyselci davranması yerine, aralarında işbirliği yapmaları ve ticaret hacmini
genişletici yollan araştırmaları hepsinin yararına olur.
III. KÜRESELLEŞME VE KORUMACI POLİTİKALAR
Küresel krizin dünya ekonomilerinde makroekonomik açıdan ağır hasara yol açtığı
görülmektedir. Bunlardan en önemlisi finansal krizin reel ekonomiye yansıması nedeniyle hem
ABD ve Avrupa gibi gelişmiş dünyada hem de gelişmekte olan ülkelerde büyüme oranlarında
meydana gelen düşüşlerdir.
Küresel krizin dünya ekonomileri üzerindeki etkisinin gittikçe derinleşmesi, dünya
ticaret hacminin önemli oranlarda daralması, ülkelerin neredeyse tamamının iktisadi küçülme
ile karşı karşıya kalması, işsizlik oranlarının hızla yükselmesi, başka bir ifadeyle 1929 yılından
bu yana dünyanın ilk kez bu boyutta bir iktisadi buhran ihtimali ile yüzleşmesi, küresel ölçekte
ve uzun süreli bir depresyon dönemine girildiği yönündeki kaygılar zirve yapmıştır.
Krizin olumsuz etkilerinin hızla yayılması ile birlikte, devletler bilhassa finans
sistemine yönelik güvenin tekrar kazanılması için önlem almaya başlamışlardır. Avrupa’da
başta Yunanistan olmak üzere borç krizi ile boğuşan ülkeler için de ardı ardına kurtarma
paketleri açıklanmıştır. Mevcut küresel kriz, çeşitli önlemlerin alınmasını zorunlu kılmıştır.
Bununla birlikte geleneksel olarak kriz dönemlerinde ekonomide korumacılık politikalarının
arttığı gözlemlenmektedir. 2008 küresel krizi de bu geleneği bozmamıştır. 2007 yılında
ABD’den sıçrayan krizin yoğunlaşması ile birlikte, dünya genelinde korumacılık eğilimleri
gündeme gelmiş ve somut olarak uygulamaya konmuştur.
Korumacılık, genel anlamda yabancı menşeli malların iç piyasaya girişini sınırlamaya
veya iç piyasada yerli malların yabancı menşeli mallara tercih edilmesini sağlamaya yönelik
düzenlemeler olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda; ithalat yasakları, miktar sınırlamaları,
gümrük vergi ve harçlarının koyulması, döviz tahsisi sınırlamaları gibi çeşitli yöntemler
uygulanabilmektedir. Başka bir ifadeyle korumacılık; bir ülkenin yerli üreticilerini her türlü
yıkıcı nitelikteki dış rekabet karşısında korunmasını savunan görüşlere dayanan dış ticaret
politikası olarak görülmektedir.
Korumacılık önlemleri kapsamında; gelişmiş ülkeler sübvansiyonları kullanmakta ve
yerli şirketlere finansal destek sağlamaktadır. Sübvansiyonların maliyetini karşılayacak güçte
bütçeleri ve yerli şirketlerin borçlarını karşılayacak fonları olmayan gelişmekte olan ülkeler ise
tarifeleri artırmak ve diğer mali olmayan koruma önlemlerini hayata geçirme
eğilimindedirler.2008 küresel krizin makroekonomik dengelerde yarattığı olumsuz etki
nedeniyle, dış ticarette korumacılık uygulamalarına geçilmiş, bazı ülkeler tarifelerini ve diğer
engellemelerini yükseltirken, bazıları yerli ürünlerini sübvanse etme yoluna gitmiştir.
Dış ticarette korumacılık, makro ekonomilerin tümüyle dışa kapatılması ya da
yüzde yüz kapalı ekonomi haline gelmesi demek değildir. Ancak Aaken ve Kurtz (2009: 21),
uluslararası iktisadi yasaların korumacılığı sınırlandırabileceğini ve bunun da bir çelişki
anlamına gelebileceğini; Weidenbaum (1983: 783) ise, korumacılığın niçin bu kadar popüler
olduğunu doğru anlamak gerektiğini belirterek, korumacılığın yüksek maliyetine rağmen
korunan sanayilerin bir dizi fayda elde ettiğini ve bazı maliyetlerin korunan sanayilerin
müşterisi olan diğer şirketlere kaydırıldığını vurgulamaktadır. Bu durum, tarafları, finansal kriz
ortamında ve kriz sonrasında dış ticaretin korunması kadar onun nasıl finanse edileceği sorunu
ile karşı karşıya getirmektedir.
Herger (2009: 9-12), “ticaretin finansı ile finans krizi” arasında ilişki kurarken;
ihracatçı ve ithalatçı küçük ve dışa açık ekonomiler için dış fonlara başvurmanın sınırlı
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olduğuna dikkat çekmektedir. Gelinen noktada “yeni korumacı” önlemler olgusu var ve bu
olgu yabancı işletmeler açısından daha fazla engel anlamına gelebilir. O’Rourke (2008: 56),
özellikle zengin ülkelerde, niteliksiz faktör akışı ve niteliksiz emek göçüne kapalı olunduğu
yönündeki gelişmelere bakarak, yeni bir “korumacı politik sınıf”tan söz eder. Bown (2009: 55)
ve Erixon-Sally (2010: 12), yeni korumacı önlemlerinin aslında “yükselen korumacılık” olarak
adlandırıldığını, bunun WTO tarafından bir ‘politik kayma’ sayıldığını ve öncelikle tarım,
tekstil, giyim, demir-çelik ve tüketici elektronik sektörlerini kapsadığını belirtmektedir. 20082009 yılları arası kriz konjonktüründe ABD’den AB, Rusya, Çin vd. ülkelere kadar uygulanan
300 civarındaki ticaret ayrımı önlemlere bakılırsa, “küresel ticaret ikazı” (global trade alert,
GTA) mekanizmasının ‘alarm tablosunu daha fazla boyadığını’, korumacılık önlemleri gibi
anti-damping soruşturmaların da sayıca arttığını (örneğin 2008’de sadece gelişen ülkelerde
ihracatçıların 147 tane soruşturmaya konu olduklarını) düşünmek mümkündür.
Ancak ülkelerin korumacı politikalara yönelmesi II Dünya Savaşı sonrasının en önemli
kazanımı olan Dünya Ticaret Örgütü Doha görüşmelerinin kesilmesi ve serbest ticaretin bu
zamana kadar sağladığı kazanımlardan geri adım atılması anlamına gelmektedir. Öte yandan
ulusal paranın diğer paralar karşısında değer kaybıyla ticaretteki pazar paylarının
arttırılabileceği düşüncesiyle ülkeler, korumacı eğilimler kapsamında buna yönelmiş, bu
durum da dünyada kur savaşları tartışmalarını gündeme getirmiştir.
IV. TÜRKİYE’DE KORUMACI POLİTİKALAR VE MERKEZ BANKASI
Küresel kriz sonrası zayıflayan ekonomilerdeki birçok olumsuz durum merkez
bankalarını alternatif çıkış yollarına yöneltmiştir. Özellikle artan risk algısına ek olarak kısa
vadeli fon kaynak maliyetlerindeki volatilite en önemli sıkıntı olarak göze çarpmıştır. Bunlara
ek olarak merkez bankalarınınfinansal istikrara daha fazla yönelmeleri, geleneksel araçların
yanında alternatif para politikası araçlarını da gündeme getirmiştir. Bu doğrultuda TCMB,
2006’da başlattığı fiyat istikrarı doğrultusundaki enflasyon hedeflemesine ek olarak 2010 yılı
sonu itibariyle finansal istikrarı da temel hedef olarak ele alıp bu hedef doğrultusunda para
politikası araçlarını kullanmaya başlamış, diğer yandan ise finansal istikrarı zedeleyici risk
unsurlarını dikkatlice takip etmeye çalışmıştır (TCMB 2013 Yılı Para ve Kur Politikası, 2012:
2).Finansal piyasalardaki kriz sonrası artan risk olgusu doğrultusunda riskler çeşitli unsurlara
göre farklılık göstermektedir. Buna göre genişleyici para politikaları, risk algılamalarındaki ani
farklılaşmalar ve giderek oynaklaşan sermaye piyasaları bu unsurlardan en önemlileri olarak
göze çarpmaktadır.
Kriz sonrası küresel likidite hareketleri sonucunda birçok ülkede olduğu gibi
Türk ekonomisinde de volatil bir sermaye, döviz ve kredi piyasası oluşmaktadır. Giderek
büyüyen kredi piyasasının yanısıra TL’nin aşırı değer kazanması da makroekonomik istikrarı
engellemektedir.TCMB, söz konusu risklerin azaltılması ve piyasa istikrarının sürdürülebilir
kılınması için bir takım yeni para politikası araçlarını yürürlüğe koymuştur. Bunlardan ilki olan
faiz koridoru uygulaması daha önce de değinildiği üzere faiz oranlarındaki oynaklığın en
azından belli bir bantta tutulması açısından önem arz etmektedir. Bilindiği üzere gecelik borç
verme ve borç alma faizinin arasında kalan bant olan“faiz koridoruna” ek olarak, TCMB ayrıca
piyasayı bir haftalık repo aracılığıyla fonlamaktadır.
Bu nedenle bir hafta vadeli repo fonlama faizi “politika faizi” olarak tanımlanmaktadır
(TCMB Yıllık Rapor, 2011, 2012: 46).Diğer bir politika aracı olan likidite yönetiminde ise
Rezerv Opsiyonu Mekanizması (ROM), TCMB tarafından aşırı oynak fon piyasalarının
ekonomide yarattıkları olumsuzluklar ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır. Böylece Türk
bankaları, Türk lirası zorunlu karşılıkların bir bölümünü döviz ve altın cinsinden tutabilmeye
başlamışlardır
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Küresel Kriz Sonrası Merkez Bankalarınca Uygulanan Korumacı Para ve Kur
Politikaları ABD’de 2008 yılında mortgage krizi ile patlak veren ve küreselleşmenin etkisiyle
tüm dünyaya yayılan küresel kriz toplam talep ve dünya ticaret gerilemiştir. Tüm dünyayı
böylesine bir krize yönelten nedenlerin başında;
• Ülkeler arası dengesizlikler,
• Likidite bolluğu,
• Denetim ve gözetim süreçlerindeki zayıflıklar gelmektedir (Pınar & Uzunoğlu, 2013)
Gelişmiş ülkelerde resesyon yaşanırken, gelişmekte olan ekonomiler büyüme oranları
sert bir şekilde düşmüştür. Kriz sürecinde milli gelir içinde ihracat payı yüksek olan ülkeler bu
durumdan en çok etkilenen ülkeler olurken, özellikle Avrupa Birliği’nde (AB) birçok ülke
ekonomik açıdan küçülmüştür. Başta AB üyesi olan Yunanistan olmak üzere İspanya, İtalya,
İrlanda, Belçika ve Portekiz gibi ülkeler borç krizi ile karşı karşıya kalmış (T.C. Başbakanlık
Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, 2011: 3). Ve birçok kurtarma paketi bu ülkeler için bir
zorunluluk haline gelmiştir. Karakteristik olarak kriz dönemlerinde artan bu tür korumacı
yaklaşımlar son küresel krizde de kendini hissettirmiştir. Genel olarak yabancı mallara karşı iç
piyasada üretilen malların ticaretini teşvik eden korumacı yaklaşımlar beraberinde ithalat
yasaklarını, miktar sınırlamalarını, yüksek gümrük vergi ve harçlarını, döviz tahsisi
sınırlamalarını getirmiş, ayrıca bu süreçte yerli şirketlere finansman desteği sağlanmıştır.
Kriz sonrası süreçte karşılaşılan bir diğer önemli olgu ise ülkeler arası rekabetçi kur
politikalarının uygulanmasıdır. Esasen dünya ticaretinde genel bir durgunluk dönemine
girilmesi sonucunda uygulanan rekabetçi kur politikaları 1930’lu yıllarda ortaya çıkmıştır. Bir
nevi kur savaşı olarak da ifade edilebilen rekabetçi kur politikaları, ekonomik olarak kötü
durumda olan bir ülkenin uluslararası ticaret ortağı olan diğer bir ülke üzerinden kur yoluyla
fayda sağlaması anlamına gelmektedir. Böylece ulusal para biriminin değerini düşürerek
ihracatı arttırma, buna bağlı olarak işsizliği azaltma ve sonrasında milli geliri arttırma
çalışmaları rekabetçi kur politikaları olarak tanımlanmaktadır (VOB Haber Bülteni, 2010: 34).
Bu süreçte dünya ticaretindeki daralma rekabetçi kur politikalarını yeniden gündeme taşımıştır.
Literatürde rekabetçi kur politikalarının uygulanması çeşitli nedenlere bağlanmıştır:
• Devam eden küresel resesyon,
• Azaltılamayan işsizlik oranları,
• Parasal ve mali genişlemenin istenildiği kadar gerçekleşmemesi,
• İç pazarı göz ardı eden ülkelerin dış pazarda rekabetçi stratejiler uygulaması,
• Ülkelerin döviz rezervini arttırma arzusu (rezerv para ağırlıklı olarak dolar
olduğundan, piyasadan dolar toplanır. Böylece diğer para birimlerinin de arzı artmaktadır)
(Pınar & Uzunoğlu, 2013: 6).
Resesyonun özellikle gelişmiş ülke ekonomilerinde ve ABD ekonomisinde
derinlemesine yaşanıyor olması ve gevşek para politikası uygulamalarının belli bir zaman
zarfında bu probleme çözüm olamaması rekabetçi kur politikalarının uygulanmasına neden
olmuştur (VOB Haber Bülteni, 2010: 36).
En son kur savaşları 2012 yılında, değişen Japonya başbakanının söylemleri ile
başlamıştır. Bu söylemleri takiben Japon Merkez Bankası enflasyon hedefini % 2’ye çıkarmış
ve bu hedefe ulaşıncaya kadar devlet tahvili satın alınacağını beyan etmiştir. Bu amacın
gerçekleşmesi halinde Japonya negatif faiz oranlarına sahip olacak ve son on yılda Yen’i güçlü
kılan pozitif faiz oranlarından vazgeçecektir. Bu durum dünya ekonomisinde ciddi bir sıkıntıya
yol açmıştır (Çolak, 2010: 35).
Bu sıkıntıdaki temel neden, yabancı paralar karşısında değer kaybeden Yen’in özellikle
AB’nindünya ticaretindeki rekabet avantajını azaltıyor olmasıdır. Dolayısıyla AB, Japonya ile
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ekonomik açıdan sıkıntılı bir döneme girmiş ve aralarında “kur savaşları” başlatmıştır. Diğer
taraftan Çin kur savaşlarının ikinci cephesi olarak öne çıkmıştır (Günay & Kesimli, 2001: 82).
Kriz öncesi para birimi Yuan’ı dolara endeksleyen Çin, doların değer kaybetmesiyle
avantaj sağlayarak mallarını uluslararası ticarette tercih edilir hale getirmiştir. Bu süreçte ABD,
Çin’den para birimini daha değerli hale getirmesini talep etmiş, böylece Çin’den yaptığı ithalatı
kısıtlamayı planlamıştır. Fakat Çin rekabet avantajını kaybetmek istememiş ve devam eden
süreçte ise dolara endeksli olan para birimini serbest bırakmıştır. Bu süreçte Amerikan Merkez
Bankası (Federal Reserve System – FED), ABD ekonomisini canlandırmak ve ekonomik
durgunluk ile savaşmak amacıyla miktar genişlemesini tercih etmiştir.
2011 yılı itibariyle parasal genişlemenin miktarı 2,3 trilyon doları bulmuş ve doların
değer kaybı artmıştır. Birbirini takip eden ikinci ve üçüncü genişlemelerle piyasada dolar
miktarı artmış, Euro karşısında dolar değer kaybetmiştir. Dünyada bir takım ülkeler rekabetçi
kur politikaları uygularken, bu duruma karşı en kırılgan bölge AB bölgesi haline gelmiştir.
Bunun nedeni parasal birlikte Avrupa Merkez Bankası’nın (European Central Bank – AMB)
kurlara yönelik bir müdahalede bulunma şansının az olmasıdır. Parasal genişlemeye borç krizi
endişesiyle çekinceli bakan AMB, hatta kriz sonrası süreçte finansal kurumların likidite
sorununu çözmek için başvurmuş olduğu parasal genişlemeden bile geri dönme eğilimine
girmiştir.
Bu doğrultuda çoğu AB bankası daha evvel AMB’den almış oldukları kredileri
vaktinden önce ve düşük faizlerle geri ödeme arzusunda olmuşlardır. Bu durum Euro’nun
değer kazanmasına zemin hazırlamıştır. Dolayısıyla ciddi bir çelişki içine düşen AB, bir
taraftan ekonomisini canlandırmak istemekte ancak uyguladığı politikalarla Euro’nun değer
kazanmasına neden olarak kendi ekonomisini olumsuz bir sürecin içine sokmaktadır. Özetle
bakıldığında;
• Japonya Merkez Bankası’nın Yen’in değerini kısa sürede düşürmüş olması diğer
ülkelerce kabul görmemiştir.
• FED doların Euro karşısında düşük değerde olmasını tercih etmektedir.AMB ise,
euro-dolar paritesinin 1.30-1.25 seviyesinde olmasını tercih etmektedir.
• 2012 yılsonu itibariyle ABD’nin mal ticaretini geçen Çin’in2015 yılsonu itibariyle
ise ABD mal ve hizmet ticaretinin toplamını da geçeceği düşünülmektedir (Pınar & Uzunoğlu,
2013: 7).
V. KUR SAVAŞLARI TEHLİKESİNİN YENİDEN YÜKSELİŞİ
1930’lu yıllarda ortaya çıkan “kur savaşları” kavramı 2010 yılının Eylül ayında
Brezilya Maliye Bakanı Guido Mantega tarafından yeniden dile getirilmiştir. 2013 yılı başında
ise, Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Alexei Ulyukayev kur savaşlarına atıfta
bulunarak yeni bir rekabetçi devalüasyonun canlanabileceği uyarısında bulunmuştur. Eurogrup
Başkanı Jean Claude Juncker da sabit kur sisteminin tehlikeli boyutlara ulaşabileceğini ifade
etmiştir.
Küresel kriz sonrasında düşen talep, rekabetçi kur politikaları tartışmasını
alevlendirmiştir. Para birimlerinin değerlenmesini önlemek için başlayan tartışmalar önce kur
savaşları biçimini almış, sonra tartışma kur rejimlerini içine alacak biçimde genişlemiştir. Kur
Savaşları’nın çıkmasına neden olan etmenler ise şu şekilde sıralanabilir:
 Durgunluk hemen hemen bütün dünyada devam etmektedir.
 İşsizlik artmaya devam etmekte, bir türlü düşüş sürecine girememektedir.
 Mali ve parasal genişleme yeterli olmamaktadır.
 İç pazarın durduğu bir ortamda her ülke diğerinin pazarına girmenin yolunu
aramaktadır.
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 Ülkeler dolar fazlalığının kendi paralarını güçlendirdiğini fark ettiği için merkez
bankaları yabancı parayı (büyük ölçüde dolar) toplamaktadır.
Bu da diğer para birimlerinin arzının da artması anlamına gelmektedir. Kur
Savaşlarının başlangıcı Aralık 2012’de Shinzo Abe’nin Japonya Başbakanı olarak seçilmesi ve
ekonomi politikasını değiştireceğini söylemesine dayanmaktadır. Başbakan Abe, Japon
Merkez Bankası’nın enflasyon hedefini % 2’ye çıkarmasını ve bu hedefe ulaşıncaya kadar
devlet tahvili satın almasını istemiştir. Bu hedefin gerçekleşmesi durumunda, Japonya faiz
oranları reel anlamda negatif seviyeye düşecektir. Nitekim deflasyon nedeniyle, son 10 yılın
büyük bir bölümünde reel faiz oranları ekonomideki durgunluğa rağmen pozitif seviyedeydi.
Bu da Japon para birimi Yen’i daha güçlü kılmış, öte yandan ihracatçılar için sıkıntı
oluşturmuştur.
Başbakan Abe’nin bu önerisi kur piyasasına bir darbe indirmiş ve Yen’in Dolar
karşısında değer kaybetmesine neden olmuştur. Japonya’nın bu tutumuna karşılık en açık tepki
Fransa’dan gelmiştir. Fransa’nın tepkisi Avrupa’nın kur savaşlarına girip girmeyeceği
tartışmalarını da başlatmıştır. Kur Savaşları tartışmalarına taraf olan bir diğer ülke de Çin’dir.
Kriz öncesi dönemde, Çin para birimi Yuan’ın ABD Doları’na endekslemiş ve haksız rekabet
başlatmıştı. Bu durum Dolar’daki değer kaybına bağlı olarak, Çin ekonomisinin avantajını
arttırmış, Çin mallarının uluslararası mal piyasasında daha fazla öne çıkmasına neden olmuştur.
Küresel Krizinin gerçekleşmesinin ertesinde ise, ülkelerarası dış açık
dengesizliklerinin azaltılması ihtiyacı nedeniyle, ABD ve Çin arasında da kur savaşları
mücadelesine tanık olunmuştur. Krizden uzun bir süre çıkmanın mümkün olmadığının
anlaşılması üzerine, ABD Çin’e para biriminde düzeltmeler yapması gerektiğini belirtmiştir.
ABD, Çin’den yaptığı ithalatı azaltmak amacıyla Çin’in para birimini değerlendirmesini talep
etmiştir. Ancak Çin sahip olduğu avantajı kaybetmemek için tutumunu devam ettirmiş, 2011
yılı sonuna doğru parasının Dolar’a endeksliliğini kaldırıp, piyasa koşullarına bırakmıştır.
Bu dönemde Çin sahip olduğu 2,5 Trilyon Dolar’ı aşan döviz rezervini, kurlara
müdahale etmek ve ticarette pazar payını arttırmak için kullanmaya devam etmiştir. ABD
açısından durum ele alındığında; ABD Merkez Bankası’nın (FED) ABD ekonomisini
canlandırmak ve deflasyonu engellemek amacıyla başlattığı QE olarak bilinen Miktarsal
Genişleme (Quantitative Easing-QE) süreçleri önem taşımaktadır. ABD’nin 2010 yılının Ekim
ayı başında 600 Milyar Dolarlık kamu kağıdını geri alacağını duyurması küresel gündemin
birinci sırasına oturmuştur.
2011 yılı itibariyle parasal genişlemenin miktarı 2,3 trilyon doları bulmuştur. FED’in
ikinci genişleme (QE-2) politikasını uygulaması ile doların değer kaybı ivme kazanmıştır.
İkinci genişleme politikasını üçüncüsü izlemiştir. Bu süreç ile dolarda görülen miktarsal artış,
Euro karşısında değer kaybı yaşanmasına yol açmıştır. Kur savaşlarında en korumasız bölgenin
ise; Euro Bölgesi olduğu belirtilmektedir. Çünkü kurlara yönelik Avrupa Merkez Bankası’nın
bir girişimde bulunmasının çok zor olduğu yönünde görüşler mevcuttur. Nitekim, Avrupa’da
parasal genişleme daha önce “borç krizi” sorununu çözmeye ve zordaki bankalara likidite
vermeye yönelik kullanılmıştı. O dönemde, Amerikan para politikasının yönlendirdiği
Dolar/Euro paritesi Avrupa’daki parasal genişlemeyle bir ölçüde dengelenmişti.
Şimdi ise, Avrupa Merkez Bankası parasal genişlemeye “borç krizi” nedeniyle gerek
duymamaktadır. Aksine Avrupa’da bankaların likidite sorununu çözmeye yönelik yapılan
parasal genişlemeden geri dönüş söz konusudur. Avrupa bankaları Avrupa Merkez
Bankası’ndan 3 yıl vadeli yıllık yüzde 1 faizle aldıkları borçları erken geri ödeme eğiliminde
bulunmaktadır. Kur savaşlarından bağımsız olarak bu durum Euro’nun değer kazanmasına
neden olmaktadır. Ortaya çıkan bu yapı nedeniyle Avrupa önemli bir çelişkiyi yaşamaktadır.
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Avrupa ekonomilerinin kalıcı bir düzelme yoluna girebilmesi için, ekonomik
büyümenin ateşlenmesi ve büyümenin itici güçlerinden biri Euro’nun diğer paralar karşısında
değer yitirmesi gerekmektedir. Ancak diğer ülkeler kendi paralarının değerini düşürmeye
çalıştıkça, Euro değer yitirmemekte, aksine değer kazanmaktadır. Bu durumda AB’nin kur
savaşlarına girip girmeyeceği yönünde tartışmaları arttırmaktadır. Gelinen nokta itibariyle;
 Amerikan Merkez Bankası dengeli bir yaklaşım sergileyerek ABD Doları’nın
değerini Euro karşısında düşürüp, düşük seviyede tutmak amacındadır.
 Avrupa Merkez Bankası, ABD Doları/Euro paritesini öncelikle 1.30-1.25 seviyesine
çekmek niyetindedir.
 Japonya Merkez Bankası’nın parasının değerini kısa sürede düşürmüş olması diğer
ülkelerin tepkisini çekmektedir.
 Çin açısından bakıldığında; 2012 yılsonu itibariyle ABD’nin mal ticaretini geçtiği,
2015 yılsonu itibariyle ise mal ve hizmet ticaretinin toplamını da geçeceği öngörülmektedir.
 Rusya ise tüm olasılıklara karşın aşırı ölçüde altın biriktirme eğilimindedir.
VI. SONUÇ
Tüm bu gelişmelerden görülebileceği üzere; küresel krizden ve ülkelerin içinde
bulunduğu durgunluktan çıkış için ticaret hacminin arttırılması hedeflenmekte ve bunun için
de kurlara müdahale edilmesi geçerli bir yol olarak algılanmaktadır. Ancak kurlara müdahale
edilmesi bir çözüm değildir. Durgunluktan çıkış için asıl anahtar; ülkelerin gelir düzeyini ve
istihdam oranlarını arttırmalarından geçmektedir. Başka bir deyişle; ülkeler ekonomilerinin
içsel dinamiklerini göz ardı etmemelidir.Kriz sonrası dönemde artan korumacılık eğilimlerinin
bir sonucu olarak kur savaşları endişesinin patlak vermesi, diğer bir ifadeyle mevcut serbest
ticaret modelinden korumacı bir sisteme geçiş yönünde eğilimlerin artması aslında dünya
ekonomik düzeninin değişmesi anlamına gelmektedir. Bu dönüşümün küresel dengeler
açısından sarsıcı etkileri olabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle bunun muhtemel
sonuçlarının iyi analiz edilmesi gerekmektedir. Dünyada Merkez Bankaları’nın almakta olduğu
sert önlemlerin, dünya ticaretinin istikrarı ve küresel krizin çözümü konusunda ne ölçüde
yararlı olacağı oldukça tartışmalıdır. Bu doğrultuda ülkeler arası koordinasyonun kurulması ve
ortak bir davranış biçiminin ortaya konması önem taşımaktadır. Dünyada kur savaşları
tartışmalarının daha uzun bir süre devam etmesi beklenmektedir.
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Arap Baharı Ve Türkiye’ye Ekonomik Yansımaları
Nihal ASLAN*
Özet
2010 yılında Tunus’lu üniversite öğrencisi Muhammed BUAZİZİ’nin kendini
yakmasıyla başlayan Arap Baharı, Libya, Mısır ve Suriye’ye sıçrayarak Ortadoğu’yu kasıp
kavuran bir hareket olarak siyasi literatüre girmeyi başarmıştır. Her ne kadar adı “Bahar” olsa
da kısa zamanda Ortadoğu’yu cehenneme çeviren kanlı bir devrime dönüştürmüştür. Asıl
hedefleri totaliter rejimleri demokratik rejimlere döndürmek olan Arap halkının bu atağı sonu
kara ve kanlı günlere kapı aralayan bir harekete dönüşmüştür. Arap Baharı’ nın başlaması,
sadece hareketin etkili olduğu ülkeleri değil bu ülkelerle siyasi ve ekonomik yönden bağı olan
ülkelere de tesir etmiş dolaylı da olsa Arap Baharı bu ülkeleri de etkisi altına almıştır. Birçok
alanda olduğu gibi özellikle ekonomik açıdan da Arap halkının “Baharı” hezimete uğramış
ekonomik dengelerin değişmesine sebep olmuştur.
Bu çalışma bir literatür çalışması olup Arap Baharı ve bu sancılı hareketin Türkiye’ye
ve Türkiye ekonomisine yansıması incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Arap Baharı, Türkiye, Türkiye Ekonomisi
I.GİRİŞ
2010 yılında Tunus’ta Bouzzazi’nin kendini yakmasıyla başlayan ve Libya, Mısır,
Suriye, Bahreyn, Yemen, Cezayir’ e sıçrayan isyanlar zinciriyle ortaya çıkan Arap Baharı’nda
Türkiye gelişmeleri aşağıdan yukarıya doğru bir halk hareketi olarak görüp bölgenin
demokratikleşmesini desteklemiştir. Bu zaman zarfında hem Ortadoğu’da tarihin akışı hızlandı
hem de doğurdukları sonuçlar anlamında ortaya çıkan gelişmeler devrimsel özellikler gösterdi.
Kimsenin devamından şüphe etmediği, yıkılmaz addedilen yönetimler birer birer tarih
sahnesinden çekilmeye başladılar (OĞUZLU,2011). Uzun süredir iktidarda olan Kaddafi
ölmüş, Mübarek ise hapse girmiştir. Yeni gelen yönetimlere Türkiye de katkıda bulunmuş fakat
Ortadoğu’nun güvenliğini çevreleyen riskler yeni durum için belirsizlikleri de yanında
getirmiştir (Yücesoy,2015).
2011 yılında ilk kıvılcımı oluşan zamanla tüm Ortadoğu’yu içine alan bir yaygına
dönüşen “Arap Baharı” nın ateşi hâlâ Suriye’de devam etmektedir. Her ne kadar ismi
“yasemin” diye başlayıp “bahar” ile devam etse de aslında kanlı devrim niteliğinde olmuştur.
Başladığı ve devam eden ülkelerde sonu kanlı da olsa amacına ulaşmış olsa da tam olarak
kitleleri tatmin ettiği söylenemez.
Tunus’ta başlayan Mısır, Fas, Cezayir ve devamında birçok ülkeyi tesiri altına alan
Arap Baharı’nda en ağır fatura ödeyen ülke Suriye olmuştur. Rejim karşıtı eylemlerin
başladığı günden beri 6 milyon Suriyeli’nin göç etmesine sebep olan kargaşa ortamı, meseleyi
sadece Suriye sınırlarında bırakmayıp dünya gündemini meşgul eden ve büyük pazarlıkların
yaşandığı “mülteci sorunu”nakapı aralamıştır.
BeşarEsed rejimine karşı gelerek ayaklanan Suriye halkının büyük kısmı Türkiye’ye
sığınırken,bir kısmı Türkiyeyi transit ülke olarak kullanarak Avrupa’ya geçmeye başlarken
kalan kısmı ise diğer Ortadoğu ülkelerine dağılmışlardır. Bu bağlamda Türkiye göç eden

*

nihalaslan@firat.edu.tr

932

Suriyeli halkının sadece manevi değil aynı zamanda maddi yükünü de omuzlamak zorunda
kalmıştır.
II. ARAP BAHARI VE “BAHAR”IN BAŞLANGICI
Ortadoğu ülkelerinin halkları tarafından Aralık 2010’dan günümüze değin, Kuzey
Afrika ve Ortadoğu ülkelerinde rejim, yönetim, yönetici değişimleri başta olmak üzere
değişikliklere, revizyonlara ve yenilenmelere yol açan, protesto, ayaklanma, kalkışma, devrim,
başkaldırı ve daha birçok adlandırmayla söz edilen Arap halk hareketleridir. Nedenleri detaylı
olarak ilerleyen kısımlarda aktarılacak olan sürecin fitilini ateşleyen olay; iş bulamamaktan ve
geçim sıkıntısından dolayı seyyar satıcılık yapan üniversite öğrenimli Tunuslu Muhammed
Buazizi adlı gencin bir zabıta görevlisince tokatlanması ve tezgâhı ile mallarına el
konulmasıdır(Tekek,2012).
Twitter’da 2011 yılı içerisinde en çok geçen kelimenin “Mısır” olduğu düşünülürse,
Arap Baharı’nın Mısır’ın kendi halkı ve dünyadaki insanlar açısından ne anlama geldiği ve
Mısır’ın Arap Baharı’nda ülke olarak nereye konduğu daha da iyi anlaşılabilir (Tekek,2011).
Arap baharı olayının sebepleri arasında; siyasi yozlaşma, ifade kısıtlaması, gıda enflasyonu,
usulsüzlükler, gelir dağılımındaki adaletsizlik, diktatörlük ve kötü yaşam koşulları
vardır(tariiolaylar.com,Erişim Tarihi: 30.03.2016)
Arap Baharının fitilinin ateşlendiği Tunus’ta, 26 yaşındaki genç Buazizi 4 Ocak günü
hayatını kaybettikten sonra protestolar daha da büyümüş isyanın büyümesiyle beraber
hükümeti 23 yıl kadar yöneten Devlet Başkanı Zeynel Abidin Bin halka yeni vaatler verip 2014
yılında görevinden ayrılacağını söylese de halkı ikna edememiş ve iktidar koltuğundan
olmuştur. 200 Tunuslu’nun hayatına ve Zeynel Abidin Bin’in iktidarına sebep olan Tunus’taki
bu mücadele tarih sayfalarına “Yasemin Devrimi” olarak geçti.
Tunus’ta olduğu gibi Mısır’da da açlık, işsizlik, yolsuzluk, diktatörlük gibi benzer
sorunlar sebebiyle halk isyan etmeye başlamasıyla 30 yıl boyunca iktidar olan Hüsnü Mübarek
yönetimi sona erdi. 2011’de Tahrir Meydanında toplanan kalabalık Mübarek rejimini devirmiş
fakat Mısır halkının bu defa ordu ile imtihanı başlamış ve seçimle iş başına gelen Muhammed
Mursi görevden alınarak idama mahkum edilmiştir.
Arap baharı bir anda tüm dünyayı etkisi altına aldı. Mısır’dan sonra Libya’da özgürlük
sesleri yükselmeye başladı. Libya’da daha ağır bilançolara sebep olan protestolar gerçekleşti.
Bilindiği üzere 42 yıl boyunca ülkeyi yöneten Albay Muammer Kaddafi’ydi. Yapılan
çatışmalarda iktidarın değişmesini isteyen halka, Kaddafi çok sert tepki vererek asla
koltuğundan vazgeçmeyeceğini belirtti. Günler geçtikçe ölenlerin sayısı artmaya ve dünya
kamuoyu buna tepki göstermeye başladı. Fransa, yaşanan olaylara seyirci kalamayacağını
söyleyerek NATO ile birlikte olaylara müdahale etti. Olaylar gitgide büyüdü ve Kaddafi
memleketi olan Sirte’ye kaçtı. Ulusal Geçiş Konseyi ve NATO güçleri, Kaddafi’yi drenaj
borusunun içinde buldular. Yaptığı tüm eziyet veacımasızlıkların karşılığında halkı, onu linç
ederek öldürdü. Yönetim, Ulusal Geçiş Konseyine devredildi (tariiolaylar.com, Erişim Tarihi:
30.03.2016)
Tunus ile başlayan Arap Baharı Mısır, Libya, Bahreyn, Yemen ile devam ederken
zincirin son halkası ve en şiddetli olanı Suriye olmuştur. Beşar Esad rejimine karşı ayaklanan
halk daha rahat yaşam sürme ve diğer Ortadoğu ülkelerinde yaşanan ortak sorunlardan
kurtulma adına mücadelelerine başladılar. Hali hazırda devam eden Suriye krizi sadece Suriye
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sınırı içerisinde kalmamış zamanla tüm dünyanın ortak sorunu olan mülteci krizinin de
anavatanı halini almıştır. Zira Arap baharı heyecanı ile başlayan ayaklanmalar 4 milyon
Suriyelinin ülke içinde 2 milyon Suriyelin dünyaya dağılmasına sebep olmuştur.
III. ARAP BAHARININ YAŞANDIĞI ÜLKELERE GENEL BAKIŞ
Arap Dünyası'nda başta gelen işsizlik, gıda enflasyonu, siyasi yozlaşma, ifade
özgürlüğü, usulsuzlükler ve kötü yaşam koşulları gibi pek çok sorun sonucunda önce Tunus'ta
Muhammed Buazizi'nin kendini yakmasıyla başlamıştır. Ardından benzer sorunlar yaşayan
ülkelerde domino etkisi göstermiştir. Duyulan rahatsızlıkların ortak olması ve demokrasi ve
özgürlükler alanındaki kısıtlamalar Arap halkının tahammülünü aşmış ve toplu isyan
hareketlerini meydana getirmiştir.
Tablo 1: Arap Baharının Yaşandığı Ülkelerin Ekonomik Göstergeleri
GSMH
KBGSYİ
H
Büyüme
Nüfus

Suriye
28.752
milyon $
1.643$

Fas
102.044
milyon $
3.045$

% -2.4
% 4.36
17.500.00 33.500.00
0
0
Kaynak: T.C. Dış İşleri Bakanlığı

Libya
106.812
milyon$
15.775$

Mısır
332.500
milyon$
11.648$

Tunus
46.087
milyon$
4.106$

Cezayir
197.515
milyon$
4.910$

%9
6.771.00
0

% 4.3
90.203.00
0

% 3.82
11.224.00
0

% 3.86
40.224.0
00

Ortadoğu ülkelerinin kaderi haline gelen kötü yönetim ve tüm bunlara ek olarak
değişime cevap ve cevaz vermeyen idare anlayışı isyankâr tavrı başlatmış fısıltıların sert seslere
dönüşmesiyle birlikte Ortadoğu diktatör yönetimin sonunu hazırlamıştır. Halk yoksullukla
yaşamaya alışkanlık haline getirmişken diğer taraftan iktidar takımının lüks içinde yaşaması
yoksulluk, yolsuzluk, işsizlik ve enflasyonun artık kitleleri huzursuz etmesi neticesinde
değişim kaçınılmaz olmuştur. Ortadoğu ülkelerinin ekonomik göstergeleri başkaldırının sebebi
hakkında bilgi sağlamaktadır.Özellikle Suriye’de kişi başı milli gelirin oldukça düşük olması
ve ekonomik büyümenin eksilerde seyretmesi rahatsızlığın ekonomik nedenini açıklamaktadır.
Dünya Bankası ülkeleri farklı ekonomik özeliklerine göre çeşitli sınıflandırmalara tabi
tutmaktadır. Bu çerçevede Arap Baharının yaşandığı ülkeler olan Ortadoğu ve Kuzey Afrika
ülkeleri hidrokarbon temelli enerji kaynakları ve nüfus büyüklüklerine göre şöyle
sınıflandırılmaktadırlar. Birinci grupta, kaynakları ve işgücü yönünden zengin ülkeler yer
almaktadır. Bu grupta Cezayir, Irak, Suriye ve Yemen yer almaktadır. İkinci grupta kaynakları
açısından zengin, ancak işgücü ithal etmek zorunda olan ülkeler yer almaktadır. Bu grup Körfez
İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkeleri olan Bahreyn, Kuveyt, Oman, Katar, Suudi Arabistan ve
Birleşik Arap Emirlikleri ve Libya’yı içine almaktadır. Üçüncü grupta ise kaynakları yönünden
fakir olan ülkeler yer almaktadır. Bu ülkeler Cibuti, Mısır, Lübnan, Moritanya, Ürdün, Fas,
Tunus ve Filistin’dir (Öztürkler Harun,2014:3).
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Tablo 2: Arap Baharının Yaşandığı ülkelerdeki Yolsuzluk İndeksi
2006
2007
Mısır
3.3
2.9
Suriye
2.9
2.4
Yemen
2.6
2.5
Libya
2.7
2.5
Tunus
4.6
4.2
Kaynak: Uluslararası Şeffaflık Derneği

2008
2.1
2.3
2.6
4.4

2009
2.8
2.6
2.1
2.5
4.2

2010
3.1
2.5
2.2
2.2
4.3

2011
2.9
2.6
2.1
2
3.8

Yolsuzluk Algı Endeksi, bir ülkede, kamu yöneticilerine ilişkin yolsuzluk algı
düzeylerinin ölçerek değerlendirmektedir. İndeks değerleri 10’a yaklaştıkça yolsuzluk
azalırken 0’a doğru yolsuzluk artmaktadır.
Arap Baharının başlamasının ve halkın bu derece galeyana gelmesinin bir nedeni de
yöneticilerin debdebe içinde yaşarken halkın fakirlik ve yoksullukla pençeleşmesi ve
yolsuzluğun çok yüksek oranlarda seyretmesidir. Uluslararası Şeffaflık Örgütünün 2006-2011
yılları arasındaki veriler ışığında Ortadoğu ülkelerinin yolsuzluk indeksinin düşük seviyelerde
seyretmesi halkın iktidara olan güvenini sarsmıştır. Tunus’un yolsuzluk indeksi ortalama
olarak 4 seviyelerinde seyrederek düşük bir oran belirtse de Arap ülkeleri arasında en iyi
konumda olan ülkedir. Mısır, Suriye Yemen ve Libya ise birbirine yakın değerlere sahip olarak
güven konusunda ciddi açıklar vermekteler.
Tablo 3: Ortadoğu Ülkelerinin demokrasi İndeksi
Fas

Mısır

Cezayir

Tunus

Yemen

Suriye

Libya

3.90

3.90

3.17

3.06

2.98

2.36

1.84

Kaynak: Dünya demokrasi indeksi ülkelere göre Demokrasi sıralaması | izafet.net
TheEconomist'deki bir çalışmasında beş genel kategoride odaklanan demokrasinin bir
indeksle bunu ölçmeyi deneyerek kategoriler oluşturmuştur. -özgür ve adil seçim -vatandaş
özgürlükleri -devlet fonksiyonları -politik katılım -politik kültür İsveç, 10 üzerinden 9,88
alarak birinciliği taşırken, listenin sonunda 1,03 puan ile Kuzey Kore var. "Tam Demokrasiler",
"Yarı Demokrasiler", ve "Karma Rejimler" demokrasi olarak kategoriler oluşturulurken
"Otoriter Rejimler" diktatörlük olarak değerlendirilmiştir (Dünya demokrasi indeksi ülkelere
göre Demokrasi sıralaması | izafet.net).
Arap Baharının yaşandığı ülkelerinde diğer bir huzursuzluk konusu demokrasinin
yetersizliği konusunda olmuştur. İktidar sahiplerinin ülkeyi kendi çıkarları doğrultusunda
yönetmesi ve adeta babadan oğula geçer tarzda yönetim biçimi yönetimleri demokrasiden
otoriter rejime kaydırmıştır.
IV. ARAP BAHARININ TÜRKİYE’YE EKONOMİK ETKİLERİ
Kriz tüm bölge gibi, Türkiye’yi de siyasi, güvenlik, diplomatik ve ekonomik alanlarda
doğrudan ve dolaylı olarak etkilemeye başladı. Doğrudan etkilerin ilki, iki ülke arasındaki
ticaret hacminin azalması ve Suriye’ye yoğun olarak ihracat yapan illerin bu durumdan
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etkilenmesidir. Osmanlı döneminde Halep vilayetinin sancakları olan Gaziantep, Hatay ve
Şanlıurfa, kültürel bağların da etkisiyle Suriye-Türkiye ilişkilerinin gelişmesinden olumlu
yönde etkilenen başlıca şehirlerdir.İkinci doğrudan etki kanalı turizmdir. Özellikle Suriye ile
Türkiye arasındaki vizelerin 16 Eylül 2009 tarihinden geçerli olarak ve karşılıklı
kaldırılmasının ardından, gerek günübirlik alışveriş turlarıyla gelenlerin, gerekse de Türkiye’yi
gezmeye gelen Ortadoğulu turistlerin Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’daki turizm
gelirlerinin artmasında önemli payları vardır. Üçüncü etki kanalı ise firmaların yatırımlarının
finansmanı ile ilgilidir. Yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye-Suriye ilişkilerinin durma
noktasına gelmesi, Suriye ve Ortadoğu ile iş yapan girişimcilerin borçlarını ödemekte
zorlanmalarına sebep olmuştur.Bir diğer doğrudan etki ulaşım ve taşımacılıkla ilgilidir.
Ortadoğu ile gelişen ticaretten pay almak isteyen ve Suriye’yi bölgeye açılan kapı olarak
kullanan birçok taşımacılık firması, krizin etkisiyle sınırın kapanmasından etkilenecektir. Bu
riski öngörüp rotasını başka pazarlara çevirenler zararı en aza indirgerken, riski
öngöremeyenler mali zorluğa gireceklerdir.Doğrudan etkilerin sonuncusu ise emlak piyasası
ile ilgilidir. Kriz öncesi özellikle Gaziantep zengin Suriyelilerin ve Ortadoğuluların
gayrimenkul satın almak istedikleri bir il konumunda iken, kriz sonrası yaşanan sığınmacı
patlaması ile birlikte kiralama hizmetleri öne çıkmıştır. Sığınmacılar Gaziantep, Hatay, Kilis
ve Adana’daki kiralık evlere yoğun talep göstermişler ve bu durum illerdeki kiraların 3-4 ay
gibi kısa bir sürede 3 katına çıkmasına sebep olmuştur. Diğer yandan çadırkentlerde kalanların
her türlü ihtiyaçlarının giderilmesi için yapılan yatırımlar, daha alt gelir grubundaki
sığınmacıların gayrimenkul satın alma ve kiralama hizmetlerine olan taleplerini azaltmış
olabilir(ALPASLAN,2012:2).
Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) Yönetim
Kurulu Başkanı Bahadır Kayan, "Arap Baharı ve yerel üreticilerin lobisiyle hedef ülkelerimizin
yeni ithalat bariyerleri getirmesi ihracat düşüşünde etkili oldu. Bu nedenle 2008 yılından bu
yana sadece çimentoda bölge ülkelerine 600 milyon dolar ihracat kaybı yaşadık" dedi.
"Birliğimiz, seramik ve cam sektörlerinde ihracat artışını sürmesine karşın çimento sektörünün
özellikle Orta Doğu'daki siyasi krizden olumsuz etkilenmesi sonucunda 2014 yılında yüzde 1
düşüş yaşadı. Birlik ihracatı 3,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılki ihracatımızın en
belirgin özelliği, komşu coğrafyadaki en büyük pazarlarımız olan Irak, Libya ve Rusya'ya
ihracatın düşmesi, buna karşılık Almanya, İngiltere ve ABD gibi gelişmiş ülkelere yüksek
oranda artışlar kaydetmemiz oldu. Birliğimizin Orta Doğu ülkelerine ihracatının azalmasında,
AB krizi nedeniyle iç pazarda daralma yaşayan Avrupalı üreticilerin yeni pazar arayışları
sonrası ihracat pazarlarımızda bize rakip olması, Arap Baharı ve yerel üreticilerin lobisiyle
hedef ülkelerimizin yeni ithalat bariyerleri getirmesi etkili oldu. Bu nedenle 2008 yılından bu
yana sadece çimentoda bölge ülkelerine 600 milyon dolar ihracat kaybı yaşadık (Dünya
Gazetesi,11.02.2015,)
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Grafik 1: Ortadoğu ülkeleri ile İthalat
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Tablo 4: Ortadoğu Ülkeleri ile Ticaret Göstergeleri

2008
2009
2010
2011
2012

FAS
İthalat
360.520
234.729
396.798
419.945
429.482

2013

572.206

2014

639.849

2015

710.622

2016
2008
2009

74.875
MISIR
İthalat
886.237

2010

641.552

2011

926.476

2012

1.382.2
16
3.679.1
95
1.628.8
68
1.434.4
72
1.215.9
18
101.225

2013
2014
2015
2016

İhracat
957.769
598.541
623.957
920.896
1.014.90
6
1.192.90
0
1.406.56
6
1.337.85
2
104.296
SURİYE
İhracat
1.426.45
0
2.599.03
0
2.250.57
7
2.759.31
1
1.342.05
1
3.200.36
2
3.297.53
8
3.126.05
9
244.892

CEZAYİR
İthalat
1.587.506
768.995
1.068.380
1.150.325
924.934

İhracat
1.613.644
1.777.198
1.504.590
1.470.547
1.813.037

TUNUS
İthalat
365.381
234.980
280.720
249.790
195.624

İhracat
778.098
645.767
713.632
802.302
796.738

LİBYA
İthalat
336.325
357.417
425.652
139.763
2.139.440

İhracat
1.074.288
1.795.117
1.932.370
747.629
416.152

714.092

2.002.689

289.268

892.157

303.957

2.753.096

920.989

2.078.889

196.697

915.041

243.756

2.059.898

740.547

1.826.280

144.077

819.205

195.796

1.420.331

27.530

104.280

7.032

58.476

7.477

87.057

İthalat
1.115.013

İhracat
323.697

221.454

1.421.637

452.493

1.844.605

336.646

1.609.861

67.448

497.960

84.909

1.024.473

115.499

1.800.962

51.506

1.524.085

3.909

86.954

Kaynak:T.C. Ticaret Bakanlığı
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Arap Baharı ile yaşanan toplumsal krizberaberinde ekonomik, sosyolojik ve siyasi
krizleri getirmiştir. Kitlelerin sessiz çığlıklarının duyulur hale gelmesi ve toplu halde mevcut
düzene isyan, sosyal bir ritimsizliğin olması yaşanan olayları sadece sosyal çerçevede
bırakmayıp siyasi ve ekonomik olarak da yeni boyuta taşımıştır. Meydana gelen isyan
hareketleri yaşanan olayların sınırlarını genişleterek etki alanını tüm Ortadoğu ve Ortadoğu’ya
komşu olan ülkelere yaymıştır ki bu ülkelerden biri de Türkiye’dir. Yaşanan olaylar neticesinde
adeta Suriye’yi içine alan Türkiye ticari manada etkilenmeyi yaşarken en büyük rahatsızlığı
göçler ile yaşamıştır.
Ortadoğu ülkeleri ile ticari anlamda çok derin farklılıklar yaşanmasa da Suriye’de
yaşanan insani kriz sadece Türkiye’yi değil tüm dünyanın kulak kesildiği mülteci sorununu
doğurmuştur. 6 milyon insanın yerini terk etmesi neticesinde alarm haline geçen dünya
ülkelerinde bu sorunun aslan payını yüklenmek Suriye ile en uzun kara sınırını paylaşan
Türkiye’ye düşmüştür.
Tarihinde bir çok göç olayına beşiklik etmesi ve göçmenlerin bazen güvenli limanı
bazen transit ülke olarak gördüğü Türkiye 1923 yılından itibaren Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün oluşturduğu genç Türkiye Cumhuriyeti öncelik, geçmişten devr alınan göç ve
göçmenlerle ilgili sorunların çözümüne yönelik yeni birtakım politikalar ve çözümler
üretmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında en yoğun göç dalgası hareketi 1922 yılında imzalanan
Lozan Antlaşması sonucu bazı ilkeleri gerçekleştirirken bilindiği gibi Türk-Yunan halkları
(takası) değişimi olmuştur. İşte bu değişim sonucu 100 bin Türkiyeli Rum, Yunanistan’a gitmiş
yaklaşık 100 bin aileye mensup 400 bin Türk’te ülkemize Anadolu’ya göç etmiştir. İkinci göç
hadisesi ise büyük göç dalgası Türkiye’ye Bulgaristan’dan gelmiştir. Bu göç hareketi 1989
yılında Türk kökenli Müslüman Bulgar vatandaşlarının, Bulgar Hükümeti tarafından Türkiye’
ye göçe zorlanmaları sonucu vuku bulmuştur. Ayrıca dışarıdan gelen göçmenlerin, mutlaka
devlet olarak barınma ve iş olanaklarını denetimli olarak organize etmemiz gerekir. Dışarıdan
gelen göçmenlerin kırsal alanlara uyumu sağlama açısından geldikleri yerlerdeki üretim
tarzlarını arttırmak gerekir (TuraN,2014, dünya gazetesi).
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Kaynak: T.C. İçİşleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
Geldikleri ülkeye yasala izinler ile gelip zaman içerisinde verilen yasal mühletin
dolmasıyla yasa dışı hale düşen ya da tamamen yasa dışı yollarla ülkeye girerek bu yasadışılığı
devam ettiren kişiler düzensiz göçmenler olarak tanımlanmaktadır. Türkiye’de 1998-2013
yılları arasında beş katlık bir artışla(%497) düzensiz göçmen sayısı hızlı bir artış kaydetmiştir.
Yıllar içerisinde dalgalı şekilde devam eden düzensiz göç akınları 2015 yılında Ortadoğu
ülkelerinde yaşanan siyasi krizler ve savaş ortamından dolayı had safhaya ulaşmıştırOrtadoğu
ülkelerinin içinde bulunduğu savaş ve çatışma durumundan kaynaklı olarak Türkiye’ye yoğun
şekilde Suriye halkı akın etmekte ve bu halkın kayda değer kısmı düzensiz göçmen
konumunda. Öyle ki Suriye, dünyada en fazla göç eden ülke olan Afganistan’dan bile daha
fazla göç verilmiş ve Suriye halkı bir anlamda dünya ülkelerine dağılmıştır.

Kaynak: T.C. İçİşleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
Göçlerin bu derece yoğun olması ve göç eden insanların bu konudaki kararlılıkları suç
örgütlerinin ve organizatörlerinin iştahını kabartmaktadır. Bu konuyla alâkalı rakamlar 2014
yılından sonra hızlı bir tırmanışa geçtiği tabloda görülmektedir. Sahil Güvenlik Komutanlığı,
2016 yılının ilk 2 ayıyla 2015 ve 2014 yılına dair ‘Düzensiz Göç İstatistikleri’ yayınladı. Son
3 yılda 3 bin 270 olayda; 488 göçmenin öldüğü, 118 bin 629 göçmenin yakalandığı ve olaylara
ilişkin olarak 274 organizatörün yakalandığı belirtildi. İstatistiklere göre 2014 yılında 574
olayda 69 göçmen öldü. 14 bin 961 göçmen ise yakalandı. 574 olayla ilgili olarak 106
organizatör yakalandı. 2015 yılında 2 bin 430 olayda 279 göçmen öldü. 91 bin 611 göçmen ise
yakalandı. 2 bin 430 olayla ilgili olarak 190 organizatör yakalandı. 2016 yılının ilk 2 ayında
ise (Ocak-Şubat) 266 olayda 140 göçmen öldü. 12 bin 57 göçmen yakalandı. 266 olayla ilgili
olarak 32 organizatör yakalandı(Sivil Sayflar,09.03.2016).
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Göç olayı, veren ülkelerin demografik yapısında da degisimlere sebep olmakta;nüfus
miktarı, nüfusun yas ve cinsiyete göre bilesimi degismektedir. Göç edenlerinisgücü
piyasalarına dâhil olup olmamaları veya nitelikleri, veren ülkenin göç olayından nasıl
etkilendiği gösterebilmektedir. Göç edenler, issiz kategorisinde yer alan bireylerise, bu
bireylerin göç etmesi milli gelirde bir azalma yaratmayacak aksine issizlikazalacak ve kisi
basına düsen gelirde artıs meydana gelecektir. ssizlik sorununun busekilde azaltılması, isçi
göçünün olumlu karsılanmasına neden olan üç temel faktördenbiridir. kinci neden, bireylerin
yurt dısı tasarruflarıdır. Göç eden bireylerin yurt dışında bulundukları süre içerisinde yapmıs
oldukları tasarrufları yurda tasımaları, ödemelerdengesi üzerindeki baskıları önemli ölçüde
azaltmakta ve ithalatın finansmanına destekvermektedir (Bayraklı,2007: 43)
4.5 yılda Türkiye’nin Suriyeli mülteciler için harcadığı para ise 8 milyar doları yani
bugünkü kurla 24 milyar lirayı aştı. Bu harcamaya uluslararası kuruluşların katkısı ise 418
milyon dolarda yani 1.2 milyar lirada kaldı(Haber3,29.10.2015).
V. SONUÇ
Tunus’ta üniversite mezunu seyyar satıcının kendini yakmasıyla kaynamaya başlayan
Ortadoğu’nun ateşi hali hazırda sönmüş değil. Tunus’la başlayan Arap Baharı Mısır, Libya,
Suriye, Bahreyn, Cezayir, Ürdün ve Yemen'de büyük çapta; Moritanya, Suudi Arabistan,
Umman, Irak, Lübnan ve Fas'ta küçük çapta olmak üzere tüm Arap Dünyasında baş
göstermiştir. Arap halkının daha fazla özgürlük ve demokrasi isteğinin yanı sıra artan gıda
fiyatları ve işsizlik oranları zaten mutsuz olan halkın sabrını taşırmıştır. Bu gidişata “dur”
demek ve tabanın rahatsızlığını tavana duyurmak amacıyla ortaya çıkan ve sonu aslında hiç de
tahmin edilmeyen şekilde gelen Arap Baharı bazı ülkelerde yönetimi devirmeyi başarırken bazı
ülkelerde yönetimin daha önceden sakladığı hakları halka vermesiyle sonuçlanmıştır.
Türkiye ile Arap Baharının yaşandığı ülkeler arasında ticari ilişkilerde derin kayıplar
yada kazançlar yaşanmamış olsa da sosyal ve kültürel alanda sıkıntılar yaşandığı aşikârdır. Zira
Bir anlamda Ortadoğu’nun cehennemi haline gelen Suriye’de milyonlarca insan yer değiştirmiş
ve göçe zorlanmıştır. Göç eden insanlarının durumu öyle boyutlara varmıştır ki artık sorun
Suriye’nin sorunu olmaktan çıkıp dünyayı ilgilendirir hale gelmiştir. Suriye’den göç eden
insanların büyük kısmı Türkiye’ye sığınırken, bir kısmı Avrupa’ya ulaşmak için Türkiye’yi
mola yeri olarak kullanmışlardır. Dünya ülkeleri arasında en fazla Suriyeliye ev sahipliği yapan
Türkiye( bu sayı 3 milyona yakın) göç edenlerin barınma ve insani ihtiyaçlarını karşılamak için
büyük bir ekonomik yükün altına girmiştir.
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), üye 34 ülkede göçmen işgücünü
araştırmıştır.Türkiye’de göçmenlerin işgücüne katılım oranı yüzde 61.3. Türk vatandaşlarında
ise OECD verilerine göre işgücüne katılım oranı sadece yüzde 55.1. İstihdam oranında da aynı
sonuçla karşılaşıyoruz, Türk vatandaşlarının istihdam oranı yüzde 49.6 iken göçmenlerin
istihdam oranı yüzde 54 olarak belirleniyor. Türkiye’de 2.5 milyon Suriyelinin yanı sıra eski
Doğu Bloku ülkelerinden ve Avrupa ile ABD’den gelen göçmenlerin oluşturduğu nüfus
istihdam piyasasında Türklerden çok daha aktif ve başarılı. Suriyeli göçmenler gelmeden önce
ise oranlar Türk vatandaşları daha yüksek istihdam ve işgücüne katılım oranına sahip olduğunu
gösteriyor (Hürriyet Gazetesi, 25.02.2016)
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Yerel Halkın Turizm Faaliyetlerine Dair Görüşleri: Diyarbakır Örneği
Ayhan KARAKAŞ*

Halil İbrahim ŞENGÜN**

Özet
Bu çalışmada Diyarbakır’da yaşayan yerel halkın turizme yönelik algısı ve buna bağlı
olarak turizme yönelik desteği belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla bir anket çalışması
yapılmıştır. 347 katılımcı ile yapılan çalışma sonucunda; Diyarbakır halkının büyük çoğunluğu
turizme bakış açısının olumlu yönde olup turizmin ülkemize ve bölgemize faydalı olacağını
savunmuşlardır. Bu faydaları ise; turizmin ek gelir sağladığı, İş imkanları sunduğu, hayat
şartlarını iyileştirdiği olarak sıralayabiliriz. Katılımcılar turizmin ekonomik anlamda
Diyarbakır’ın gelişmesine katkı sağlayacağını, hayat standartlarını yükselteceğini, mevcut
sorunların çözümünün turizmin geliştirilmesiyle kolaylaşacağını düşünmektedirler. Turizmin
çevre etkisinin değerlendirdiklerinde ise kirlilikten daha fazla iyileştirme olacağını
varsaymaktadırlar.
Anahtar Kelimeler: Turizm algısı, Yerel Halk, Diyarbakır
Jel Kodu: Z39, A14
Local People’s Opinions Pertaining To Tourism Activities: Diyarbakır Example
Abstract
In this study, the perception of tourism of local people living in Diyarbakır, and
accordingly it has attemped to determine local people’s support for tourism. For this purpose,
a survey was conducted. As a result of studies with 347 participants; the vast majority of the
people of Diyarbakır tourism point of view is positive, they argued it would be beneficial to
our country and our region's tourism. These benefits can be listed; tourism provides additional
income, employment opportunities offered, as to improve the living conditions. Participants
think that tourism will contribute to the development for economic in Diyarbakır, improve their
standard of living will, it facilitated the solution of the existing problems with the development
of tourism. In that assess the environmental impact of tourism, they taste more improvements
to assume that the pollution.
Key Words: Tourism perception, Local People, Diyarbakır
GİRİŞ
Ekonomik kalkınmanın belirleyicisi olarak toplumların gelişiminde etkin bir rol
oynayan turizm endüstrisi, algılanan pozitif etkiler doğrultusunda birçok ülke ve topluluk
tarafından desteklenmekte ve bu doğrultuda daha fazla gelişimin sağlanması amacıyla
girişimler ve planlamalar yapılmaktadır. Gerçekleştirilen girişim ve planlamaların temel amacı
elde edilen pozitif etkilerin artmasını sağlayarak toplumun gelişim sürecini hızlandırmaktır.
Ancak pozitif etkilerin yanı sıra turizm gelişimi sonucu ortaya çıkan negatif etkiler de söz
konusudur. Kontrolsüz bir şekilde gerçekleşen turizm planlamaları ortaya çıkan negatif
etkilerin artmasına neden olmakta ve yerel halkın olumsuz yönde etkilenmesine yol
açmaktadır. Algılanan negatif etkiler doğrultusunda yerel halk turizme yönelik daha olumsuz
bir duruş sergilemektedir. Yerel halkın elde ettiği faydaların ortaya çıkan zararlardan daha az
olması turizme yönelik algı ve tutumlarının zaman içerisinde daha olumsuz olmasına neden
olmaktadır.

942

Yerel halkı turizm gelişim sürecine dahil etmek, onların bu konudaki görüş ve
önerilerini almak, fikir alışverişinde bulunmak ve gelecekteki turizm gelişmesini teşvik
yönünde karşılıklı fikir alışverişi yapmak yerel halkın karar merkezlerini etkileyebilmesi ve
kendilerini turizmin bir parçası olarak hissetmeleri açısından oldukça önemlidir. Eğer turizmin
sürdürülebilir kılınması isteniyorsa planlanan turizmin, gelişme şekli, ölçeği ve konumu ile
ilgili olarak yöre toplumunun kabulünü kazanması gerekmektedir (Avcıkurt, 2003: 5). Bu
temel etmenin dikkate alınmaması durumunda turizmin geliştirilmesi ve turizm gelirlerinin
artırılması veya diğer bir ifadeyle sürdürülebilir bir turizm gelişim modelinin hayata
geçirilmesi imkânsızdır. Halka rağmen turizmi geliştirme çabası hiçbir anlam ifade etmez ve
halkın istemediği hiçbir oluşum başarılı olamaz. Çünkü yerel toplumun değerleri ve
beklentileri dikkate alınmadan, yapılan salt ekonomik planlama yaklaşımları başarılı olamaz.
Bu nedenledir ki, olumlu yönlerin artması, sürdürülebilir turizm şeklinin gerçekleşebilmesi ve
olumlu etkilerin en üst düzeye çıkarılması için planlama çalışmalarına yerel halkın mutlaka
dâhil edilmesi ve onların görüş ve önerileri doğrultusunda şekillenmesinin sağlanması
gereklidir (Gunn; 1988).
Bu çalışma ile turizme kaynak oluşturan doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunması,
turizmde sürdürülebilirliğin sağlanması amacı ile bölgede yaşayan yerel halkın turizm
konusundaki görüşlerini tespit etmek, turizmin çevreye, bölgenin ekonomisine ve kültürel
yapısına olan etkileri belirlemek ve çıkan sonuçları analiz ederek yerel halkın turizme bakış
açısını ortaya koymak amaçlanmaktadır.
Yerel Halkın Turizme Yönelik Tutum Ve Davranışları
Tutum, genel anlamıyla bireyin belirli bir nesneye ya da bir kimseye karşı
düşünsel/zihinsel anlamda hazır oluş durumu veya belirli bir biçimdeki tavrıdır. Başka bir
değişle tutum, bireylerin belirli objelere karşı, geçirdiği deneyimler sonucu düzenli bir tavır
alışlarını ve davranış biçimi sergilemelerini ifade etmektedir ve düşünce, duygu, davranış
olmak üzere üç öğeden oluşmaktadır (Usal ve Kuşluvan, 2002: 32-33).
Doxey geliştirdiği irridex (kızgınlık) modeli ile turizmin geliştiği bölgelerde bazı
evrelerden geçtiğini belirtmiş ve bu evreleri modelde ‘hoşnutluk’ ‘ilgisizlik’ ‘kızgınlık’ ve
düşmanlık’ evreleri olarak gruplandırmıştır (1975’ten Aktaran Akova,2006: 78). Model, Long
ve arkadaşları, tarafından yapılan araştırma sonuçları ile geliştirilmiş, yerel halk tutumlarının
turizm gelişim sürecinin ilk dönemlerinde olumlu iken ilerleyen evrelerde olumsuza döndüğü
vurgulanmıştır(1990’dan Aktaran Akova,2006: 78).Model ile yerel halk tutumlarının turizm
gelişim evreleri çerçevesinde tek yönlü (olumludan-olumsuza) değiştiği vurgulanmakta, yerel
halk tutumlarının her evrede homojen bir nitelik taşıdığı belirtilmektedir (Mason; 2000’den
Aktaran Akova,2006: 78).
Turizm gelişiminin yerel halk üzerindeki etkisinin, destinasyondaki bireyler arasında
algılanma süreci söz konusudur. Bu algılama sürecinin başlaması için turizm gelişim
aşamasında, destinasyondaki bireylerin turizm gelişiminin etkilerini algılaması gerekmektedir.
Turizm gelişim etkilerinin algılanmasının ardından turizmin yerel halk üzerindeki etkileri
günlük yaşamda kendini göstermeye başlar ve günlük yaşam içerisinde olumlu ya da olumsuz
yönde sonuçlanır (Kim; 2002’den Aktaran Güneş,2014: 33).
Yerel halkın davranışlarını anlama konusunda geliştirilen teori, hiyerarşik bir
modelden oluşan “Sebepli Hareket Teorisi”dir. Modele göre davranışlar niyetlenmiş davranış
öğeleri tarafından etkilenirken niyetlenmiş davranış öğeleri de tutumlar ve öznel normlardan
etkilenmektedir. Tutumlar ve normlar ise inanışlardan etkilenerek hiyerarşik bir hareketi ortaya
çıkmaktadır. Yerel halkın turizmi pozitif tutumla desteklemeleri sonucunda profesyonel turizm
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davranışlarının görülmesi, turizm yönetimi açısından bu teorinin önemini ortaya koymaktadır
( Altıntaş, 2010: 34).
Turizm gelişimi halkın birbirleri ve toplum ile olan ilişkilerini değiştirebilmektedir. Bu
yüzden, turizm gelişim etkilerine karşı yerel halkın tutum ve algısının belirlenmesi başarılı
turizm gelişim politikasına, turizm pazarlamasına, var olan ve gelecekte oluşturulacak turizm
programları düzenlenmelerine yön verecek bir unsur olarak görülmektedir (Huang ve Stewart;
1996’dan Aktaran Güneş,2014: 35).
Bir bölgede turizmin geliştirilebilmesi için birçok bileşenin (turizm altyapısı,
çekicilikler, kentsel altyapı v.b.) birbirini desteklemesi gerekmektedir (Alaeddinoğlu, 2007:
35). Bu bileşenlerden biri de, yerel halkın turizmi nasıl algıladığı ve yerel halkın neler beklediği
sorusudur. Yerel halk turizm gelişim sürecinde rolü olduğunu gördüğünde ve turizm gelişimine
karşı olumlu bir tutuma sahip olduğunda turizm başarılı bir gelişim gösterebilir ve aynı
zamanda büyüyebilir (Ambroz; 2008’den Aktaran Güneş,2014: 35).
Turizmin kabul gördüğü göstergelerden biri, yerel halkın turizme karşı takındığı
tutumdur (Lepp; 2007’den Aktaran Güneş,2014: 35). Örneğin bir turizm bölgesinde daha uzun
yaşayan yerel halkın, turizm gelişimi konusunda daha olumsuz bir tutum sergilemesi
mümkündür (Um ve Crompton; 1987’den Aktaran Güneş,2014: 35). Dolayısıyla yerel halkın
turizm gelişimine yönelik algı ve davranışları, turizm gelişiminde başarılı politikaları ortaya
koyma, planlama, mevcut ve gelecekteki turizm programlarının yürütme ve pazarlama
açısından önem taşımaktadır (Ko ve Stewart; 2002’den Aktaran Güneş, 2014: 35).
İlgili Çalışmalar
Özdemir ve Kervankıran (2011), Afyonkarahisar halkı üzerinde yaptığı çalışmada
halkın genel olarak turizmin ilin gelişimine olumlu desteğinin olduğu, ilin doğal, tarihi ve
kültürel potansiyelinin turizmin gelişimine müsait olduğundan turizm yatırımlarının artması
gerektiği, turizm faaliyetinin ilin ekonomik olarak canlanmasında ve sosyo-kültürel
gelişiminde önemli etkiye sahip olduğunu düşünmektedir. İlde üst yapının iyileştirilmesi ve
turizm bilincinin eksikliğine vurgu yapmıştır. İlin üstünlükleri olarak, yolların kesiştiği yerde
yer alması ve termal turizm imkanlarının olması olarak belirtilmiştir.
Yıldız (2014) Hatay ilinde, Mansuroğlu, (2006) Antalya Akseki ilçesinde, Gümüş ve
Özüpekçe (2009) İzmir Foça’da, Şentürk ve Toprak (2011) Alanya ilçesi din görevlileriyle,
Değerliyurt vd.(2013) Diyarbakır Dicle Üniversitesi coğrafya öğretmen adayları üzerinde,
Doğan ve Üngüren (2010;2012)Alanya ilçesi ve Isparta ve ilinde, Akova (2006) ve Eren ve
Aypek (2012) Cumalıkızık köyünde, Hanedar, Ünal ve Kızılaslan (2015) Gazisomanpaşa
Üniversitesi öğrencileri üzerinde, Bilim ve Özer (201.) Konya ilinde, Güzel (2013), Muğla
Dalyan destinasyonunda, Sezer, Küçükaltan ve Çakır (2013) Edirne Çamlıca Beldesinde,
Özdemir, Saylan ve Met (2015) Geyre beldesinde, Alaaddinoğlu (2007) Van ilinde, Kıngır vd.
(2014) Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, Toprak (2015) Mardin ilinde yerel halkın görüşlerini
alarak turizmin ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri ile ilgili çalışmalar yapmışlardır. Genel
olarak yerel halkın turizm faaliyetlerinden ekonomik beklentileri olurken, ahlaki ve sosyal
açıdan bozulmalarla karşılaşılacağı gibi bir kararsızlık hakimdir.
Evren ve Örneklem
Çalışma Diyarbakır il merkezinde 2015 yılının Şubat ve Haziran ayları arasında
yapılmıştır. Diyarbakır‘ın merkez ilçelerinin nüfusu 988.000 kişidir. Örneklem
hesaplamasında basit tesadüfi örneklem belirleme yöntemi kullanılmıştır. Yazıcıoğlu ve
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Erdoğan (2004)’ın belirttiği %5 hata payı ve %95 güven düzeyinde olması gereken örneklem
büyüklüğü 385’dir. Bu sayıya ulaşmak için 400 anket dağıtılmış fakat geri dönen anket
formlarından sadece 347’si kullanılabilir olduğu için analize 347 kullanılabilir anket formu
dahil edilmiştir.
Verilerin Toplanması ve Analizi
Çalışmada Değerliyurt (2013) vd.’nin hazırladığı ölçekten faydalanılmıştır.
Değerliyurt vd(2013)’un yaptığı çalışmanın güvenirlik katsayısı Crobach alpha 0,72’dir.
Çalışmada kullanılan ölçeğin güvenilir olup olmadığını belirlemek için yapılan analizde
Cronbach Alpha kat sayısı 0,82 olarak yüksek çıkmıştır, bu oran çalışma verilerinin güvenilir
olduğunu göstermektedir. Soru formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde demografik
sorular, ikinci bölümde ise turizme yönelik ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerine yönelik
algılarını ölçen 18 ifade yer almaktadır. Bilgisayara aktarılan veriler, yüzde ve frekans
analizine tabi tutularak çözümlenmiştir.
Bulgular
Araştırmaya katılan halkın demografik bilgileri aşağıda tablolar halinde verilmiştir.
Tablo 1’e bakıldığında katılımcıların %66’sı bay, %34’ü bayandır. Katılımcıların eğitim
durumları incelendiğinde araştırmaya genelde lisans ve ortaöğretim düzeyindeki halk
katılmıştır. Katılımcıların yarısı 18-38 yaş arasındaki genç ve orta yaşlı nüfustan oluşmaktadır.
Medeni durumları incelendiğinde %54,5’i evli ve %45,2’si bekardır.
Tablo 32: Demografik Bulgular-1

Cinsiyet

N

Yüzde

Eğitim Durumu

N

Yüzde

Bay

229

66

İlköğretim

54

15,6

Bayan

118

34

Ortaöğretim

56

16,1

Toplam

347

100

Önlisans

40

11,5

Yaş

N

Yüzde

Lisans

180

51,9

18-24 Yaş

73

21,0

Lisansüstü

17

4,9

25-31 Yaş

87

25,1

Toplam

347

100

32-38 Yaş

87

25,1

Medeni Hal

N

Yüzde

39-45 Yaş

47

13,5

Evli

189

54,5

46 ve Üstü Yaş

53

15,3

Bekar

157

45,2
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Toplam

347

100

Toplam

346

100

Meslek

N

Yüzde

Gelir Düzeyi

N

Yüzde

Esnaf

48

13,8

0-999 TL

88

25,4

Emekli

15

4,3

1001-1500 TL

30

8,6

İşçi

14

4,0

1501-2000 TL

72

20,7

Memur

60

17,3

2001-2500 TL

93

26,8

Serbest Meslek

14

4,0

2501 TL ve Üsta

63

18,2

Ev Hanımı

13

3,7

Toplam

346

100

Öğrenci

91

26,2

Öğretmen

71

20,5

Toplam

338

98

Tablo 33: Demografik Bulgular

Tablo 2’ye göre araştırmaya katılanların mesleklerine bakıldığında; öğrenci, öğretmen, memur
ve esnafın ağırlıkta olduğu görülmektedir. Gelir düzeylerine bakıldığında %25’inin 1000 TL
altı, %20’sinin 1501-2000 TL arası, %27’sinin 2001-2500 TL arası, %18’inin 2500 TL ve üstü
gelire sahip olduğu görülmektedir.
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Tablo 34: Turizmin Ekonomik Yönlerinin Değerlendirilmesi
Ekonomik Yargılar

Turizm, Diyarbakır’a
(yerel halka) ek gelir
ve kazanç sağlar
Turizm, yalnızca
yatırımcılarına
kazanç sağlar
Turizm, ilde yeni iş
alanlarının
oluşturulmasında
etkili rol oynar
Turizm, ildeki hayat
şartlarının
iyileşmesini sağlar
Turizm, ilde hayat
pahalılığına neden
olur
Turizm, ilde arsa ve
ev fiyatlarının
artmasına neden olur

Turizm, ilde
konaklama,
ulaştırma ve benzeri
hizmet sektörünün
gelişmesini sağlar
Turizm, ilde altyapı
ve üstyapının
iyileştirilmesinde
etkin rol oynar

1

2

3

4

5

Ortalama

N %

N %

N %

N %

N %

3,65

15

5

190

24

113

3,61

4,3

1,4

54,8

6,9

32,6

27

56

168

49

47

7,8

16,1

48,4

14,1

13,5

10

5

112

103

117

2,9

1,4

32,3

29,7

33,7

10

9

115

114

99

2,9

2,6

33,1

32,9

28,5

13

36

134

96

68

3,7

10,4

38,6

27,7

19,6

7

11

129

109

91

2,0

3,2

37,2

31,4

26,2

8

7

164

54

114

2,3

2,0

47,3

15,6

32,9

5

7

160

55

120

1,4

2,0

46,1

15,9

34,6

3,09

3,89

3,81

3,48

3,76

3,74

3,80

1 Kesinlikle Katılmıyorum, 2 Katılmıyorum, 3 Az Katılıyorum, 4 Katılıyorum, 5 Kesinlikle
Katılıyorum
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Katılımcıların turizmin ekonomik etkilerini ölçmek için sorulan soru ifadelerinin cevap
dağılımına ve ortalama puanlarına bakıldığında; “turizm ildeki hayat şartlarının iyileşmesini
sağlar” ve turizm ildeki altyapı ve üst yapının iyileştirilmesinde etkin rol oynar” ifadeleri en
yüksek ortalamaya sahiptir (3,8). “turizm yalnızca yatırımcıların kazanç sağlar” ve “turizm ilde
hayat pahalılığına neden olur” ifadeleri ise diğerlerine göre en düşük ortalamaya sahiptir (3,09
ve 3,48). Bu sonuçlara göre araştırmaya katılan yerel halkın turizmin olumlu ekonomik
etkilerinin olduğunu kabul ederken, olumsuz ekonomik etkileri konusunda ise kararsız
kalmaktadırlar.
Tablo 35: Katılımcıların Turizmin Sosyal Etkilerine Yönelik Verdiği Cevaplar
Sosyal Yargılar

Turizm, il genelinde
sosyal diyalog ve
entegrasyonun
artmasını sağlar
Turizm, yerel halkın
ahlaki kurallarına
aykırı düşer
Turizm, ilde ahlaki
yozlaşmaya neden
olur
Turizm,
kültürümüzü ve
insanımızı tanıtmak
için iyi bir fırsattır
Turizm, ülkede
Diyarbakır algısının
iyileştirilmesine
katkı sağlar
Turizm,
Diyarbakır’a geri
göçü sağlar

1

2

3

4

5

Ortalama

%

%

%

%

%

3,38

9

31

179

50

78

3,45

2,6

8,9

51,6

14,4

22,5

45

41

181

46

34

13,0

11,8

52,2

13,3

9,8

41

41

192

31

42

11,8

11,8

55,3

8,9

12,1

3

5

176

45

118

0,9

1,4

50,7

13,0

34,0

6

7

133

88

113

1,7

2,0

38,3

25,4

32,6

8

47

170

78

44

2,3

13,5

49,0

22,5

12,7

2,95

2,97

3,77

3,85

3,29

1 Kesinlikle Katılmıyorum, 2 Katılmıyorum, 3 Az Katılıyorum, 4 Katılıyorum, 5 Kesinlikle
Katılıyorum
Tablo 4 incelendiğinde, turizmin sosyal etkileri hakkında yerel halk olumsuz özelliklerine az
katıldığını ve olumlu özelliklerine ise katıldıklarını belirtmişlerdir. Katılımcıların %52’si
turizm faaliyetinin “il genelinde sosyal diyalog ve entegrasyonun artmasını sağlar” ifadesine
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az katıldığını belirtmiştir. Yine turizmin “yerel halkın ahlaki kurallarına aykırı düşer” ve
“turizm ilde ahlaki yozlaşmaya neden olur” ifadelerine %50 gibi oranlarla az katıldıklarını
belirtmişlerdir.
Katılımcılar turizmin olumlu sosyal etkileri ile ilgili; “turizm kültürümüzü ve insanımızı
tanıtmak için iyi bir fırsattır”, “turizm, Diyarbakır algısının iyileştirilmesine katkı sağlar” ve
“turizm, Diyarbakır’a geri göçü sağlar” ifadelerine %60-%70 aralarında değişen oranlarda
katıldıklarını belirtmişlerdir.
Tablo 36: Katılımcıların Turizmin Çevresel Etkilerine Yönelik Verdiği Cevaplar
Çevresel Yargılar

Turizm, doğal
kaynakların daha
fazla tüketilmesine
neden olur
Turizm, çevre
kirliliği yaratır

Turizm, ildeki tarihi
yapıların
korunmasını sağlar
Turizm, ildeki yerel
mimari ve mutfak
kültürünün
korunmasını sağlar

1

2

3

4

5

Ortalama

%

%

%

%

%

3,37

16

27

153

99

52

3,41

4,6

7,8

44,1

28,5

15,0

70

31

157

64

25

20,2

8,9

45,2

18,4

7,2

2

6

210

33

96

0,9

1,7

60,5

9,5

27,7

3

7

210

29

98

0,9

2,0

60,5

8,4

28,2

2,83

3,61

3,61

1 Kesinlikle Katılmıyorum, 2 Katılmıyorum, 3 Az Katılıyorum, 4 Katılıyorum, 5 Kesinlikle
Katılıyorum
Katılımcılar turizmin çevresel etkileri ile ilgili, olumsuz etkilerinden turizm doğal kaynakların
daha fazla tüketilmesine neden olur ifadesine %80 oranında katıldıklarını, turizm çevre kirliliği
yaratır ifadesine ise %20’si kesinlikle katılmadığını %65 lik bir kesim ise katıldığını
belirtmiştir. Katılımcılar, turizm ildeki tarihi yapıların korunmasını sağlar ve turizm ildeki
yerel mimari ve mutfak kültürünün korunmasını sağlar ifadelerine ise %80 ile %90’lık bir
kesim katıldığını belirtmiştir.
Turizme yönelik yargıların demografik özelliklere göre değişip değişmediğini belirlemek için
bağımsız örneklemler için t testi ve anova testleri yapılmıştır.
Yapılan analizler sonucunda cinsiyete ve medeni duruma göre ekonomik, sosyal ve çevresel
yargıların ortalamalarında istatistiki olarak bir farklılık bulunamamıştır. Ekonomik, sosyal ve
çevresel yargıların ortalamalarının yaşlara göre farklılığının bulmak için anova analizi
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yapılmıştır. Analiz sonucunda sadece çevresel yargıların ortalamalarının yaşa göre farklılık
gösterdiği tespit edilmiştir. Farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu tespit etmek için
yapılan Tukey testi sonucuna göre, farklılık 18-24 yaş grubu ile 25-31 yaş grubunun
ortalamalarından kaynaklanmaktadır.
Tablo 37: Yaşa göre farklılığı gösteren anova analizi

Faktör

Ekonomik

Sosyal

Çevresel

n

Aritmetik
Ortalama

Standart Sapma

F

Sig. (p)

18-24 yaş

73

3,6130

,62227

,641

,633

25-31 yaş

87

3,5747

,81534

32-38 yaş

87

3,6724

,76777

39-45 yaş

47

3,7473

,75338

46 ve üzeri yaş

53

3,7288

,69887

18-24 yaş

73

3,3767

,60606

1,622

,168

25-31 yaş

87

3,3333

,54512

32-38 yaş

87

3,3161

,49678

39-45 yaş

47

3,4645

,51186

46 ve üzeri yaş

53

3,5189

,53175

18-24 yaş

73

3,5000

,55434

3,449

,009

25-31 yaş

87

3,2356

,45006

32-38 yaş

87

3,3362

,42766

/ yaş aralığı

950

39-45 yaş

47

3,3936

,45667

46 ve üzeri yaş

53

3,4481

,55113

Eğitim düzeyine göre farklılık olup olmadığını bulmak için yapılan anova analizi sonucuna
göre ekonomik, sosyal ve çevresel yargıların ortalamalarının istatistiki olarak farklılık
gösterdiği tespit edilmiştir. Farklılıkların hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için
yapılan Tukey testine göre; ekonomik yargılardaki farklılık, ilköğretim ve ortaöğretime sahip
gruplar ve ilköğretim ve önlisans eğitimine sahip grupların ortalamalarının farklılığından
kaynaklanmaktadır. Sosyal yargılardaki farklılık, ortaöğretim ile lisans düzeyindeki eğitim
sahiplerinin ortalamalarının farklılığından kaynaklanmaktadır. Çevresel yargılardaki farklılık
ise; ilköğretim ile ortaöğretim ve ortaöğretim ile lisans düzeyinde eğitime sahip kişilerin
ortalamalarındaki farklılıktan kaynaklanmaktadır.
Tablo 38: Eğitim düzeyine göre farklılığı gösteren ANOVA analizi

Faktör

Ekonomik

Sosyal

n

Aritmetik
Ortalama

Standart Sapma

F

Sig. (p)

ilköğretim

54

3,3287

,63194

4,984

,001

ortaöğretim

56

3,7746

,67983

önlisans

40

3,9375

,66386

lisans

180

3,6340

,76738

lisansüstü

17

3,8382

,75359

ilköğretim

54

3,4167

,43528

3,731

,005

ortaöğretim

56

3,5774

,59541

önlisans

40

3,5042

,55916

/ eğitim düzeyi

951

Çevresel

lisans

180

3,2981

,53464

lisansüstü

17

3,2745

,54308

ilköğretim

54

3,2361

,39279

ortaöğretim

56

3,5759

,50434

önlisans

40

3,4688

,46059

lisans

180

3,3194

,49583

lisansüstü

17

3,4265

,57122

4,557

,001

Mesleklere göre farklılık olup olmadığını bulmak için yapılan anova analizi sonucuna göre
ekonomik, sosyal ve çevresel yargıların ortalamalarının istatistiki olarak farklılık gösterdiği
tespit edilmiştir. Farklılıkların hangi gruplar arasında olduğunu tespit etmek için yapılan Tukey
testine göre; ekonomik yargıların ortalamalarının farklılığının, esnaf ile memur ve esnaf ile
öğretmenlerin ortalamalarının farklılıklarından kaynaklandığı, sosyal yargılardaki
farklılıkların, memur ile mühendis ve serbest meslek sahibi ile mühendis mesleklerindekilerin
farklılıklarından, çevresel yargılardaki farklılığın esnaf ile memur, esnaf ile öğrenci ve esnaf
ile serbest meslek sahiplerinin ortalamalarının farklılıklarından kaynaklandığı tespit edilmiştir.
Tablo 39: Mesleğe göre farklılığı gösteren ANOVA analizi

Faktör

/ meslek

n

Aritmetik
Ortalama

Standart Sapma

Esnaf

48

3,3125

,61454

Emekli

15

3,9167

,48104

İşçi

14

3,5714

,68591

Memur

60

3,8521

,65114

F
3,487

Sig. (p)
,000

Ekonomik

952

Sosyal

Çevresel

Serbest meslek

14

3,7232

,66176

Ev Hanımı

13

3,3462

,81195

Mimar-Mühendis

12

3,5417

,83485

Öğrenci

91

3,5357

,74542

Öğretmen

71

3,8327

,82914

Esnaf

48

3,4375

,41059

Emekli

15

3,6111

,52579

İşçi

14

3,2619

,48355

Memur

60

3,5611

,60285

Serbest meslek

14

3,7024

,75724

Ev Hanımı

13

3,2436

,42826

Mimar-Mühendis

12

3,0139

,29694

Öğrenci

91

3,3315

,56846

Öğretmen

71

3,2817

,49328

Esnaf

48

3,1563

,34450

Emekli

15

3,4833

,43780

İşçi

14

3,5714

,55840

2,940

,002

3,687

,000

953

Memur

60

3,5250

,54985

Serbest meslek

14

3,6429

,25409

Ev Hanımı

13

3,1538

,42743

Mimar-Mühendis

12

3,2083

,29835

Öğrenci

91

3,4286

,52610

Öğretmen

71

3,2606

,47516

Gelire göre farklılık olup olmadığını bulmak için yapılan anova analizi sonucuna göre
ekonomik ve çevresel yargıların ortalamalarının istatistiki olarak farklılık gösterdiği tespit
edilmiştir.
Tablo 40: Gelir düzeyine göre farklılığı gösteren anova analizi

Faktör
Ekonomik

Sosyal

/ Gelir

n

Aritmetik
Ortalama

Standart Sapma

0-999 TL

88

3,6392

,67045

1001-1500 TL

30

3,5125

,79894

1501-2000 TL

72

3,3872

,71551

2001-2500 TL

93

3,7137

,79241

2501 ve üstü TL

63

3,9544

,63552

0-999 TL

88

3,4072

,48003

1001-1500 TL

30

3,2556

,68751

F

Sig. (p)

4,584

,000

,912

,473

954

Çevresel

1501-2000 TL

72

3,3079

,51553

2001-2500 TL

93

3,4427

,57130

2501 ve üstü TL

63

3,4153

,53704

0-999 TL

88

3,4886

,46099

1001-1500 TL

30

3,2500

,56477

1501-2000 TL

72

3,2083

,44207

2001-2500 TL

93

3,3333

,51385

2501 ve üstü TL

63

3,5040

,46118

4,158

,001

Sonuç Ve Öneriler
Bu çalışmada Diyarbakır’da yaşayan yerel halkın turizme yönelik algısı ve buna bağlı
olarak turizme yönelik desteği belirlenmeye çalışılmıştır. Katılımcıların turizmin gelişimine
yönelik algı ve desteği cinsiyet, yaş, eğitim seviyesi, gelir düzeyi, meslek, medeni hal gibi
değişkenler aracılığı incelenmiş.
Araştırmanın sonucunda Diyarbakır halkının büyük çoğunluğu turizme bakış açısının
olumlu yönde olup turizmin ülkemize ve bölgemize faydalı olacağını savunmuşlardır. Bu
faydaları ise; turizmin ek gelir sağladığı, İş imkanları sunduğu, hayat şartlarını iyileştirdiği
olarak sıralayabiliriz.
Katılımcılar turizmin ekonomik anlamda Diyarbakır’ın gelişmesine katkı
sağlayacağını, hayat standartlarını yükselteceğini, mevcut sorunların çözümünün turizmin
geliştirilmesiyle
kolaylaşacağını
düşünmektedirler.
Turizmin
çevre
etkisinin
değerlendirdiklerinde ise kirlilikten daha fazla iyileştirme olacağını varsaymaktadırlar.
Dünyanın en hızlı gelişim gösteren sektörü haline gelen turizm, destinasyon ve ülkeler
için ekonomik kazanç sağlayan önemli bir olgudur. Ekonomik etkilerinin yanı sıra sosyokültürel ve çevresel etkileri de beraberinde getiren turizm gelişimi dikkatli planlama sürecini
gerektirmektedir. Planlanmamış turizm gelişimi destinasyonun ve yerel halkın ekonomik,
kültürel ve çevresel alanlarda zarar görmesine neden olabilir. Etkili bir turizm gelişimi yerel
halkın da planlama sürecine dâhil edilmesi ile gerçekleşebilir.
Turizmin insanları, halkları birbirine yakınlaştıran yanı dikkate alınmalı, bu nedenle
turizm arzının güçlendirilmesi için yapılacak çalışmalara öncelik verilmelidir. Bunlar
yapılabildiği takdirde, kültür turizminin gelişmesinin önünde engel olarak gösterilen güvenlik,
etnik ve siyasi problemlerin sebep değil sonuç olduğu görülecek, diyalog ve entegrasyon
sağlanarak, bir çok sorunun çözümü kolaylaşacaktır.
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Örgütsel Sessizlik ve İşgören Sessizlik Davranışının İşgören Performansına
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Özet
Araştırma sağlık sektöründeki çalışanların algıladıkları örgütsel sessizlik ortamı ve
sessizlik davranışlarının iş performansları üzerindeki etkilerinin ortaya çıkarılması amacıyla
yapılmıştır. Araştırma kapsamında ortaya konulan modeli test etmek amacıyla demografik
değişkenler dışında 50 ifadeden oluşan bir anket kullanılmıştır. Araştırma Diyarbakır ili sağlık
sektörü çalışanı 327 personele yönelik olarak yapılmıştır. Araştırma sonunda örgütsel sessizlik,
işgören sessizlik davranşışı ve işgören performansı arasında pozitif doğrusal bir ilişki tespit
edilmiştir. Örgütsel sessizliğin alt boyutlarından tamamı ile işgören performansı arasında
pozitif yönde anlamlı ilişkiler bulunurken işgören sessizlik davranışının alt boyutlarından
sadece prososyal sessizlik davranışı ile işgören performansı arasında pozitif yönde anlamlı
ilişkiler tespit edilmiştir
Anahtar Kelimeler: Örgütsel Sessizlik, İşgören Sessizliği, İşgören Performansı
Jel Kodları: M10, J29
Giriş
Teknolojideki baş döndürücü gelişmelerle birlikte emek yoğun sanayileşme yerini
teknoloji yoğun sanayileşmeye bırakmıştır. Yaşanan bu gelişmeler neticesinde işletmeler var
olabilmek ve rekabet edebilme adına teknolojik yatırımlara yoğunlaşmışlardır. Bütün
teknolojik gelişmelere rağmen insan faktörü değerini kaybetmemiştir. Günümüz işletmelerinde
stratejik bir etken olan insan yenilik, değişim ve yaratıcılığın kaynağı olarak kabul
edilmektedir. Bu noktadan hareketle yeni yönetim teknikleri işgörenlerin bilgi düzeylerini
yükseltme ve yeteneklerini geliştirmeyi hedeflemekte ve buna bağlı olarak fayda elde etmeye
öncelik vermektedir (Çakıcı, 2007). Oysa yapılan çalışmalarda araştırmacılar (Çakıcı, 2007;
Durak, 2012; Milliken ve diğerleri, 2003; Pinder ve Harlos, 2001; Premeaux ve Bedeian, 2003)
işgörenlerin, kendilerine güvendikleri halde fikirlerini ifade etmekten kaçındıklarını, riskli
olduğuna inandıkları için tartışmalara katılmadıklarını veya açıkça konuşmadıklarını ortaya
koymaktadırlar. Zira yapılan çalışmalar çalışanların görüş ve düşüncelerini ifade ettiklerinde,
yöneticilerinin olumsuz tepkileriyle karşılaşabileceklerini göstermektedir(Milliken ve
diğerleri, 2003).
A. Literatür Taraması
A.1. Örgütsel Sessizlik
Örgütsel sessizlik, işgörenler tarafından örgütsel konularda veya problemlerde kendi
fikir veya düşüncelerini ifade etmenin gereksiz ve riskli olarak algılanması görüşüne
dayanmaktadır(Morrison ve Milliken, 2000). McGowan’a (2002) göre bir örgütte örgütsel
sessizlik hakim ise o örgütte çalışanlar kendi fikir ve düşüncelerinin yanında örgütleriyle ilgili
problemler konusunda da fikirlerini ifade etmekten kaçınarak sessiz kalırlar. Örgüt içinde
bulunan sosyal çevre işgörenlerin fikir ve düşüncelerinin ifade etme arzusunu
etkilemektedir(Ülker ve Kanten, 2009).
Çalışanların duygu ve düşüncelerini ifade etme fırsatı vermeyen katı kuralların olduğu
bir örgütte örgütsel sessizlik kültürü oluşmaktadır. Örgütsel sessizliğin bir kültür haline
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gelmesiyle oluşan ortam işgörenler üzerinde bir baskı oluşturur ve bu durumda işgörenler
fikirlerinin değersiz olduğunu düşündükleri için fikirlerini ifade edemez ve doğruyu
söylemezler(Alparslan, 2010). Bu ortamda ise süreçlerle ilgili yanlış kararların alınmasına ve
çalışanlarda moral, motivasyon ve güven kaybına neden olmaktadır(Ülker ve Kanten, 2009).
Mayhew ve arkadaşları (2006)'na göre üst yönetimin tutum ve davranışları,
bölüm/birim yöneticisinin tutum ve davranışları ve örgüt içerisindeki iletişim fırsatları olmak
üzere sessizliği etkileyen temel üç boyut vardır(Mayhew ve diğerleri, 2006).
A.1.a. Üst Yönetimin Tututum ve Davranışları
Geleneksel yönetici modelinde, yöneticiler işgörenlerin yalnız kendi çıkarlarını
düşündüğünü, örgüt yararına bir zorunluluk ya da çıkarları olmadıkça inisiyatif
almayacaklarını ve onlara güvenilmeyeceğini düşünebilmektedir(Alparslan ve Kayalar, 2012).
Bu bakış açısına sahip olan yöneticiler çalışanlardan gelecek olan görüş ve önerilere kapılarını
kapatırlar (Morrison ve Milliken, 2000) ve bunu her durumda gösterirler. Bu durumla karşı
karşıya kalan işgörenler ise sessiz kalmayı tercih ederler.
A.1.b. Bölüm Yöneticisinin Tutum ve Davranışları
Bölüm yöneticileri işgörenlerin doğrudan temas halinde oldukları kişilerdir ve
sergiledikleri tutum ile örgütün sadece o bölümünde sessizliğe sebep olabilirler (Vakola ve
Bouradas, 2005). İlgili bölüm yöneticisi işgörenlerle kuracağı etkili bir iletişimle ve çalışanları
karar alma süreçlerine dahil etmekle o bölümde verimli çalışmayı temin edip sessizliği
kırabilir.
A.1.c. Örgüt İçindeki İletişim Fırsatları
Botero ve Dyne (2009)’ye göre işgörenlerin kendini ifade etmesi, psikolojik olarak
kendini güvende hissetmesi ile yönetimin iletişime açık olması arasında pozitif bir ilişki
bulunmaktadır(Botero ve Dyne, 2009). Örgüt içinde etkin bir iletişim mekanizmasının
oluşturulması işgören sessizliği kırılır ve işgörenler örgütle ya da işle ilgili bilgi, fikir ve
düşüncelerini yöneticileri ile paylaşırlar. Bunun sonucu olarak da doğru bilgi doğru zamanda
doğru kişiye ulaşır ve verilen kararlar isabetli olur.
A.2. İşgören Sessizlik Davranışı
Yönetim literatüründe işgören sessizliği kavramını ilk defa kullanan Hirschman (1970)
sessizliği, bağlılığın göstergesi olarak ele almış ve daha sonra yapılan çalışmalarda da sessizlik
bağlılığın bir işareti olarak kabul edilmiştir(Çakıcı, 2007). Ancak 2000 yılında Morrison ve
Milliken yaptıkları çalışmada işgören sessizliğini örgütsel değişim ve gelişmeyi engelleyen
tehlikeli bir engel ve demokratik bir örgüt oluşturmanın yolunu kapatan, çoğulcu bir
olgu(Morrison ve Milliken, 2000) olarak ifade etmişlerdir. Araştırmacılara göre işgören
sessizliği çalışanların işleri ve kurumları ile ilgili iyileştirmeye yönelik bilgi, fikir ve
düşüncelerini bilerek ve isteyerek ifade etmemesidir(Çakıcı, 2007; Morrison ve Milliken,
2000).
İşgörenler iş ve örgütleriyle ilgili konularda konuştuklarında şikayet eden konumuna
düşebilirler. Buna bağlı olarak da güven ve saygı kaybına uğrarlar, çevreleriyle ilişkileri
bozulur ve dahası terfi edememe veya işten atılma gibi tehlikelerle karşı karşıya kalabilirler.
Tüm bu nedenlerden dolayı sessiz kalmayı seçebilirler(Çakıcı, 2008).
Genellikle insanlar bulundukları ortamda azınlıkta oldukları zaman kendi fikir ve düşüncelerini
gizlemeyi tercih etmektedirler(Çakıcı, 2007). Bununla birlikte yöneticilerinin duyduğunda
cezalandıracağı ya da olumsuz tepki vereceği konularda da işgörenler sessiz kalmayı tercih
ederler(Milliken ve Morrison, 2003).
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İşgören sessizliğinin hem örgütsel hem de bireysel olumsuz sonuçları vardır. İşgörenlerin
fikirlerinin değerlendirilememesi, problemlerin gizlenmesi, istenmeyen geri bildirimlerden
kaçınma, bilgilerin ilgili kişilere tam olarak iletilmemesi ve problemler karşısında tepkisiz
kalma sessizliğin örgütsel sonuçları olarak ifade edilebilir(Çakıcı, 2010). İşgörenler üzerindeki
olumsuz sonuçları ise çalışanın işle ilgili fikir ve görüşlerini ifade etmekte kendisini güçsüz
hissetmesi, örgütsel bağlılık, aidiyet, güven, taktir ve destek duygusunda azalma, iş
tatminsizliği, işi bırakma isteği gibi sıralanabilir(Çakıcı, 2008).
Sessizlik davranışı kişisel özellikler, örgüt içindeki genel iletişim yapısı, örgüt yönetimi ve alt
yönetim düzeylerine göre değişkenlik gösterebilmektedir(Kahveci ve Demirtaş, 2013).
Sessizlik davranışı yazında dört ana başlık altında ele alınmaktadır.
A.2.a. İlgisizlik ve Boyun Eğmeye Dayalı Sessizlik Davranışı
Çalışanların bilgi, fikir ve düşüncelerinin bir fayda sağlamayacağı düşüncesiyle sessizliği
tercih etmeleridir. Bu tercihlerinin sonucu olarak işgörenler çözüm alternatiflerini yok sayarak
her türlü örgütsel şartlara şartsız olarak dayanırlar(Pinder ve Harlos, 2001). İşgörenin fikir ve
düşüncesinin önemsenmediğinden dolayı bir farklılık meydana getirmeyeceğini düşünmesi,
bireysel olarak kendini yeterli görmemesi, davranış ve düşüncelerini örgüt normlarına ve alınan
kararlara göre biçimlendirmesi ve bunları kabul etmesi ilgisizlik ve boyun eğmeye dayalı
sessizlik davranış ve tutumlarıdır(Dyne ve diğerleri, 2003).
A.2.b. Korunma ve Korkuya Dayalı Sessizlik Davranışı
Bu sessizlik türünde bireyler dış tehditlerden kendilerini korumak için konuyla ilgili bilgi, fikir
ve görüşlerini ifade etmekten kaçınırlar(Dyne ve diğerleri, 2003). Örgütsel şartlarla uyumlu
olmayan çalışanların tercih ettiği bir davranış şeklidir. Aslında çalışanlar mevcut durumu
düzeltecek seçeneklerin farkında olmalarına rağmen ifade etmekte isteksiz davranırlar.
Bununla birlikte bir kısım çalışanlar sessizliğe neden olan ve sessizliği besleyen örgütsel
koşulları kırmaya hazırdırlar(Pinder ve Harlos, 2001).
A.2.c. Prososyal (Örgütün Yararına/Diğerleri Odaklı) Eğilime Dayalı Sessizlik
Davranışı
Bu sessizlik türünde ise çalışanlar kendi yaşayacakları olumsuz sonuçlardan ziyade
başkalarını koruma düşüncesiyle sessizliği tercih etme eğilimindedir. Dyne ve arkadaşları
(2003) prososyal eğilime dayalı sessizlik davranışını, örgütünü ya da başkalarının iyiliğini
düşünerek işiyle ilgili bilgi, fikir ve görüşlerini saklaması olarak tanımlamaktadır(Dyne ve
diğerleri, 2003). Bu bağlamda prososyal sessizlik; toplumun faydasına ve fedakarlığa dayalı,
bilerek ve isteyerek yapılan bir davranıştır(Çakıcı, 2010).
A.2.d. İlişkileri Korumaya Dayalı Sessizlik Davranışı
İşgörenler yapılan işlerde aksayan ya da zayıf noktaları bildikleri halde diğerlerinin bu
durumdan hoşlanmayacakları ve mevcut durumu korumaya çalışacaklarından dolayı sorunları
düzeltmeye yönelik fikir ve düşüncelerini ifade etmekten kaçınabilirler. Bu tür davranışlar
başkalarını incitmeme ve memnun etmeye yönelik bir yaklaşık olarak kendini gösterir. Buna
bağlı olarak işgörenler ilişkilerinin zarar görmemesi için çözüm önerileri gizlemeyi tercih
edebilmektedir(Alparslan ve Kayalar, 2012).
A.3. İşgören Sessizliğinin Sebepleri
Donaghey ve arkadaşları (2011)'na göre sessizlik işgörenin işini geliştirmeyle alakalı bilgi,
düşünce ve fikirlerini söylememesi (Donaghey ve diğerleri, 2011); Pinder ve Harlos (2001)'e
göre ise işgörenin onay ve itirazlarını belirtmeyen bir iletişim biçimidir(Beheshtifar ve
diğerleri, 2012). İşgörenler hoşnutsuzluk, çatışma ve diğer algılanan tehlikelerin önüne
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geçebilmek adına sessiz kalabilirler(Tayfun ve Çatır, 2013). Bununla birlikte sessiz kalarak
beğenmeme ya da muhalefet etme gibi durumlarda tepki ve örgüte karşı bir baskı yöntemi
olarak kullanılabilir(Beheshtifar ve diğerleri, 2012). Yazın incelendiğinde örgütsel sessizliğin
sebepleri dört ana başlık altında gruplandırılabilir(Gül ve Özcan, 2011). Bunlar işgörenlerin
yöneticilerine güvenmemeleri, konuşmanın riskli görülmesi, dışlanma korkusu, ilişkilerin
bozulacağı korkusudur(Morrison ve Milliken, 2000; Premeaux ve Bedeian, 2003; Milliken ve
diğerleri, 2003; Çakıcı, 2007).
A.4. İşgören Performansı
Performans, çalışanın işi ile ilgili amaçlanan hedef istikametinde başarabildiklerinin
sayısal ve nitelikli olarak ifadesidir. İşgörenlerin başarısı örgütleri için çok önemli bir
performans ölçütüdür(Tayfun ve Çatır, 2013). Çünkü yüksek performanslı işgören performansı
yüksek örgüt demektir. Şehitoğlu ve Zehir (2010) ise performansı, işgörenin işiyle alakalı
yapması gerekenler ile gerçekte neler yaptığı arasındaki ilişki (Şehitoğlu ve Zehir, 2010) olarak
tanımlamışlardır.
A.5. Örgütsel Sessizlik, İşgören Sessizliği ve İşgören Performansı İlişkisi
Hem örgütsel sessizlik hem de işgören sessizliğinin işgören performansı üzerindeki
etkilerini inceleyen sınırlı sayıdaki çalışmalar incelendiğinde sessizliğin işgören performansını
dolayısıyla işletme performansını etkilediği görülmektedir(Brinsfield, 2009; Erdoğan, 2011;
Şehitoğlu ve Zehir, 2010; Tayfun ve Çatır, 2013). Ancak sessizliği alt boyutları ile inceleyen
çalışmalar incelendiğinde bu etkinin yönünün değiştiği söylenebilir. İlgisizlik ve boyun
eğmeye dayalı sessizlik ile korunma ve korkuya dayalı sessizlik boyutları işgören
performansını olumsuz etkilerken korumaya (prososyal) dayalı sessizlik boyutu pozitif olarak
etkilemektedir(Brinsfield, 2009; Tayfun ve Çatır, 2013). Benzer şekilde başka bir çalışmada
araştırmacılar korunma ve korkuya dayalı sessizlik ile işgören performansı arasında negatif,
korumaya (prososyal) dayalı sessizlik ile çalışan performansı arasında pozitif yönde
ilişkiler(Şehitoğlu ve Zehir, 2010) tespit etmişlerdir. Yine Erdoğan (2010) tarafından yapılan
araştırmada ise ilgisizlik ve boyun eğmeye dayalı sessizlik ile işgören performansı arasındaki
ilişkinin negatif yönlü (Erdoğan, 2011) olduğu görülmektedir.
2. Araştırmanın Yöntemi
B.1. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Hipotezleri ve modeli test etmek amacıyla demografik değişkenler dışında 50 soruluk bir anket
kullanılmıştır. Bu ölçekler Diyarbakır ilinde görev yapan sağlık çalışanlarına dağıtılmış olup
327 anket analiz için kullanılmıştır.
B.2. Veri Toplama Araçları
Verilerin toplanmasında, demografik bilgiler formu dışında, çalışanların örgütsel sessizlik,
işgören sessizlik davranışı ve işgören performansı düzeylerini belirlemek amacıyla üç ayrı
ölçekten yararlanılmıştır.
a. Örgütsel Sessizlik Ölçeği: Vakola ve Bouradas (2005) tarafından geliştirilmiş olup üst
yönetim tutumu(5), bölüm yöneticisi tutumu(6) ve iletişim fırsatları (5) olmak üzere üç alt
boyuttan oluşan ölçekte 5'li Likert ölçeği kullanılmıştır. Ölçekteki sorular 1'den 5'e kadar
değişen puanlarla değerlendirilmiş olup, (1) Kesinlikle Katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3)
Kararsızım, (4) Katılıyorum ve (5) Kesinlikle Katılıyorum şeklinde düzenlenmiştir. Anket için
yapılan güvenilirlik analizinde Cronbach Alpha katsayısı 0.76 olarak bulunmuştur. Çarpıklık
ve basıklık değerleri -1 ve +1 arasında bulunmuş olup, dağılım normaldir.
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b. İşgören Sessizlik Davranışı Ölçeği: Dyne ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş olup
korunmaya ve korkuya dayalı sessizlik davranışı(9), ilgisizliğe ve boyun eğmeye dayalı
sessizlik davranışı(9), prososyal eğilime dayalı sessizlik davranışı(5) ve İlişkileri korumaya
dayalı sessizlik davranışı(6) olmak üzere dört alt boyuttan oluşan ölçekte 5'li Likert ölçeği
kullanılmıştır. Ölçekteki sorular 1'den 5'e kadar değişen puanlarla değerlendirilmiş olup, (1)
Kesinlikle Katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Kararsızım, (4) Katılıyorum ve (5) Kesinlikle
Katılıyorum şeklinde düzenlenmiştir. Anket için yapılan güvenilirlik analizinde Cronbach
Alpha katsayısı 0.92 olarak bulunmuştur. Çarpıklık ve basıklık değerleri -1 ve +1 arasında
bulunmuş olup, dağılım normaldir.
c. İş Performansı Ölçeği: Kirkman ve Rosen (1999) tarafından geliştirilen ölçekten alınmış
olup dört(4) maddeden oluşmaktadır. Ölçekteki sorular 1'den 5'e kadar değişen puanlarla
değerlendirilmiş olup, (1) Kesinlikle Katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Kararsızım, (4)
Katılıyorum ve (5) Kesinlikle Katılıyorum şeklinde düzenlenmiştir. Anket için yapılan
güvenilirlik analizinde Cronbach Alpha katsayısı 0.85 olarak bulunmuştur. Çarpıklık ve
basıklık değerleri -1 ve +1 arasında bulunmuş olup, dağılım normaldir.
B.3. Verilerin Analizi
Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 18.0 istatistik programı kullanılmıştır Değişkenlerin
kıyaslanmasında t-testi, ANOVA, frekans, yüzde, korelasyon, regrasyon testleri kullanılmıştır.
Verilerin değerlendirilmesi, katılımcıların her bir soruya verdikleri cevapların toplam puanları
üzerinden yapılmıştır. Bu araştırmada, istatistiki anlamlılık düzeyi p<0.5 olarak kabul
edilmiştir.
C. Araştırmanın Bulguları
Araştırmaya katılanlarla ilgili bazı demografik bilgiler Tablo 1'de gösterilmiştir. Araştırmaya
katılan sayısı 327'dir.
Tablo 41: Katılımcılara Ait Bazı Demografik Bilgiler
Cinsiyet

n

%

Bayan

151

46,2

Erkek

176

53,8

n

%

Evli

208

63,6

Bekar

119

36,3

n

%

n

%

17-20

7

2,1

1-5

115

35,2

21-24

42

12,8

6-10

73

22,3

25-29

82

25,1

11-15

52

15,9

30-34

69

21,1

16-20

38

11,6

35-39

67

20,5

20’den fazla

49

15,0

40-44

35

10,7

Yaş

Medeni Durum

Tecrübe

Unvan

n

%

17

5,2

n

%

Doktor

İlköğretim

20

6,1

Hemşire

87

26,6

Lise

108

33,0

Memur

57

17,4

Üniversite

178

54,4

Teknisyen

20

6,1

Yüksek lisans

19

5,8

Diğer

146

44,6

Doktora

2

0,6

Eğitim
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Tablo 1’de görüldüğü üzere katılımcıların büyük çoğunluğunun %53,8(176) oranla

erkeklerden oluştuğu, %63,6(208)'sının evli olduğu, %25,1(82)’inin 25-29 yaş
aralığında olduğu ve iş tecrübelerinin %35,2(115) oranla 1-5 yıl arasında yoğunlaştığı
görülmektedir. Katılımcıların eğitim durumları incelendiğinde %54,4(178) oranla
üniversite mezunu oldukları görülmektedir. Katılımcıların çoğunluğunu %44,6(146)
oranla diğer unvanlara sahip sağlık çalışanları oluşturmaktadır.
Tablo 42: Örgütsel Sessizlik, İşgören Sessizliği ve İşgören Performansı Korelasyon Matrisi

Örgütsel
Sessizlik

Ort. S.S.

1

(1) Üst Yönt
Tututumu

3,03 0,63

1

(2) Bölüm Yönt.
Tututumu

3,01 0,78

0,274**

1

(3) İletişim
Fırsatları

2,99 0,88

0,129*

0,371**

1

(4) Korunma

2,63 0,70

0,291**

0,074

0,149**

1

2,50 0,87

0,141*

-0,068

0,059

0,667**

2,79 0,71

0,110*

-0,023

0,089

0,525** 0,664**

2,98 0,87

0,228**

0,027

0,167**

0,550**

0,531**

0,558**

1

0,126*

0,210**

0,063

0,021

0,031

0,199**

İşgören (5) Boyun Eğme
Sessizlik
Davranışı (6) Koruyucu
(7) Prososyal

2

İşgören (8) Performans
3,51 0,80 0,174**
Perf.
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

3

4

5

6

7

8

1
1

1

Tablo 2’de görüldüğü üzere örgütsel sessizlik, işgören sessizliği ve işgören performansı
arasında anlamlı ilişkiler bulunmaktadır. Buna göre üst yönetim tutumu ile korunmaya dayalı
sessizlik davranışı (r=0,291 p≤,001), boyun eğmeye dayalı sessizlik davranışı (r=0,141
p≤,005), korumaya dayalı sessizlik davranışı (r=0,110 p≤,005) prososyal sessizlik davranışı
(r=0,228 p≤,001) arasında pozitif yönlü bir ilişkiler tespit edilmiştir. Ayrıca üst yönetim tutumu
ile işgören performansı arasında da pozitif yönlü bir ilişki (r=0,174 p≤,001) tespit edilmiştir.
Bölüm yöneticisi tutumu ile sessizlik davranışı arasında anlamlı ilişkiler bulunmazken bölüm
yöneticisi ile işgören performansı arasında anlamlı bir ilişki (r=0,126 p≤,005) tespit edilmiştir.
İletişim fırsatları ile korunmaya dayalı sessizlik davranışı (r=0,149 p≤,001) ve prososyal
sessizlik davranışı (r=0,167 p≤,001) arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Ayrıca iletişim
fırsatları ile işgören performansı arasında da anlamlı bir ilişki (r=0,210 p≤,001) bulunmaktadır.
İşgören sessizli davranışının alt boyutlarından yalnızca prososyal sessizlik davranışının işgören
performansı ile arasında anlamlı bir ilişki (r=0,199 p≤,001) olduğu görülmüştür.
Tablo 43: Regrasyon Analizi Sonuçları
Bağımlı Değişken

R

R2

Bağımsız Değişken

B

ß

t

P

Korunmaya Dayalı
Sessizlik

0,29a

0,08

Üst Yönt. Tutumu

,32

,29

5,49

,000a

0,14a

0,02

Üst Yönt. Tutumu

,19

,14

2,57

,011a

0,37a

0,14

İletişim Fırsatları

,33

,37

7,20

,011a

Korumaya Dayalı
Sessizlik

0,11a

0,01

Üst Yönt. Tutumu

,12

,11

1,99

,047a

Prososyal Sessizlik

0,23a

0,05

Üst Yönt. Tutumu

,31

,23

4,23

,000a

Boyun Eğmeye Dayalı
Sessizlik

963

İşgören Performansı
İşgören Performansı

0,17a

0,03

İletişim Fırsatları

,17

,17

3,05

,003a

0,17a

0,03

Üst Yönt. Tutumu

,122

,17

3,18

,002a

0,21a

0,04

İletişim Fırsatları

,19

,21

3,87

,000a

0,20a

0,04

Prososyal Sessizlik

,18

,20

3,67

,000a

Tablo 3’de görüldüğü üzere bağımlı değişken(korunmaya dayalı sessizlik davranışı)’deki
varyansın %8’i bağımsız değişken (üst yönetim tutumu) tarafından açıklanmaktadır. Yani
korunmaya dayalı sessizlik davranışı %8 oranında üst yönetimin tutumuna bağlıdır. Bağımlı
değişken (boyun eğmeye dayalı sessizlik davranışı)’deki varyansın %2’si bağımsız değişken
(üst yönetim tutumu) ve
%14’ü bağımsız değişken (iletişim fırsatları) tarafından
açıklanmaktadır. Yani boyun eğmeye dayalı sessizlik davranışı %2 oranında üst yönetim
tutumuna ve %14 oranında iletişim fırsatlarına bağlıdır. Bağımlı değişken (korumaya dayalı
sessizlik davranışı)’deki varyansın %1’i bağımsız değişken (üst yönetim tutumu) tarafından
açıklanmaktadır. Bu sonuca göre korumaya dayalı sessizlik davranışı %1 oranında üst yönetim
tutumuna bağlıdır. Bağımlı değişken (prososyal sessizlik davranışı)’deki varyansın %5’i
bağımsız değişken (üst yönetim tutumu) ve bağımsız değişken (iletişim fırsatları) tarafından
açıklanmaktadır. Bu sonuca göre prososyal sessizlik davranışı %5 oranında üst yönetim tutumu
ve %3 oranında iletişim fırsatlarına bağlıdır. Bağımlı değişken (işgören performansı)’deki
varyansın %3’ü bağımsız değişken (üst yönetim tutumu), %4’ü bağımsız değişken (iletişim
fırsatları) ve %4’ü bağımsız değişken (prososyal sessizlik davranışı) tarafından
açıklanmaktadır. Bu sonuca göre işgören performansı %3 oranında üst yönetim tutumuna, %4
oranında iletişim fırsatlarına ve %4 oranında prososyal sessizlik davranışına bağlıdır
denilebilir.
Tablo 44: Kadın ve Erkeklerin İşgören Performansı Düzeylerinin Karşılaştırılması İçin t-Testi
Tablosu
Değişken

Ortalama

S.S.

Bayan

3,56

0,66

Erkek

3,45

0,91

t

df

p

1,265

322

0,007

Tablo 4’te görüldüğü üzere kadın ve erkeklerin iş performansının karşılaştırılması için yapılan
t-testi sonrasında kadın ve erkek çalışanların iş performansının birbirinden farklı olduğu
bulunmuştur (t0,05;22=1,265). Buna göre kadın çalışanların performans düzeyleri (X=3,56)
erkek çalışanların performans düzeyinden(x=3,45) daha yüksektir.
D. Tartışma
Bu araştırmada Diyarbakır ilinde görev yapan sağlık çalışanlarının örgütsel sessizlik
algıları ve işgören sessizlik davranışı ile işgören performansı arasındaki ilişki incelenmiştir.
Araştırma sonucunda örgütsel sessizlik, işgören sessizlik davranışı ve işgören performansı
arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar daha önce yapılan araştırmaların
(Alparslan, 2010; Brinsfield, 2009; Şehitoğlu ve Zehir, 2010; Tayfun ve Çatır, 2013)
sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir. Örgütsel sessizliğin alt boyutlarından üst yönetimin
tutumu ile işgören sessizliğinin alt boyutları arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler tespit
edilmiştir. Bu sonuca göre üst yönetimin tutumunun önemli bir etken olduğunu ve üst
yönetimin sessizliği kırmaya yönelik atacağı adımların işgören sessizliğini azaltabileceği ifade
edilebilir. Aksi durumda ise işgören sessizlik düzeyinin yükseleceği söylenebilir. Ancak
örgütsel sessizliğin alt boyutlarından bölüm yöneticisinin tutumu ile işgören sessizliğinin alt
boyutları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir.
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Diğer bir sonuca göre örgütsel sessizliğin alt boyutları ile işgören performansı arasında
pozitif yönde anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Bu sonuca göre üst yönetimin ve bölüm
yöneticisinin motive edici tutumu ve iletişim fırsatlarının artması ile işgören performansının
artabileceği aksi durumda ise azalabileceği ifade edilebilir.
Bir başka sonuca göre örgütsel sessizliğin alt boyutlarından iletişim fırsatları ile
işgören sessizliğinin alt boyutlarından korunmaya dayalı sessizlik davranışı ve prososyal
sessizlik davranışı arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Örgüt içindeki iletişim
fırsatları artıkça korunmaya dayalı sessizlik davranışı ve prososyal sessizlik davranışının
artacağı söylenebilir. Ayrıca işgören sessizlik davranışının alt boyutlarından sadece prososyal
sessizlik davranışı ile işgören performansı arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler bulunmuştur.
Bu durumda prososyal sessizlik davranışı düzeyi yükseldikçe işgörenlerin performans
düzeyleri de yükselir denilebilir.
Son olarak çalışmada elde edilen diğer bir sonuç ise katılımcıların işgören sessizlik
davranışı puanlarının (2,72) algılanan örgütsel sessizlik puanından (3.01) daha düşük
olduğudur. Bu sonuca göre ise katılımcıların çalıştıkları örgütteki algıladıkları örgütsel
sessizlik düzeyinin kendilerinde gördükleri sessizlik düzeyinden daha yüksek olduğu
söylenebilir.
Sonuç olarak örgütsel sessizliğin alt boyutlarından tamamı ile işgören performansı
arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler bulunurken işgören sessizlik davranışının alt
boyutlarından sadece prososyal sessizlik davranışı ile işgören performansı arasında pozitif
yönde anlamlı ilişkiler tespit edilebilmiştir. Bu sonuca göre algılanan örgütsel sessizlik düzeyi
arttıkça işgören performansının artacağını söyleyebiliriz. Ayrıca işgören sessizlik davranışının
alt boyutlarından prososyal sessizlik düzeyi arttıkça işgören performansının da artacağı ifade
edilebilir.
Bu araştırma, Diyarbakır il merkezinde görev yapmakta olan sağlık çalışanlarına
uygulandığından sadece katılımcıların algılarını yansıtmaktadır. Bu nedenle sonuçların tüm
sağlık çalışanları için geçerli olduğu söylenemez.
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İşkoliklik İle Tükenmişlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Avukatlar
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Özet
Bu çalışmanın amacı, Diyarbakır Barosu avukatlarının mesleki tükenmişlik ve
işkoliklik düzeylerini tespit ederek, mesleki tükenmişlik ve işkoliklik düzeylerinin
arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Mesleki tükenmişlik ve işkoliklik düzeylerinin
ölçümlerinde, tükenmişlik ölçeği olarak ‘Maslach Tükenmişlik Ölçeği’, işkoliklik ölçeği
olarak ise Spence ve Robbins’in (1992) geliştirdiği işkoliklik ölçeği kullanılmıştır. Mesleki
tükenmişlik ve işkoliklik seviyesinin tespit edilmesi amacıyla kullanılan her bir ifade için
yüzde, frekans, aritmetik ortalama ve standart sapma hesaplanmış ve analiz edilmiştir.
Meslek üyelerinin tükenmişlik seviyeleri ile işkoliklik arasındaki ilişkinin saptanması için
Pearson korelasyon katsayısı kullanılmıştır. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlarda;
avukatlık meslek mensuplarının tükenmişlik ve işkoliklik seviyeleri arasında pozitif yönde
bir ilişkinin varlığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Avukatlık Meslek Mensupları, Tükenmişlik, İşkoliklik,
Korelasyon, Örgütsel Davranış
Jel Kodları: M10
Giriş
Mesleki tükenmişlik daha çok insanlarla yüz yüze iletişimin yoğun olduğu meslek
dallarında yaşanır. Mesleki tükenmişlik, avukat mesleğini icra edenlerinde karşılaştıkları
bir durum olup, çalışma performansını etkileyen önemli bir etkendir. Tükenmişliğe etki
eden pek çok neden vardır. Bunlar bireysel ve örgütsel faktörler olmak üzere iki ana başlık
altında toplanabilir. Bireysel faktörler; cinsiyet, yaş, eğitim, medeni durum, sosyal destek,
işte çalışma süresi, kişilik ve beklentiler olarak sayılabilir. Örgütsel faktörler ise iş yükü,
kontrol, ödüller, aidiyet, adalet ve değerler şeklinde sıralanabilir.
Farklı meslekler üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda farklı meslek ve uğraş
alanlarında bireylerin tükenmişlik düzeylerinin farklı düzeyde olduğu, dolayısıyla bazı
meslek ve uğraşların daha fazla tükenmişliğe sebep olacak görevler içerdiği gözlenmiştir
(Fogarty ve diğ., 2000). Bu durum işkoliklik için de geçerlidir.
Mesleki tükenmişlik ile işkoliklik seviyesinin tespit edilmesi amacıyla farklı
meslek mensuplarına yönelik pek çok çalışma bulunmaktadır. Ancak avukatlık meslek
mensuplarına yönelik çalışmaların yetersiz olması, bu araştırmayı önemli hale
getirmektedir.
Bu araştırmada Diyarbakır’da faaliyet gösteren avukatlık meslek mensuplarının
mesleki tükenmişlik ve işkoliklik seviyeleri arasındaki ilişkinin tespit edilmesi
amaçlanmıştır.
A. İşkoliklik
İşkoliklik, bireyin çalışma hayatına başladığında fark edilen bir durum olarak
ortaya çıkmaktadır. Bir bireyin iş yaşamı dışında herhangi bir konuda gösterdiği aşırı
çalışma isteği farklı kavramlarla ifade edilebilir. Bu anlamda işkoliklik, bireyin iş yaşamına
aşırı bağlı olma, iş dışındaki faaliyetlerden zevk alınamayan, eve iş götürülen, sürekli iş
*
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odaklı ya da farklı bir yaklaşımla “işiyle evli olma” durumu olarak tanımlanabilir
(Zincirkıran: 2014: 447). İşkoliklik, bazı bilim adamlarına göre hem birey için hem de örgüt
için olumlu bir davranış olarak görülürken bazı bilim adamlarına göre psikolojik bir
rahatsızlıktır (Zincirkıran ve Mete: 2014: 104).
İşkolikliğin oluşmasında; kişinin kendini işte tatmin etmek isteği, başarılı olma,
fazla para kazanma arzusu, asosyal olma gibi nedenler sıralanabilir. İşkoliklik günümüzde
daha çok özel sektörde çalışanlarda görülmektedir.
Günümüz çalışma hayatı, işgörenlere eskisine nazaran daha iyi imkânlar
sağlamanın yanında, işgöreni için olumsuz sonuçları da getirmiştir. İşgörenlerden daha çok
çalışmaları, daha çok üretmeleri ve örgütün verimliliğine mümkün olan en üst seviyede
katkı vermeleri istenmektedir. İşgörenler üzerinde baskı meydana getiren bu durum
işkoliklik ve tükenmişlik ile sonuçlanabilmektedir. Örgütlerin bitmek bilmeyen taleplerine
cevap vermeye çalışan uyumlu bir işgörenin bir işkolik olmaması ve tükenmişlik
yaşamaması imkânsız gibidir (Akın ve Oğuz, 2010).
İşkoliklik, işgörenlerin mesleklerine karşı olumsuz tavır almalarına (Keown, 2008)
ve tükenmişlik yaşamalarına sebep olabilmektedir (Andreassen, Ursin ve Eriksen,2007).
Tükenmişliğin de işgörenlerin mesleklerini olumsuz etkilediği bilinen bir konudur
(Maslach, Jackson ve Leiter, 1996). Dolayısıyla işkoliklik ve tükenmişliğin işgörenin
verimini ve organizasyonun etkinliğini olumsuz yönde etkileyeceği iddia edilmektedir.
Bilhassa yüksek motivasyon isteyen avukatlık mesleğinde bu olumsuz sonuçların
irdelenmesi ve araştırılmasında fayda olduğu değerlendirilmektedir (Akın ve Oğuz, 2010).
Bazı işgörenler örgüte, kendisinden beklenilenden daha fazlasını vermek için
gayret sarf etmektedir. Bu işgörenler yemek molalarını kısa tutmayı ya da geçiştirmeyi
seçmekte, neredeyse her gün, mesaiden sonra bile çalışmaya devam etmektedirler. İş
görenlerde görülen bu hâl işkolikliktir (Morgan, 1998). İşkoliklik (workaholism) ifadesi,
alkoliklik (alcohlisim) kelimesinden türetilmiştir ve alkoliklik gibi psikopatolojik bir hali
ifade etmektedir (Machowitz, 1978). Bundan dolayı, işkoliklik sözcüğünün yerine iş
bağımlılığı (work dependency/ work addiction) sözcüğünü tercih edenler bulunsa da
işkoliklik sözcüğü halihazırda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır (Griffiths, 2005).
İşkoliklik, olması gerekenden çok çalışma ve çalışma dışında bir şey görmez olma durumu
olarak ifade edilebilir (Temel, 2006). İşkoliklik işe bağımlılık, işe güdülenme ve işten zevk
alma şeklinde üç alt boyuttan meydana gelmektedir (Akın ve Oğuz, 2010).
İşkoliklik kavramı ile ilgili günümüzde çok fazla bilimsel çalışma olduğu halde
bütün işkolik işgörenleri kapsayan bilimsel bir tanımın ve bölümlendirmenin yapılmamış
olması bu kavram hakkında yazan, düşünen ve araştırma yapan uzmanların ortak bir
noktada buluşmasına engel teşkil etmektedir (Burke, 2001). Bu durumun en ehemmiyetli
sebebi ise işkolikliğin bir tek sebepten değil birden çok nedenden kaynaklanmasıdır. Kimi
işgörenler bireysel sebeplerden dolayı (ekonomik ve ailesel) işkolikleşirken, kimileri de
örgütsel nedenlerden (örgüt kültürü, kariyer yapma zorluğu vb. gibi ) dolayı işkolik
olmaktadırlar (Bonebright ve diğ., 2000 ).
Bazı yazarlar işkolikliğin mutlak manada hem kişiye hem de kuruma zararlı
olduğunu düşünürken (Killinger, 1991), bazıları da bu görüşe karşı çıkarak en azından
örgütsel manada zararı olmadığını düşünmektedirler (Korn, Pratt, ve Lambrou, 1987).
İşkolikliğin her çeşidinin zararlı olduğunu kabul eden araştırmacılar, işkolikliğin işgörenin
performansını azalttığı ve işgörenler arasında huzursuzluğa sebep olduğu konusunda fikir
birliği içindedirler. Çünkü bu araştırmacılar, işkolikliğin kişisel sağlığın yanında işgörenin
aile ve arkadaş ilişkisine zarar verdiğini de ifade etmektedirler. Diğer yandan işkolikliğin
örgütsel başarıyı artırdığını düşünen araştırmacılar ise işkolik olmayı adeta önermektedirler
(Machlowitz, 1980).
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B. Tükenmişlik
Zamanla gelişen teknolojinin ve artan rekabet koşullarının olumsuz etkisi ile
tükenmişlik önemli bir sorun haline gelmiştir. Tükenmişlik bireylerin işleriyle ilgili
ilişkileri ve bu ilişkilerde oluşan problemleriyle ilgilidir.
Bu kavram ilk olarak Amerikalı psikanalist Dr. Herbert J. Freudenberger tarafından
1972 yılında ortaya konmuştur. 1974 yılında “Journal of Social Issues’da yayınlanan bir
makale ile literatüre girmiştir. Freudenberger tükenmişliği “başarısız olma, yıpranma,
enerji ve gücün azalması veya tahmin edilemeyen talepler sonucunda işgörenin iç
kaynaklarında meydana gelen tükenme durumu” şeklinde tanımlamıştır (Freudenberger,
1974).
1974’ten sonra bu konu hakkında çok fazla çalışma ve tanım yapılmış, ölçekler
geliştirilmiştir. Fakat tükenmişliğin günümüzde genel kabul gören tanımını Christina
Maslach yapmıştır. Maslach tükenmişliği, “mesleği icabı yoğun duygusal isteklerle
karşılaşan ve daima diğer insanlarla yüz yüze çalışmak zorunda olan işgörenlerde
karşılaşılan fiziksel bitkinlik, uzun süre yorgunluk, çaresizlik ve umutsuzluk hislerinin, icra
edilen işe, hayata ve diğer insanlara karşı olumsuz tavır alınması ile meydana gelen bir
“sendrom” olarak tanımlamıştır (Maslach ve Jackson, 1981).
Tükenmişlik insanlarla yüz yüze ilişki gerektiren işlerde daha çok görülen bir
durumdur (Maslach ve Jackson, 1981). Bu nedenle tükenmişlik hizmet sektöründe
çalışanlarda (doktor, hemşire, öğretmen, avukat, polis, muhasebeci, vb.), diğer meslek
gruplarına mensup çalışanlara oranla daha fazla görülmektedir. Kavram daha çok yoğun
mesleki tempo içerisinde iş yaşamını sürdüren ve iş yaşamı boyunca kavramın tanımı
gereği gerek iş hayatında gerekse aile hayatında bir takım problemler yaşayan meslek
gruplarında görülmektedir (Zincirkıran ve Tiftik, 2013).
Maslach ve Jackson tükenmişliği “duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve bireysel
başarıda azalma” olmak üzere “üç boyutlu bir psikolojik sendrom” olarak tanımlamışlardır.
(Maslach ve Jackson, 1986) Tükenmişlik sendromu ilk defa iş isteğinin fazlalığı ve
sürekliliği nedeniyle kişinin duygusal kaynaklarını tüketmesi ile kendini göstermekte ve bu
hâl duygusal tükenmenin meydana gelmesine sebep olmaktadır. Bu seviyede birey
kendisini hem fiziksel, hem de duygusal yönden yorgun ve yıpranmış hissetmekte, işe
kendisini verememekte ve müşterilere karşı yeterince sorumluk alamamaktadır. Belirli bir
süre sonra bireyin çevresindeki insanlarla olan ilişkileri zayıflamakta ve birey insanlardan
uzaklaşmaktadır. Sonuçta meydana gelen duyarsızlaşma, kişi ile iş talebi arasında duygusal
bir tampon vazifesi yapmaktadır. Duyarsızlaşan kişi, başkalarının kendi hayatına fazla
müdahale ettiğini düşünmekte, bu nedenle insanları hayatından çıkarmak ve yalnız kalmak
istemektedir. Son olarak, kendisinde meydana gelen olumsuz değişimleri fark eden birey,
çevresine ve özellikle çalıştığı kuruma bir katkısının olmadığını düşünmektedir. Böylece
birey yaptığı işlerde ve insanlarla kurduğu ilişkilerde kendisini yetersiz görmeye
başlamaktadır. Bireyin kendisini olumsuz değerlendirmeye meyilli olması kişisel başarı
boyutu içerisinde tanımlanmaktadır (Maslach ve Zimbardo,1982; Maslach, Schaufeli ve
Leiter, 2001; Cordes ve Dougherty, 1993; Ardıç ve Polatçı, 2009).
Tükenmişlik sendromu uzun bir dönemde yavaş gelişen belirtilerden oluşmaktadır.
Bu nedenle genellikle göz ardı edilmektedir. Tükenmişlik belirtilerinin dikkate alınmaması
ise tükenmişliğin daha fazla artmasına ve müdahale edilemez seviyeye ulaşmasına sebep
olmaktadır. Bu nedenle tükenmişlik sendromu sürecinin belirtilerinin iyi bilinmesi ve
zamanında tespit edilerek ihtiyaç duyulan tedbirlerin alınması çok ehemmiyetlidir (Ardıç
ve Polatçı, 2009).
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Tükenmişlik kavramının kişiler ve örgütler açısından ehemmiyetli sonuçları vardır.
Tükenmişliğin etkilerinin kişiden kişiye değişmesi nedeniyle bu sonuçları belirli
standartlarla değerlendirmek mümkün değildir.
“Bireylerin başlangıçta içsel olarak yaşadıkları bazı belirti ve durumlar bir süre sonra aile
ve iş yaşamına da yansımaktadır” (Maslach ve Jackson, 1981).
“Tükenmeyi engellemek ve onunla mücadele edebilmek için bireysel ve örgütsel olmak
üzere pek çok yöntem geliştirebiliriz. Ancak burada en etkili yöntem tükenmişlik
sendromuna neden olan etmenlerin azaltılması ve belirlenerek derhal müdahale
edilmesidir” (Kutlu, 2008).
C. İşkoliklik Ve Tükenmişlik İlişkisi
Yapılan araştırmalara göre hem işkoliklik, hem de tükenmişlik çalışanların aile
yaşantısını olumsuz yönde etkilemekte, stres ve bir çok hastalığın oluşmasına kaynaklık
etmektedir. Hatta işkoliklerin işlerine karşı olumsuz tavır geliştirdiği sonucuna varan bir
araştırma bulunmaktadır (Keown, 2008). Başarı beklentisi yüksek olan bireylerin
tükenmişlikle karşı karşıya gelme olasılığı yüksektir. Bu bireylerin yaptıkları bir girişim
örgütsel baskı nedeniyle başarısızlıkla sonuçlandığında tükenmişlik meydana gelmektedir.
Gerek kendi bireysel amaçlarına ulaşmak gerekse örgütsel beklentileri elde etmek için çok
fazla çalışan bireyler başarısız olduklarında zamanla engellenmişlik, yorgunluk ve
çaresizlik duygusuna kapılmakta, öz güvenlerini kaybetmektedirler. Sonuç olarak fiziksel
ve zihinsel olarak tükenmektedirler (Moorhead ve Griffin, 1992). Dolayısıyla kendini
sürekli çalışmak zorunda hisseden işkoliklerin, tükenmeye eğilimli olduklarını söylemek
mümkündür.
İşkoliklik ile tükenmişliğin ilişkilendirildiği çalışmalarda iki kavramın birbiriyle
ilişkisi ele alınmış ancak farklı sonuçlar bulgulanmıştır. Tiftik ve Zincirkıran’ın kasiyerlere
yönelik araştırmasında iki kavram arasında ilişki tespit edilememiştir (Tiftik ve Zincirkıran:
2014).
Bu araştırmada Diyarbakır’da faaliyet gösteren avukatların mesleki tükenmişlik
ve işkoliklik seviyeleri arasındaki ilişkinin tespit edilmesi hedeflenmiştir.
D. Gereç ve Yöntem
D.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi
Mesleki tükenmişlik ve işkoliklik seviyesinin belirlenmesi ile ilgili olarak birçok
meslek üyesine yönelik çalışma yapılmış olmasına rağmen, avukatlık meslek üyeleri
üzerine yapılan çalışmaların çok az olduğu görülmektedir. Diyarbakır’da faaliyet gösteren
avukatlık meslek üyeleri üzerine böyle bir araştırma yapılmamış olması da bu çalışmayı
ilgi çekici hale getirmektedir. Bu çalışmada, Diyarbakır’da faaliyet gösteren avukatlık
meslek üyelerinin mesleki tükenmişlik ve işkoliklik seviyelerinin tespit edilmesi
hedeflenmiştir. Bu temel amaç çerçevesinde çalışmanın yoğunlaştığı alt amaçları şunlardır;
Avukatlık meslek üyelerinin mesleki tükenmişlik seviyelerinin belirlenmesi,
Avukatlık meslek üyelerinin İşkoliklik seviyelerinin belirlenmesi
Avukatlık meslek üyelerinin mesleki tükenmişlik ve İşkoliklik seviyeleri
arasındaki ilişkinin belirlenmesi.
D.2. Sınırlılıklar
Yapılan çalışma yalnızca Diyarbakır il merkezinde faaliyet gösteren avukatlık
meslek mensuplarını kapsamaktadır. Bu nedenle elde edilen sonuçlar tüm meslek
mensuplarının fikirlerini göstermemektedir.
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D.3. Veri Toplama Yöntemi
Araştırma kapsamında öncelikle mesleki tükenmişlik ve işkolikliğe dair literatür
taraması yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Üç bölümden
oluşan anket, avukatlık meslek üyelerine uygulanmıştır.
Anketin birinci bölümünde çalışanların demografik özelliklerini (cinsiyet, yaş,
eğitim, medeni durum, iş tecrübesi, çocuk sayısı, çalıştıkları birim ve aylık gelir)
belirlemeye yönelik sorular yer almaktadır.
Anketin ikinci bölümünde, avukatlık meslek mensuplarının işkoliklik düzeyinin
belirlenmesi için Spence ve Robbins (1992) “İşkoliklik ölçeği” kullanılmıştır. Orjinalinde
25 sorudan oluşan bu ölçek, 20 madde olarak Kart (2005) tarafından Türkçeye
uyarlanmıştır. Ölçek zevk alma (9 madde) ve güdülenme (11 madde) olmak üzere iki alt
boyuttan oluşmaktadır. 5’li Likert tipi sorulardan oluşan ölçekte seçenekler; ‘kesinlikle
katılmıyorum’, ‘katılmıyorum’, ‘kararsızım’, ‘katılıyorum’ ve ‘kesinlikle katılıyorum’
şeklinde sınıflandırılmıştır.
Anketin üçüncü bölümünde ise, avukatlık meslek mensuplarının mesleki
tükenmişlik seviyesinin belirlenmesi amacıyla Maslach ve Jackson (1981) tarafından
geliştirilen ve bu alanda yaygın olarak kullanılan “Maslach Tükenmişlik Envanteri”
kullanılmıştır. Ergin (1992) tarafından Türkçeye çevrilen Maslach Tükenmişlik Ölçeği 22
ifadeden oluşmaktadır. Duygusal tükenme, kişisel başarıda azalma duygusu ve
duyarsızlaşma olmak üzere kavramın 3 alt bileşenini ölçmek amacıyla geliştirilen bir
ölçektir. Ölçeğin ilk 9 sorusu duygusal tükenme, 10 -17. sorular kişisel başarıda düşme
hissi, 18 - 22. sorular ise duyarsızlaşma düzeyini belirlemektedir. 5’li Likert tipi sorulardan
oluşan ölçekte seçenekler; ‘hiçbir zaman’, ‘çok nadir’, ‘bazen’, ‘çoğu zaman’ ve ‘her
zaman’ şeklinde sınıflandırılmıştır.
D.4. Araştırma Evren ve Örneklemi
Araştırmanın ana kitlesini Diyarbakır’da faaliyet gösteren avukatlık meslek
mensupları oluşturmuştur. Diyarbakır barosundan alınan bilgiye göre 2014 yılı Mayıs ayı
itibariyle baroya kayıtlı 824 avukatlık meslek mensubu bulunmaktadır. Cevaplamama
ihtimali ve cevaplama hataları göz önünde bulundurularak toplam 150 avukata anket
formları dağıtılmıştır. Cevaplanarak geri dönen anket formu sayısı 125’tir. %83,2 oranında
bir geri dönüş sağlanmıştır. Anket formlarının tam ve eksiksiz olarak doldurulması
uygunluk ölçütü olarak kabul edilmiştir. Ayrıca bütün sorulara aynı cevabın verildiği anket
formları dikkate alınmamıştır. (Tüm sorularda “kararsızım” seçeneğinin işaretlendiği
anketler gibi.)
D.5. Verilerin Analizi
Yapılan bu araştırmada kullanılan anketin uygulamasından sonra elde edilen veriler
bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Bu verilerin analizi için SPSS 18.0 istatistik analiz
uygulaması kullanılmıştır. Araştırmanın amacına yönelik olarak yüzde, standart sapma,
ortalama, fark testleri ve Pearson Korelasyon Katsayısı analizleri kullanılmıştır.
Avukatlık meslek mensuplarının tükenmişlik seviyeleri ile işkoliklik seviyeleri
arasında anlamlı bir ilişkinin bulunup bulunmadığını belirlemek için tükenmişlik ile
işkoliklik ölçeklerinin toplam puanları arasında Pearson Korelasyon Katsayısı testi
uygulanmıştır. Anketin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı işkoliklik için 0.71,
tükenmişlik için 0.79 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen bu veriler anket formunun
güvenilir olduğunu göstermektedir. Yapılan testlerde, yanılma olasılığı α =0.05 olarak
belirlenmiştir.
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E. Bulgular Ve Tartışma
Yapılan bu araştırmadaki örneklemi oluşturan avukatlık meslek mensuplarının
29’u (%23,2) bayan ve 96’sı (%76,8) erkektir. Ayrıca yapılan araştırmada 37’si (%29,6) 20
ile 30 yaş arasında, 55’i (%44,0) 31 ile 40, 28’i (%22,4) 41 ile 50, 5’i (%4,0) 50 yaş ve
üzerindedir. Katılımcıların 80’i (%64,0) evli, 45’i (%36,0) bekârdır. Mesleki tecrübe olarak
38’i (%30,4) 1 ile 5 yıl, 29’u (%23,2) 6 ile 10 yıl, 32’si (%25,6) 11 ile 15 yıl, 11’i (%8,8)
16 ile 20 yıl, 15’i (%12,0) 20 yıl üstü olarak tespit edilmiştir. Çocuk sayısı 51’inin (%40,8)
çocuğu yok, 24’ü (%19,0) 1 çocuk sahibi, 34’ü (%27,2) 2 çocuk sahibi, 11’i (%8,8) 3 çocuk
sahibi, 5’i (%4,0) 4 ve üzeri çocuk sahibi olarak tespit edilmiştir. Çalıştıkları birim olarak,
11’i (%8,8) kamu, 114’ü (91,2) serbest avukat olarak çalışmaktadırlar. Aylık gelirleri 28’i
(%22,4) 1.000,00 TL ile 2.500,00 TL arası, 59’ü (%47,2) 2.600,00 TL ile 4.000,00 TL
arası, 19’u (%15,2) 4.100,00 TL ile 5.000,00 TL arası, 19’u (%15,2) 5.100,00 TL ve üstü
aylık gelir elde ettikleri tespit edilmiştir.(Bknz Tablo1).
Tablo 45: Demografik Değişkenler
Değişkenler

n

%

Cinsiyet

Değişkenler

n

%

Medeni Durumu

Erkek

96

76,8

Evli

80

64,0

Bayan

28

23,3

Bekâr

45

36,0

Yaş

Aylık gelir

20-30

37

29,6

1.000-2.500

28

22,4

31-40

55

44,0

2.600-4.000

59

47,2

41-50

28

22,4

4.100-5.000

19

15,2

51 ve üzeri

5

4,0

5.100 ve üzeri

19

15,2

Tecrübe

Çocuk sayısı

1-5

38

30,4

Yok

51

40,8

6-10

29

23,2

1

24

19,2

11-15

32

25,6

2

34

27,2

16-20

11

8,8

3

11

8,8

21 ve üzeri

15

12,0

4 ve yukarısı

5

4,0

Tablo2’de görüldüğü üzere avukatlık meslek mensuplarının işkoliklik ve tükenmişlik
değerleri arasında pozitif ve zayıf bir ilişki vardır ( r=0,341). Korelasyon Katsayısı -1 ile
+1 arasında değer alır. Korelasyon katsayısının işareti ilişkinin yönünün gösterir, rakam
değeri ise ilişkinin gücünü gösterir. Pearson Korelasyon Katsayısı 0,00-0,25 aralığında ise
değişkenler arasında “çok zayıf”, 0,26-0,49 aralığında ise değişkenler arasında “ zayıf”,
0,50-0,69 aralığında ise değişkenler arasında “orta”, 0,70-0,89 aralığında ise değişkenler
arasında ”yüksek” , 0,90-1,00 aralığında ise değişkenler arasında “ çok yüksek” bir
ilişkiden söz edilir. Bu araştırmada elde edilen katsayı 0,341 olarak bulunmuştur. Bulunan
bu değer 0,26-0,49 aralığında olup, ilişkinin “zayıf “ olduğunu göstermektedir. Sonuç
olarak korelasyona ilişkin bulgu, “ avukatlık meslek mensuplarının işkoliklik düzeyleri ile
tükenmişlik düzeyleri arasında pozitif yönde ve zayıf düzeyde anlamlı bir ilişki vardır”
şeklinde açıklanabilir. Dolayısıyla avukatlık meslek mensuplarının işkoliklik düzeyleri
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arttıkça tükenmişlik düzeyleri artmakta, işkoliklik düzeyleri azaldıkça tükenmişlik
düzeyleri de azalmaktadır.
Tablo 46: Pearson Korelasyon Katsayısı Testi Sonuçları

İşkoliklik Pearson Correlation
Sig. (2-Tailed)
n
Tükenmişlik Pearson Correlation
Sig. (2-Tailed)
n

İşkoliklik

Tükenmişlik

1

0,341**
0,000
125

125
1
125

0,341**
0,000
125

** Correlation is significant at the 0,01 level ( 2-tailed)
F. Sonuç ve Tartışma
Diyarbakır’da faaliyet gösteren avukatlık meslek mensuplarının işkoliklik
düzeyleri ile tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkiyi değerlendirmeye yönelik araştırma
sonucunda, avukatlık meslek mensuplarının işkoliklik ile tükenmişlik ilişkisi pozitif yönde
ve zayıf olarak tespit edilmiştir. Bu sonuca bağlı olarak diyebiliriz ki, avukatların işkoliklik
düzeyleri arttıkça tükenmişlik düzeyleri de düşük oranlarda artar veya avukatların
işkoliklik düzeyleri azaldıkça tükenmişlik düzeyleri de düşük oranlarda azalır. Literatürde
bu sonuca benzer şekilde tükenmişlik ile işkoliklik arasındaki ilişkinin pozitif olduğu
çalışmalar bulunmaktadır (Bonebright, 2001; Moorhead ve Griffin, 1992; Andreassen ve
diğ., 2007). Bu çalışmaların sonucunda işkolik çalışanların işkolik olmayan çalışanlara
göre daha yüksek düzeyde tükenmişlik yaşadıkları görülmüştür. Bu araştırmada üzerinde
çalışılan hem işkoliklik kavramı, hem de tükenmişlik kavramı çalışana zarar veren olumsuz
davranış biçimleridir. Bu nedenle iki kavram arasındaki ilişkinin pozitif yönlü olması
beklenen bir sonuçtur. Ancak literatürde bulunan bazı araştırma sonuçlarına göre bu ilişki
negatif yönlüdür (Akın ve Oğuz, 2010). Bu sonuç ölçüm hatasından veya katılımcıların
işkoliklik ve tükenmişliği algılama farklılıklarından kaynaklanabilir. Farklı sonuçların elde
edilmesi bu konuda daha fazla araştırma yapılmasını gerekli kılmaktadır.
Avukatlık mesleği hem işkolikliğin hem de tükenmişliğin sıkça görüldüğü
mesleklerden biridir. Bunun nedenleri arasında avukatların birden çok dava türü ile
ilgilenmesi, aylık gelirlerinin yetersiz olması, yoğun tempolu çalışma saatleri, bir günde
birden fazla duruşmaya katılmak zorunda kalmaları, mesleğe yeni başlayan avukatların
yeterli mesleki tecrübeye sahip olmamaları, ayrıca kamuda yetersiz avukatın bulunması
gibi nedenler sayılabilir. Nedenleri ne olursa olsun işkoliklik ve tükenmişliğin hem
bireylere hem de örgütlere pek çok etkileri vardır. İşkolik bireyler gereğinden fazla işlerine
bağımlı, sürekli içsel baskılar nedeniyle kendini işe adamış ve yaptığı işten çok düşük
derecede zevk alan bireylerdir (Spence ve Robbins, 1992). Tükenmişlik yaşayan bireylerin
ise verimlilikleri azalmakta, işe devam etme düzeyleri ve iş performansları düşmekte, bu
nedenlerle örgüte olan bağlılıkları azalmaktadır (Angerer, 2000). Avukatlar üzerinde de
görülen bu olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması veya ortaya çıkmasının engellenmesi için
gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.
Yapılan bu çalışma sonucunda avukatlık meslek mensuplarına sunulabilecek
çözüm önerileri;
1.İlgilenilen dava sayısının azaltılarak yoğun iş temposunun düşürülmesi
gerekmektedir. İşkolikliği azaltmaya yönelik bu adım, bireyin iş dışındaki sosyal hayata
daha fazla zaman ayırmasını sağlamakta ve tükenmişliğin oluşmasını engelleyebilir.
2.Özellikle kamuda çalışan avukatların gelir düzeylerinin iyileştirilmesi
gerekmektedir. Düşük gelir düzeyi bireyin motivasyonunu düşürmekte ve tükenmişliğe
neden olabilir. Aynı zamanda örgütsel bağlılığı da azaltabilir.
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3.Serbest çalışan avukatların dava başına aldıkları ücretlerin iyileştirilmesi
gerekmektedir. Gelir açısından tatmin olan avukatların çalışma temposu düşebilir,
dolayısıyla işkoliklik düzeyleri azalabilir.
4.Kamuda çalışan avukat sayısının arttırılması ve kamuda avukatlık mesleğinin
özendirilmesi gerekmektedir. Böylece bireyin iş yükü azalmakta ve tükenmişliği azaltabilir.
5.Yeterli mesleki tecrübeye sahip olmayan avukatların güncel bilgilere
ulaşabilmelerini sağlayacak eğitim seminerlerinin düzenlenmesi, kendileriyle benzer
sorunlar yaşayan meslektaşlarıyla bir araya gelmelerini sağlayacak toplantıların
düzenlenmesi yararlı olabilir.
6.Avukatlık meslek adaylarının staj eğitimlerini sağlıklı ve düzenli bir şekilde
almalarını sağlamak gerekmektedir. Böylece mesleğe yeni başlayan avukatların yeterli
mesleki bilgiye sahip olmaları sağlanabilir. Yeterli donanıma sahip avukatların öz güvenleri
artabilir, böylece tükenmişlik düzeyleri azalabilir.
7.Avukatların etkinliklerini ve verimliliklerini artırmaya yönelik sosyal
programların yapılması tavsiye edilebilir. Böylece hem işkoliklik, hem de tükenmişlik
düzeyleri azalabilir.
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Yönetici Desteği İle İş Memnuniyeti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Mustafa ZİNCİRKIRAN*

Ayhan YALÇINSOY**

Metin IŞIK***

Özet
Araştırma sağlık sektöründeki işgörenlerin algıladıkları yönetici desteğinin iş
memnuniyetleri üzerindeki etkisinin ortaya çıkarılması amacıyla yapılmıştır. Araştırma
kapsamında ortaya konulan modeli test etmek amacıyla demografik değişkenler dışında 16
ifadeden oluşan bir anket kullanılmıştır. Araştırma Diyarbakır ili sağlık sektörü çalışanı 367
personele yönelik olarak yapılmıştır. Araştırma sonunda algılanan yönetici desteği ile iş
memnuniyeti arasında pozitif doğrusal bir ilişki tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yönetici Desteği, İş Memnuniyeti
Jel Kodları: M12, J28
I. GİRİŞ
Artan rekabet ve devrim niteliğinde teknolojik gelişmelerin yaşandığı günümüz
koşullarında yöneticilerin de kendilerini sürekli güncellemeleri ihtiyacı doğmaktadır. Bu
güncellemelerin temel noktasını, çalışanların bir örgütün kendilerine sürdürülebilir rekabet
üstünlüğü sağlayacak yegane unsurun insan kaynağı olduğu bilinciyle çalışanların iş
memnuniyetini etkileyen değişkenlerin yönetimine odaklanmaları oluşturmaktadır.
İş görenlerin çalışma hayatını şekillendiren pek çok faktör vardır. Söz konusu
faktörlerden örgüt içi faktörlerin (yapılan işin kendisi, iletişimin şekli, ücret, fiziki çalışma
koşulları ve yönetim politikaları vb.) yönetimi, yöneticinin bu anlamda sergileyeceği
yönetim politikasına bağlıdır. Yöneticilerin katılımcı, demokratik, otoriter gibi temel
özelliklerinin yanı sıra, destekleyici olmaları da iş görenlerin çalışma hayatındaki iş
memnuniyetini sağlamalarında son derece belirleyici olacaktır. İş görenlerin
memnuniyetinin sağlanmasında örgütü içi faktörlerin, örgüt dışı faktörlere göre etkisinin
daha yüksek olması muhtemeldir.
Sağlık hizmeti sunan örgütler, yapısal ve işlevsel açıdan en karmaşık örgütler
arasında yer almaktadır. Yardımcı personelden, yüksek eğitimli personele kadar çeşitlilik
gösteren her düzeydeki personel; karmaşık ve çok pahalı teçhizat, yaşam ve ölümle ilgili
faaliyetler ve ortaya çıkan stres gibi özellikleriyle sağlık işletmeleri, yapısında pek çok
ekibi barındıran organizasyonlardır(Ünalan vd., 2006).
Bu çalışmamızda son derece karmaşık bir çalışma ortamının olduğu sağlık
sektöründe yöneticilerin, çalışanların iş memnuniyetine olan etkileri tespit edilmeye
çalışılmaktadır.
II. LİTERATÜR TARAMASI
A. Yönetici Desteği
Yönetici desteğinin iş görenlerin çalışma hayatına pek çok etkileri söz konudur
çünkü iş görenlerin en yakın ilişkide bulundukları onların yöneticileridir. İş görenler
başarısızlıkları ve başarıları hakkında ilk geri bildirimleri yöneticilerinden alırlar.
Yöneticiler, yetkilendirme, ödüllendirme, cezalandırma, danışmanlık, rehberlik gibi pek
çok yetkiye ve sorumluğa sahiptir(Garip, 2013). Yöneticiler astlarının performansını
değerlendirme ve yönlendirme sorumluluğuna sahip olup örgütün temsilcisi olarak hareket
etmektedirler. Bunun sonucu olarak iş görenler, yöneticilerin olumlu ya da olumsuz
*
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yönlendirmelerine karşın onlara örgütün destek göstergeleri olarak bakacaktır(Eisenberger,
vd., 2002).
İş görenlerin, işlerinde başarılı olmaları ve işlerini etkin bir şekilde yapmaları için
yönetici desteği önemli bir kaynaktır. Yönetici desteği iş görenlere önemli bir mesaj
gönderir ve böylece yönetici desteği örgütün olumlu görüşlerini arttırarak örgüte bağlılığı
güçlendirecektir. Aksi durumda yönetici destek eksikliği, kaynakların gerilemesine ve
çalışanların örgütü sorgulamasına yol açar ve uzun vadede çalışanlar ile örgütün birbirine
düşmesine neden olabilir (Lambert vd., 2015).
Literatürde yönetici desteği ile ilgili yapılmış bazı çalışmalarda yönetici desteği
kavramı aşağıda belirtilen biçimlerde tanımlanmıştır:
Yönetici desteği, yöneticinin iş görenlere dostça yardımsever davranması ve
sosyo-duygusal açıdan onlarla ilgilenmesidir. Aynı zamanda yönetici desteği,
yöneticilerin çalışanlarını düşünmesidir (Pekdemir vd., 2013).
Yönetici desteği, yöneticinin iş görenlerinin fikirlerini önemsemesi, iş görenlerin
mutluluğu hakkında gerçekten ilgili olmaları, iş görenlerin amaçlarını ve değerlerini
güçlü bir şekilde düşünmelerinden oluşmaktadır (Rhoades vd., 2001).
Guchait vd., (2014)’ ne göre algılanan yönetici desteği, her üyeye bireysel ilgiyle
koçluk yapmayı, yönlendirmeyi, astların kendi iş sorumluluklarını yerine getirmelerine
yardımcı olmayı ve performans değerlendirmeyi içermektedir(2014).
Kotte ve Sharafinski (1998)’ e göre algılanan yönetici desteği, çalışanların en
yakın yöneticisinin örgüte kattığı değerlerdeki algıları ve onların refahı hakkındaki
ilgilerinin derecesidir(Buch vd., 2013).
Bu tanımlardan hareketle yönetici desteği kavramını, yöneticilerin bir örgütün
sahip olduğu iş görenlerin (insan kaynağının), örgütün en değerli varlığı olduğu bilinciyle,
onlara kendilerini değerli hissettirecek ve çalışma hayatının kalitesini artırmak amacıyla iş
görenleri her anlamda destekleyecek faaliyetlerde bulunması şeklinde tanımlayabiliriz.
Destekleyici bir yönetim, iş görenlerin iş-aile ilişkisi ile ilgili yükümlülüklerine
karşı empati ve anlayış gösterdiği zaman, bireylerin stresle başa çıkmalarında psikolojik
kaynaklarını arttır böylece iş yüklerinde çatışma ve sorunlar azalır(Goh vd., 2015). Genel
olarak informel yönetici veya yönetici desteği azalan iş aile çatışmasında önemli bir bileşen
olarak tespit edilmiştir. Böylece örgütlerin, yöneticilerinin çalışanın iş yükü, iş aile
çatışması ve mutluluğunda nasıl bir rol oynadıklarını düşünmesi gerekir(Goh vd., 2015).
Yönetici desteği çalışanların iş ve aile rollerinde uyum sağlamaya yardımcı olan önemli bir
faktör olduğu tespit edilmiştir(Almeida vd., 2016).
Yöneticinin destek ve yardımlarının örgütsel bağlılıkta önemli bir role sahip olduğu
bazı çalışmalar tarafından desteklenmiştir. Gerçekten de çalışanların iş arkadaşları ve
yöneticilerden aldıkları destek ve yardımların yüksek seviyede örgütsel bağlılık sağladığını
çalışmalar göstermektedir(Ferreira, 2014). Eisenberger vd., (1990) bir iş görenin destek
algısının, kendi kimliğinin önemli bir parçası olarak örgüt üyeliğini benimsenmesini teşvik
edebileceğini savunmaktadır. Böylece, daha fazla destek algılayan bireylerin alternatif iş
arama ya da örgütü terk etme olasılığı daha düşük olacaktır (Allen vd., 2003). Özellikle,
yönetici desteği enerjik bir çalışma ortamı yaratılmasına yardımcı olabilir (Peng, 2015).
Yönetici desteğinin iş görenlerin davranışlarını örgütün amaçları doğrultusunda
şekillendirmesi de söz konusu olabilir. Çünkü, Guchiat vd., (2014)’ nin çalışmalarında
yönetsel faaliyetlerin bir iş görenin davranışlarını şekillendiren en önemli faktör olduğu
tespit etmişlerdir(2014:30). Yönetici desteği sonucunda iş görenlerin olumlu davranışlar
sergilediğini tespit eden bir diğer çalışma da, Román arkadaşlarının yapmış olduğu
çalışmadır. Bu çalışmanın istatistiksel analiz sonuçları, çalışanın karar verme sürecine
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katlımı ve yöneticiden aldığı destek algıları istenilen davranışlar sergilenmesi noktasında
pozitif bir etkisi olduğunu göstermektedir (Román vd., 2013).
Yönetici desteği düşük olduğunda iş görenlerin performans hedeflerine nasıl
ulaşacakları ve iş sorumlulukları ile ilgili net bir geri bildirim alma olasılığı daha az
olacaktır. Bu arada düşük seviyedeki yönetici desteği iş görenlerden, yöneticilerinin geri
bildirimleri ihmal etme ve iş sorumlulukları ile ilgili bilgileri görmezden gelmek gibi
olumsuz tepkilere neden olabilir (Zhou vd., 2016). Bu nedenle, yönetici ve iş görenler
arasındaki potansiyel ilişkinin, çalışanların işten ayrılma kararlarını doğrudan etkilediği
göz önünde bulundurulmalıdır(Kalidass ve Bahron, 2015).
B. İş Memnuniyeti
Modern yönetim teorisyenleri yönetimin iki temel amacı olarak hizmet etkinliği ve
çalışanların memnuniyeti üzerinde durmuşlardır. Özellikle son yıllarda davranış
bilimcilerin önemini en çok vurguladığı davranışsal konulardan biri olan iş memnuniyeti,
örgütsel etkinlik ve verimlilik üzerinde oldukça büyük öneme sahiptir (Mete vd., 2014). İş
memnuniyeti ile ilgili yapılan araştırmalar işin niteliği, ücret, ödüller, yükselme olanağı, iş
güvenliği, çalışma koşulları, çalışama arkadaşları, denetim, yönetim tarzı, işin doğası,
sosyal haklar, iletişim, çalışanın kişiliği gibi pek çok faktörün iş memnuniyetine etki
ettiğini göstermektedir. Bir çok çalışmada, düşük iş memnuniyetinin çalışanlar üzerinde
olumsuz etkilere yol açtığı, iş gören devir oranı ile işten ayrılma eğilimini arttırdığı tespit
edilmiştir(Özmen vd., 2010). İşlerinden memnun olan (işinden tatmin olan) çalışanlar daha
mutlu, daha sağlıklı yaşayan daha az ilgisizlik ve daha iyi performans gösterme eğiliminde
olurlar. Örgütlerin başarılı olabilmelerinin tek ve en önemli yolu, çalışanlarının işteki
mental zorlukların üstesinden gelmelerini sağlayarak tatmin edilmiş bir iş gücü elde
etmeleriyle mümkün olabilir.
İş memnuniyeti en basit tanımıyla, insanların kendi işlerine bakış açılarındaki
farklılıklar ve kendi işleri hakkında ne hissettikleridir. Bu durum, insanların kendi işlerini
sevme (memnuniyet) ya da sevmemeyi (memnuniyetsizlik) kapsar. Genel olarak iş
memnuniyeti tutumsal bir değişken olarak değerlendirilir ve insanların kendi işlerini
sevmesinin bir derecesidir(Spector, 1997). Cranny vd., (1992), iş memnuniyeti ile ilgili
yaptığı çalışmalarda iş memnuniyeti ile ilgili uzlaşı sağlanmış bir tanım vermektedir. Bu
tanıma göre iş memnuniyeti, “bir kişinin, beklediği veya arzuladığı sonuçlarla, gerçekleşen
sonuçlar arasında yaptığı karşılaştırma sonucunda işine karşı beslediği duygusal
tepkidir.”(Özdevecioğlu, 2003). Locke ise, iş memnuniyetini, kişinin işinin
değerlendirilmesinden
kaynaklanan
olumlu
duygusal
durumu
şeklinde
tanımlamıştır(Locke, 1976). Sabuncuoğlu ve Tak, (2001) iş memnuniyetini, iş görenlerin;
işin yapısından, yönetimden, iş arkadaşları ile ilişkilerinden, çalışma ortamından ve başarı
değerleme ve takdir sisteminden duydukları memnuniyettin bileşimi şeklinde
tanımlamışlardır(Paksoy, 2007). Sonuç olarak iş memnuniyeti, iş şartlarının (işin kendisi,
yönetimin tutumu) veya işten elde edilen sonuçların (ücret, iş güvenliği) kişisel bir
değerlendirmesidir. İş memnuniyeti, bireyin normlar, değerler, beklentiler sisteminden
geçerek işlenen iş ve iş koşullarına ilişkin algılarına karşı geliştirdiği içsel tepkilerden
oluşmaktadır. Bu anlamda iş memnuniyeti, iş görenlerin iş ve işin sağladıklarına ait bir
algısı ve bu algıya karşılık olarak verdiği duygusal cevaptır(Günlük, 2010). İş görenlerin
yaptıkları işleri anlamlı bulma düzeyi ve yaptıkları işin sonucunun örgütü etkileyeceği
inancı arttıkça iş görenlerin yaptıkları işten memnuniyet düzeylerinin artacağı da
söylenebilir(Mete vd., 2015).
C. Yönetici Desteği ve İş Memnuniyeti İlişkisi
Perrewe ve Carlson, (2002)’na göre sosyal desteğin önemli bir bileşeni olan
yönetici desteği ile iş memnuniyeti arasında güçlü bir ilişki bulunmaktadır. Yine
Eisenberger vd., (1997) çalışanlar tarafından algılanan yönetici desteğinin iş memnuniyeti
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ile pozitif ve anlamlı bir ilişki içerisinde olduğunu vurgulamaktadırlar(Demirhan vd.,
2014). Aynı zamanda, Gok vd., (2015) sağlık sektöründe yapmış oldukları çalışmalarında
yönetici desteği ile iş memnuniyeti arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğunu tespit
etmişlerdir. Bundan dolayı yöneticilerin, çalışanlar arasında iş memnuniyetinin teşvik
edilmesi ve çalışma ortamının yapılanmasında kritik bir rol oynadıklarını
belirtmişlerdir(2015). Zaten yönetici desteği, iş sonuçları ile ilgili birkaç değişkene ilişkin
aracı etkiye sahip olmasıyla bilinmektedir. Bununla birlikte iş memnuniyetinde ve
yeteneklerin gün yüzüne çıkmasındaki ilişkide yönetici desteğinin aracı etkisinin önemli
bir rolü olduğuna dikkat edilmelidir (Peng, 2015).
İş arkadaşları desteği gibi destekleyici bir yönetim takımı algısı, doğrudan iş
memnuniyetini etkilemesi muhtemeldir. Genel olarak, çalışanlar yöneticilerin sağladığı
sosyo-duygusal destekleri ve çalışanlara yönelik algılarını görürse bu doğrudan iş
memnuniyetini arttıracak ve çalışma ortamının pozitif değerlendirilmesini sağlayacaktır.
Yöneticiler genel olarak işgücünü destekleyici davrandıklarında bu çalışanlar arasında iş
memnuniyetinin artmasına yardım edecektir(Babin ve Boles, 1996). İş memnuniyetinin en
önemli özelliği zihinsel olmaktan çok duygusal bir kavram olmasıdır. Kişisel olması sebebi
ile yöneticinin yapacağı en önemli şey, iş görenlerine en üst düzeyde bir tatmine ulaşmaları
için yardımcı olacaktır(İşcan ve Timuroğlu, 2007).
Sonuç olarak, çalışma arkadaşlarının ve yöneticilerin sağladığı güçlü destek,
örgütlerde çalışanların iş memnuniyetini ve performansını arttırarak stresin etkilerini azaltır
ve daha iyileştirilmiş bir çalışma ortamı sağlar. Bu durum da prezentizm olarak
adlandırılan, çalışanın bedenen iş yerinde bulunduğu halde ruhen çalışmaya kendini
vermemesi durumunu da azaltabilmektedir(Ynag vd., 2015).
III. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
A. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Hipotezleri ve modeli test etmek amacıyla demografik değişkenler dışında 16
soruluk bir anket kullanılmıştır. Bu ölçekler Diyarbakır ilinde görev yapan sağlık
çalışanlarına dağıtılmış olup 367 anket analiz için kullanılmıştır.
B. Veri Toplama Araçları
Verilerin toplanmasında, demografik bilgiler formu dışında, çalışanların yönetici
desteği algı düzeylerini ve iş memnuniyeti düzeylerini belirlemek amacıyla iki ayrı
ölçek’ten yararlanılmıştır.
Yönetici Desteği Ölçeği: Kottke ve Sharafinski (1988) tarafından geliştirilmiş olan
ölçeğin 9 maddesi alınmıştır. Ölçekteki sorular 1'den 5'e kadar değişen puanlarla
değerlendirilmiş olup, (1) Kesinlikle Katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Kısmen
Katılıyorum, (4) Katılıyorum ve (5) Tamamen Katılıyorum şeklinde düzenlenmiştir. Anket
için yapılan güvenilirlik analizinde Cronbach Alpha katsayısı 0,80 olarak bulunmuştur.
Çarpıklık ve basıklık değerleri -1 ve +1 arasında bulunmuş olup, dağılım normaldir.
İş Memnuniyeti Ölçeği: Spector (1985) tarafından geliştirilen ve Yelboğa (2009)
tarafından Türkçeye çevrilen ölçeğin 7 maddesi alınmıştır. Ölçekteki sorular 1'den 5'e kadar
değişen puanlarla değerlendirilmiş olup, (1) Kesinlikle Katılmıyorum, (2) Katılmıyorum,
(3) Kısmen Katılıyorum, (4) Katılıyorum ve (5) Tamamen Katılıyorum şeklinde
düzenlenmiştir. Anket için yapılan güvenilirlik analizinde Cronbach Alpha katsayısı 0,81
olarak bulunmuştur. Çarpıklık ve basıklık değerleri -1 ve +1 arasında bulunmuş olup,
dağılım normaldir.
C. Verilerin Analizi
Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 18.0 istatistik programı kullanılmıştır. Ayrıca
değişkenlerin kıyaslanmasında yüzde, frekans, korelasyon, regrasyon, t-testi ve ANOVA
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testleri kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesi, katılımcıların her bir soruya verdikleri
cevapların toplam puanları üzerinden yapılmıştır. Bu araştırmada, istatistiki anlamlılık
düzeyi p<0.5 olarak kabul edilmiştir.
III. Araştırmanın Bulguları
Araştırmaya katılanlarla ilgili bazı demografik bilgiler Tablo 1'de gösterilmiştir.
Araştırmaya katılan sayısı 367'dir.
Tablo 47: Katılımcılara Ait Demografik Bilgiler
Cinsiyet

n

%

Bayan

139

37,9

Erkek

228

n

%

Lise

142

38,7

62,1

Üniversite

207

56,4

n

%

Lisansüstü

18

4,9

Evli

236

64,3

n

%

Bekar

131

35,7

367

100

n

%

n

%

20-30 Yaş Aralığı

152

41,4

Doktor

20

5,4

31-40 Yaş Aralığı

134

36,5

Hemşire

72

19,6

41-50 Yaş Aralığı

62

16,9

Memur

90

24,5

50 ve Üzeri Yaş

19

5,2

Teknisyen

59

16,1

n

%

Diğer

126

34,3

1-5 Yıl

135

36,8

6-10 Yıl

108

29,4

11-15 Yıl

53

14,4

16-20 Yıl

41

11,2

20+ Fazla

30

8,2

Medeni Durum

Yaş

İş Tecrübesi

Eğitim

Kurum Türü
Kamu
Ünvan

n=367
Tabloda görüldüğü üzere katılımcıların büyük çoğunluğunun %62(228) oranla erkeklerden
oluştuğu, %63,3(236)'nün evli olduğu, %41,4(152)’ünün 20-30 yaş aralığında olduğu ve iş
tecrübelerinin %36,8(135) oranla 1-5 yıl arasında yoğunlaştığı görülmektedir.
Katılımcıların eğitim durumları incelendiğinde %56,4(207) oranla üniversite mezunu
oldukları görülmektedir. Katılımcıların çoğunluğunu %34,3(126) oranla diğer unvanlara
sahip sağlık çalışanları oluşturmaktadır.
Yaş gruplarına göre yönetici desteği ile iş memnuniyeti arasında anlamlı farklılıklar tespit
edilmiş olup Tablo 3'de Tek Yönlü ANOVA Analizi sonuçları verilmiştir.
Tablo 48: Tek Yönlü ANOVA Testi
Değişkenler

Yaş

s.d.

Ortalama Kare

f

p

3

86,051

2,656

,048

Gruplar İçi

363

32,402

Toplam

366
3,146

0,025

Gruplar Arası
Yönetici Desteği

Gruplar Arası
İş Memnuniyeti

3

141,435

Gruplar İçi

363

44,922

Toplam

366
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Post Hoc analizine (LSD) göre; 20-30 yaş aralığı ile diğer yaş grupları arasında
anlamlı bir farklılık olmadığı, 31-40 yaş, 41-50 yaş ve 51 ve üzeri yaş grupları arasında ise
anlamlı farklılıklar olduğu anlaşılmıştır. Yine aynı sonuçlara göre 31-40 yaş aralığı grubun
yönetici desteği ve iş memnuniyeti algılarının daha büyük yaş gruplarından daha düşük
olduğu, 51 ve üzeri yaş grubunun ise yönetici desteği ve iş memnuniyeti algı düzeylerinin
en yüksek olduğu söylenebilir. Bu sonuçlara göre yaş büyüdükçe işgörenlerin yönetici
desteği algılarının ve iş memnuniyetlerinin arttığı ifade edilebilir.
Yönetici desteği ile iş memnuniyeti arasındaki ilişkinin analizi için korelasyon testi
yapılmış ve sonuçları Tablo 4'te gösterilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre yönetici desteği
ile iş memnuniyeti arasında yüksek düzeyde (r=0.751, p<001) ilişki vardır. Bu bağlamda
yönetici desteği arttıkça iş memnuniyetinin de artacağı söylenebilir.
Tablo 49: Korelasyon Analizi
Yönetici Desteği
Yönetici Desteği
İş Memnuniyeti

Pearson Correlation

İş Memnuniyeti

1

Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation

,751**

Sig. (2-tailed)
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

1

,000

İki değişken arasındaki neden sonuç ilişkisini ortaya koyabilmek için regrasyon analizi yapılmıştır. Analiz
sonucu Tablo 5'de görülmektedir.

Tablo 50: Regrasyon Analizi
Bağımlı Değişken
İş Memnuniyeti

R
0.75a

R2

Bağımsız Değişken

0.56 Yönetici Desteği

B

ß

t

P

,886

,751

21,718

,000

a. Tahmin Değişkenleri : (Sabit), Duygusal Tükenmişlik
Bağımlı Değişken : Örgütsel Sessizlik
Tablo 5'de görüldüğü üzere bağımlı değişken (İş Memnuniyeti)'deki varyansın %56'sı
bağımsız değişken (Yönetici Desteği) tarafından açıklanmaktadır. Yani iş
memnuniyeti %56 oranında yönetici desteğine bağlıdır denilebilir. Regrasyon analizinin
ayrıntıları ve değişkenlerin modelin açıklayıcı gücüne olan katkıları (ß değeri) Tablo 5' de
görülmektedir.
IV. TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu araştırmada Diyarbakır'da görev yapan sağlık çalışanlarının yönetici desteği
algıları ile iş memnuniyeti arasındaki ilişkinin incelenmiştir. Çalışma sonucunda, yönetici
desteği ile iş memnuniyeti arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Ortaya çıkan
sonuçlar daha önce yapılan araştırmaların sonuçlarıyla örtüşmektedir (Perrewe ve
Carlson,2002; Eisenberger vd., 1997; Demirhan vd., 2014, Gok vd., 2015). Elde edilen bu
bilgiye dayanarak sağlık çalışanlarının yönetici desteği algıları arttıkça iş
memnuniyetlerinin de artacağı söylenebilir. Yönetici desteği algılarının azalması
durumunda ise iş memnuniyeti düzeylerinin azalacağı ifade edilebilir. Bu bağlamda
işgörenlerin iş memnuniyet düzeylerinin yönetici desteği algı düzeylerine bağlı olarak
değiştiği söylenebilir.
Araştırma sonucunda elde edilen diğer bir sonuca göre, sağlık çalışanlarının yaşları
ile yönetici desteği algıları ve iş memnuniyeti düzeyleri arasında pozitif ilişkiler tespit
edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre yaşı genç olan çalışanların yönetici desteği algıları
ve iş memnuniyeti düzeylerinin yaşı büyük olan çalışandan daha düşük seviyede olduğu
söylenebilir.
Yapılan çalışma sonucunda yaş dışındaki demografik değişkenlerle yönetici
desteği algısı ve iş memnuniyeti arasında anlamlı ilişkiler bulunamamıştır. Bu noktadan
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hareketle cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, unvan ve iş tecrübesinin işgörenlerin
yönetici desteği algısı ve iş memnuniyeti üzerinde bir etkisinin olmadığı söylenebilir.
Sonuç olarak yönetici desteği algısı ile iş memnuniyeti arasında önemli derecede
ilişki tespit edilmiş olup, işgörenlerin yaşları arttıkça yönetici desteği algı düzeyleri ile iş
memnuniyet düzeylerinin arttığı görülmüştür.
Bu araştırma, Diyarbakır il merkezinde görev yapmakta olan sağlık çalışanlarına
uygulandığından sadece katılımcıların algılarını yansıtmaktadır. Bu nedenle
sonuçların tüm sağlık çalışanları için geçerli olduğu söylenemez.
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Postmodernizmin Çalışma Biçimlerine Etkisi
Barış ÖZTUNA
Özet
Postmodernizm, modernizmin sonrasında başlayan, ilk olarak güzel sanatlar
alanında ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte, mimari edebiyat ve felsefe gibi farklı alanlarda
da kullanılmaktadır.
Postmoderrm, küreselleşme sürecinde bilgi-iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle
değişen yapıya kentsel yapıya kendi kimliğini vurmuştur. Kent ve kentleşme
postmodernizm ile birlikte bir değişime uğramaktadır. Birey, iletişim ve ulaşım alanındaki
teknolojik gelişmelerle kent içinde yaşamasına gerek kalmamıştır. Bu nedenle, kentlerin
çevresinde banliyölerin sayısı artmıştır.
Çalışma yaşamında son zamanlarda görülen konulardan bir tanesi ise esneklik
kavramıdır. Postmodernizm ile birlikte bilgi-iletişim ve teknoloji alanındaki gelişmelerle
çalışma şekillerini de değişmektedir. Birey esnek çalışma sistemi ile işe belirli günler
gidebilme imkânı bulabilmektedir. Aynı zamanda, esnek çalışma sistemi ile birlikte birey,
işe gitmeden de evden işlerini yapabilmektedir. Esnek çalışma, kurumlarda çalışan
personelin esnek çalışma biçimleri ile çalışmasını hedef almıştır.
Bu çalışmanın amacı, postmodernizminçalışma yaşamına etkisini incelemektir. Bu
çalışmada önce, postmodernizm,kavramı açıklanmaktadır. Daha sonra ise, postmodernizm
ve çalışma biçimleri ve esnek çalışma türleri konuları incelenmektedir.
Bu çalışma, teorik yöntem tarzında kurgulanmıştır. Bu çalışmayla elde edilen
bilgiler doğrultusunda postmodernizm kavramının çalışma biçimlerini değiştirdiği
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler:Postmodernizm,, Esnek Çalışma, Esnek Çalışma Biçimleri,
JEL: J5, L5, I3, M1
Abstract
Postmodernism was stood after modernism. Firstly, postmodernism stood arts after
postmodernism was used to architecture, literatüre and philosophy as different areas.
Thepostmoderndiscourse has knocked on it sowni changed the city structurer
shaped in advances in information-communication stechnologies in the globalization
process. Urban and urbanization are under going a change with postmodernism. One didn’t
need to live with advances communication and transportation. The number of suburbs have
increased around cities
One of the fact seen in working life in recent years is flexibility. Ways of working
change in advances in information-communication and Technologies with postmodernism.
One can find opportunity to go working particular days with flexible working system. It is
changing the nature of crime in the city. Flexible working- has aimed to provide flexible
working system for employees .Crime began to be processed in the virtual world.
The purpose of study the examing postmodernism to working life. In this study
before describing postmodernism, postmodernism. After postmodernism and working form
sand flexible working sorts.
In this study is thought of theoretical method style. The information obtained
withinworking forms of postmodernismare changed.
In this study is thought of theoretical method style. The information obtained
within working forms of postmodernism are changed.
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GİRİŞ
Postmodernizm, modern yönetim düşünce yapısını veya bürokratik yönetim
modelini derinden etkilemiştir. Modern yönetimdeki yönetim ilkelerinin evrenselliği,
yönetim sürecinin nesnelliği ve yoğun kurallara dayalı belirginliği, postmodern
yaklaşımda, yerini yerelliğe, durumsal koşullara ve işlevselliğe bırakmıştır (Yıldırım,
2010: 704). Modernizmden sonra gelen postmodernizm kentleri, çalışma biçimlerini,
örgütlerin yapısını da etkilemektedir.
Bu çalışma, postmodernizm ile birlikte gelen çalışma biçimlerini, postmodernizmi
ve post-fordizmin tanımlarını ve kısmi süreli çalışanların haklarını incelemektedir.
I.POSTMODERNİZM
Toplum, “sanayi ötesi toplum, postmodern toplum, post-fordist toplum” ve “bilgi
toplumu” şeklinde isimlendirilmektedir. Tanımlamaları ve özellikleri ile bilgi toplumu, tam
anlamı ile sanayi sonrası toplumu tarif etmektedir (Yılmaz ve Çetin, 2006: 69).Tarihsel
açıdan, postmodern dönemin başlangıcı Avrupa’da I. Dünya Savaşı’na, Amerika’da ise II.
Dünya Savaşı’nı izleyen zamana denk gelmektedir. (Karaırmak ve Siviş, 2008: 103). 20.
yüzyılın son çeyreğinde ortaya çıkan postmodern anlayışta ortak özellikler yoktur. Onun
için idealizm, materyalizm, pragmatizm gibi bir felsefi teori değildir (Yıldız, 2005).
Postmodern söylem aynı zamanda, küreselleşme sürecinde bilgi-iletişim teknolojilerindeki
gelişmelerle yeniden şekillenen kentsel yapıya kendi kimliğini vurmuştur (Kaypak,
2013:80).
Postmodernizm konusunda yapılan tartışmalarlabirlikte post-yapısalcılık ve
yapıbozum kavramlarının güncel hale gelmesi arasında bir eşzamanlılık söz konusudur. Bu
kavramların
hemen
hepsi
de
1960'lı
yıllarda
başlayarak
tartışılmaya
başlanmaktadır(Şişman,1996:452).Postmodernizm özellikle o tarihlerde şu ya da bu
olgunun (toplumsal, kültürel, politik, sanatsal gibi en geniş anlamında şu ya da bu olgunun)
sona erdiğine dair görüşlerin, düşüncelerin yer aldığı, savunulduğu ya da gösterildiği bir
akımdır, bir bakış tarzıdır (Erinç, 1994:36).
Teorik kaynağını Fransız post-strüktüralist akımından Jean-François Lyotard'ın
1979'da yazdığı 'postmodern durum' adlı kitabından alan postmodernizm, önceleri mimari
ve sanatsal gelişmelerdeki deneysel hareketleri anlatmak için ilk kez kullanılmış olsa da,
1970lerden beri, modernlikten postmodernliğe geçişin gerçekleştiğini entellektüel ve
kültürel olarak savunur. Friedrich Nietzsche, Martin HeideggeJeanFrançoisLyotard,
MichelFoucault ve JacquesDerrida
gibi düşünürler postmodernizmin öncü
savunucularındandır (Babacan ve Onat, 2002 : 12).Postmodern düşüncenin bir diğer
öncülerinden biri olan Baudrillard, iletişim teknolojilerinin doğal dünyayıteknolojik olarak
dolayımlanan bir üstgerçekliğe (hyper-reality) dönüştürdüğünü söylemektedir. İletişim
teknolojilerinin bireylerarası ve toplumsal ilişkilerde merkezi bir rol oynadığı günümüz
toplumlarında Baudrillard, çok daha fazla enformasyonun ama çok daha az anlamın
bulunduğu bir evrende olduğumuzu söylemektedir (Karaduman, 2010: 2895).Postmodern
kentlerde ise, suçların nitelikleri kadar niceliklerinde de köklü değişmeler olmuştur. Suçlar
sanal alemde, güç kullanmadan ve mekansız olarak şekillenmişlerdir (Yılmaz ve Çetin,
2006: 73).
Postmodernizm, kültürel söylemin yeniden tanımlanmasında heterojenliği ve
farklılığı, özgürleştirici güçler olarak öne çıkarmaktadır. Parçalanma, belirlenemezlik ve
bütün evrensel ya da bütüncül söylemlere karşı derin bir güvensizlik, postmodernist
düşüncenin temel özelliklerindendir (Erdemir: 2006).Postmodernizmle birlikte nesnel
gerçeklik veya mutlak bilgi bir değer kaybına uğramakta; bilgi, göreli hale gelmektedir. Bu
durum bilimsel bilgi anlayışının nedensellik ve düzenlilik ilkelerini geçersiz kılmakta,
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nesnel bilginin toplumsal yaşamdaki geçerlik, güvenirlik ve zorunluluk niteliklerini ise
önemsizleştirmektedir (Yıldırım, 2010:712).
Kuralsızlık ve belirlenememezlilik evreni olarak görülen postmodernizmde,
modernizmin düşüncesistemine bir karşı duruş vardır. Modernizm tarafından kutsanan her
şey, postmodernizm tarafındansorgulanmaktadır. Parçalanmışlık, bölünmüşlük, farklılığın
ve özgün olmanın yüceltildiği postmodernitede, kimlik kavramı farklılıklar ve benzerlikler
ekseninde ele alınır. Postmodernitekimlik inşasında, modern paradigmanın tersine kaygan
bir zemin üzerinde gelişen toplumsal koşullar içerisinde belirsizlik, çeşitlilik, heterojenlik,
karmaşıklık, görecelik ve parçalanmışlık kavramları hâkimdir. (Karaduman, 2010:
2894).Modernizm ve postmodernizm karşılaştırılması aşağıdaki tablodaki gibidir:
Tablo:Modernizm-Postmodernizm Karşılaştırması
Modernizm
Düzen
Kesinlik
Fordizm
Derinlik
Yarın
Homojenlik
Hiyerarşi
Uygunluk
Form (Kapalı)
Amaç
Romantism
Tasarı
Hiyerarşi
Uzaklık
Proses
Bütünleme
Varlık
Seçim
Çeşit
Anlamsal
Kaynak
Metafizik
İnsanüstü
İfade edilen

Postmodernizm
Düzensizlik
Belirsizlik
Post-Fordizm
Yüzeysellik
Bugün
Heterojenlik
Eşitlik
Uygunsuzluk
Antiform (Açık)
Oyun
Sembolizm
Şans
Anarşi
Katılım
Performans
Yeniden Yapılanma
Yokluk
Kombinasyon
Sınır
Retorik
Sebep
İroni
Her yerde olan
İfade eden

Kaynak:Babacan ve Onat, 2002 : 12
A.Postmodernizmin Çalışma Biçimlerine Etkisi
Postmodernizmin ortaya çıkışı konusunda Endüstri devrimini, Aydınlanma çağını,
ya da iki büyük savaşı başlangıç kabul edenler vardır. Birinci Dünya Savaşı sonrasında
yıkılan "düzen"in tekrar kurulabileceğine inanan insanlar, İkinci Dünya savaşının
çıkmasıyla ve getirdiği yıkımla bu umutlarını tamamen yitirmişlerdir. Kimilerine göre,
postmodernite, enformatiğin ortaya çıkışıyla belirlenmiştir ve medya birçok bakımdan
postmodernizmin merkezindeki dinamiği oluşturmaktadır (Babacan ve Onat, 2002:
12).Bilgi teknolojileri, postmodernizmin gelişiminde kimi hayati işlevleri yerine
getirmektedir: Elektronik iletişim ağı sermayenin küreselleşmesini destekler, robotlar
otomasyonu sağlar, veri tabanları ve uzman sistemler bilgi ekonomisini oluşturur,
bilgisayar ve yan ürünlerinin üretimi, çevresinde yeni iş alanı yaratmaktadır(Conlon, 2002:
272).
Geleneksel kamu yönetimi, modernizmin yönetsel boyuttaki bir yansımasıdır ve
esasını MaxWeber’in şekillendirdiği bürokratik örgütlerle temsil edilmektedir. Merkezden
yönetim, hiyerarşiye ve kurallara sıkı bağlılık, bilimsellik, nesnellik, dikey örgütlenme ve
genel yönetsel yapılanmalar modern örgütlerin özellikleri olmaktadırPostmodern söylem
ise modern yönetim düşüncesini veya bürokratik yönetim modelini derinden etkilemiştir.
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Modern yönetimdeki yönetim ilkelerinin evrenselliği, yönetim sürecinin nesnelliği ve
yoğun kurallara dayalı belirginliği, postmodern yaklaşımda, yerini yerelliğe, durumsal
koşullara ve işlevselliğe bırakmıştır (Yıldırım, 2010:704). Çağdaş örgütlerde ise,
hiyerarşinin giderek azalma eğiliminde olduğu, basık ya da yassı olarak nitelendirilebilecek
örgüt yapılarına doğru bir geçişin yaşandığı söylenebilmektedir. Çağdaş örgütlerde, kalite
çemberleri, katılmalı yönetim, proje grupları, toplam kalite yönetimi, sıfır hatalı üretim gibi
konular ve özellikler öne çıkmaktadır. Örgütsel üretim sürecinde, daha nitelikli ve kaliteli
ürün için sürece katılan tüm üyelere söz hakkı tanınmakta, kimi örgütlerde öneri geliştirme
sistemi kurulmaktadır (Şişman,1996:460).
Postmodernizmle birlikte,sosyal ve ekonomik hayatin tüm yönlerinde “kitlesel”,
yerini “moleküler”e bırakmaktadır. Bireyler üretici ve tüketici rolleriyle yeni pazarlar
oluşturmakta, tüketim kalıpları da hızla değişmektedir.Kitle üretiminin yerini büyük
miktarlarda müşteri isteklerine göre üretimin almasıyla birlikte, üreticiler bireysel
tüketicilerin zevk ve ihtiyaçlarına uygun özel mal ve hizmetler oluşturmak zorunda
kalmışlardır (Babacan ve Onat, 2002: 13-15). Modern yönetim düşüncesinden postmodern
yönetim düşüncesine geçişte entelektüel sermayenin önemi ortaya çıkmaktadır. Tablo 2’de
postmodernizmin yönetim bilimine getirdiği yeni bakış açıları görmekteyiz.
Tablo 2: Postmodernizmin Yönetim Bilimine Getirdiği Yeni Bakış Açıları
Modern Yönetim Düşüncesi

Postmodern Yönetim
Düşüncesi

İnsan

Araçsal Akıl ve İnsanmerkezcilik

Öznenin Yükselişi ve Entelektüel
Sermaye

Kapsam

Evrensellik ve Homojenite

Çokkültürlülük ve Yerellik

Uygulama

Standardizasyon

Esneklik

İnsan

Araçsal Akıl ve İnsanmerkezcilik

Öznenin Yükselişi ve Entelektüel
Sermaye

Kapsam

Evrensellik ve Homojenite

Çokkültürlülük ve Yerellik

Kaynak: Erdemir, 2006
B. Post-Fordizm
Ekonomik krizler kapitalizmin dönüşümünde önemli bir rol oynamıştır. Bu krizler
toplumsal yaşamı sekteye uğratmış, toplumları yeni birtakım arayışlara itmiştir. Sunulan
çözüm önerileri ve buna dönük uygulamalar doğal olarak toplumsal bir değişimi
beraberinde getirmiştir. Bu şekilde toplumsal yaşam her defasında yeniden çözümlenmeye
ve anlamlandırılmaya çalışılmıştır. Nitekim, 1973 yılı dünya petrol krizi, bir çıkış noktası
olarak kapitalizmin yeni bir dönüşüm sürecinden geçmesiyle sonuçlanmış, fordist üretim
tarzının elliyılı aşkın egemenliği son bulmuştur (Yıldırım, 2010: 710).
Esnek üretim sistemleri paralelinde fordizmden ayrılışlar meydan gelmişti bu
durum post-fordizm olarak tanımlandı. Postmodernizmle birlikte ortaya çıkan yeni iş
yapma yöntem ve teknikleri gelişmiş devletlerde yaygınlaşmaya başladı. Bu durum aynı
zamanda, esnek üretim yöntemlerini daha önce kullanmaya başlayanlar açısından
maliyetleri düşürerek, rekabette öne geçmek, rekabette geride kalanlara talep isteği
yaratarak, yeni ve daha da çeşitlendirilmiş, farklı zevklere hitabeden ürünleri satabilmek
demekti (Er, 2014:435). Post-fordizm adı verilen kapitalizmin yeni aşaması postmodern
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kültür üzerinde belirleyici bir rol oynamıştır. Bu bakımdan, post-fordizmi,
postmodernizmin ekonomideki bir yansıması veya bakış açısı olarak değerlendirmek
olanaklıdır (Yıldırım, 2010: 710).Fordist kitle üretimi, büyük ölçekli üretimin
gerçekleştirildiği bir yöntemdir. Post-fordizm ise tam aksine, tüketici taleplerini dikkate
alan düşük miktarlarda gerçekleştirilen üretime denir. Fordist üretimde, bant akışının
sürekli kılınması, ürünlerin çok miktarda ve standardize üretimi, buna uygun sınırlı amaçlı
makinelerin geliştirilmesi, işçilerin uzmanlaşmaya gitmesi mi söz konusudur. Post-fordist
üretimde ürün farklılaşması söz konusudur. Fordist üretimde vasıfsız çalışanlar ve zaman
standardı söz konusu iken Post-fordist üretimde vasıflı çalışanlar ve zaman egemenliği
vardır. Fordist üretimde makine temposuna ayak uydurmak önemli iken, Post-fordist
üretimde montaj hattından bağımsızlık söz konusudur. (Keser, 2014: 111).
C. Esnek Çalışma Biçimleri
Teknolojideki hızlı ve sürekli gelişmeler beraberinde birçok yenilik getirmekte, bu
yenilikler de işlerin yapılarında ve iş yapma biçimlerinde değişimlere neden olmaktadır.
Teknolojiyle birlikte gelen değişimlerin yanında günümüzde işgörenlerin ihtiyaçları ve
beklentileri de iş yapma biçimlerinin değiştirilmesini gerekli kılar hale gelmiştir. Örgütler
gerek işgörenlerin taleplerini karşılayabilmek, gerek teknolojinin faydalarından
yararlanabilmek gerek de ağırlaşan rekabet şartlarına cevap verebilmek ve verimliliklerini
sürdürebilmek için çalışma yaşamındaki istihdam şartlarını ve çalışma koşullarını
değiştirmekte ve işgörenlerin istihdam edilme biçimleri ile çalışma saatlerinin
düzenlenmesi gibi konularda esnekliği önemser hale gelmektedirler (Doğan ve diğerleri,
2015: 376). Postmodernizm, küreselleşme sürecinde bilgi-iletişim teknolojilerindeki
gelişmelerle değişen yapıya kentsel yapıya kendi kimliğini vurmuştur. Kent ve kentleşme
postmodernizm ile birlikte bir değişime uğramaktadır.
Bilgi ekonomisi, post-fordist ekonomi, post-modern ekonomi gibi farklı
isimlendirmelerle anılan son 30-40 yılda yeni ekonomide gözlemlenen dönüşümler,
çalışma biçimlerinde, mesleklerde, meslek algısında, organizasyon yapılarında ve iş
hayatında da genel anlamda bazı değişmeleri beraberinde getirmiştir. Özellikle esnekliğe
ve bilgiye dayalı olarak yeni meslekler ortaya çıkmış ve halihazırdaki meslekler de bilginin
daha yoğun kullanıldığı yeni formlar bulmuşlardır. (Yüksel, 2010 :98). Çalışma yaşamında
son zamanlarda görülen konulardan bir tanesi ise esneklik kavramıdır. Postmodernizm ile
birlikte bilgi-iletişim ve teknoloji alanındaki hızlı gelişmelerle çalışma biçimleri de
değişmektedir. Birey esnek çalışma sistemi ile işe belirli günler gidebilme imkânı
bulabilmektedir.
Postmodernizm ile birlikte postfordizm ve yeni teknolojik gelişmeler yeni çalışma
biçimleri de ortaya çıkarmaktadır. Bunlar esnek çalışma saatleri, kayan iş süreleri, parttime çalışma, tele çalışma, sıkıştırılmış iş haftası ve çağrı üzerine çalışmadır. Günümüzde
firmalar, çalışanların iş-yaşam dengeleri arasındaki sorunları azaltmak ve çalışanların
ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak adına esnek çalışma uygulamalarını daha çok tercih
etmektedirler (Pynes, 2009: 302).
Esnek çalışma saatleri uygulamasında, işte geçirilen sürenin belirlenmesi çalışana
bırakılmıştır. İşveren sadece günlük ya da haftalık belirli bir süre çalışılması kontrol
etmektedir (Keser, 2014: 106). Esnek çalışma saatleri uygulaması iş-yaşam dengesi
açısından da önemlidir.
Yeni çalışmalarından bir diğeri ise kayan iş süreleridir. Kayan iş uygulamasında,
günlük çalışma sürelerinde herhangi bir değişiklik olmazken, işin başlama ve bitme
saatleri, işi yapan kişinin insiyatifine bırakılmıştır. Çalışan için sürekli aynı zaman dilimi
içinde çalışmak zorunda olunmadığı için işin rutinliği sebebiyle oluşan bir takım sıkıntılar
görülebilmektedir (Güldiken, 2015: 136).
Tele çalışma ise, işçi, çalışma arkadaşları ile iletişimini yüz yüze değil, sadece
bilişim teknolojileri kullanarak gerçekleştirmektedir (Erdut, 1998: 92). Özellikle bu
çalışma türü eve bağımlı olabilecek kişiler için istihdam yaratabilecek bir çalışma türdür.
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Diğer bir çalışma türü de iş paylaşımıdır. İş paylaşımına dayalı olarak çalışan
işçiler, işin yapılacağı günleri, gün içindeki saatleri, haftaları paylaşma yoluna
gidebilmektedirler. İş bitiminde ise, kazanılan ücret ve ikramiyeleri aralarında
paylaşmaktadırlar (Güldiken, 2015: 137).
Sıkıştırılmış iş haftası çalışma biçimi de çalışanlar için, haftada beş gün normal
çalışma yerine haftada dört gün daha fazla sürelerle çalışabilme imkânı getirebilmektedir.
(Sabuncuoğlu, 2005: 330).
Çağrı üzerine çalışma ise, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 14 üncü maddesi uyarınca,
yazılı sözleşme ile işçinin yapmayı üstlendiği işle ilgili olarak kendisine ihtiyaç duyulması
halinde iş görme ediminin yerine getirileceğinin kararlaştırıldığı iş ilişkisi, çağrı üzerine
çalışmaya dayalı kısmi süreli bir iş sözleşmesidir. Hafta, ay veya yıl gibi bir zaman dilimi
içinde işçinin ne kadar süreyle çalışacağını taraflar belirlemedikleri takdirde, haftalık
çalışma süresi yirmi saat kararlaştırılmış sayılır. Çağrı üzerine çalıştırılmak için belirlenen
sürede işçi çalıştırılsın veya çalıştırılmasın ücrete hak kazanır. İşçiden iş görme borcunu
yerine getirmesini çağrı yoluyla talep hakkına sahip olan işveren, bu çağrıyı, aksi
kararlaştırılmadıkça, işçinin çalışacağı zamandan en az dört gün önce yapmak zorundadır.
Süreye uygun çağrı üzerine işçi iş görme edimini yerine getirmekle yükümlüdür.
Sözleşmede günlükçalışma süresi kararlaştırılmamış ise, işveren her çağrıda işçiyi günde
en az dört saat üst üste çalıştırmak zorundadır.
Kısmi süreli çalışma diğer adıyla part-time çalışma türü ise, işyerinde normal
çalışma saatlerinde daha kısa sürede çalışma anlamına gelen part-time çalışmada, işçi ve
işverenler, kendi aralarında anlaşarak bir çalışma biçimi zamanı belirlemektedirler. İşçi,
tarafların anlaşmaya vardığı, bu zaman dilimi aralığında çalışmaktadır (Güldiken, 2015:
137). Günümüzde ise bu tür çalışma biçimi kadınların ve gençlerin tercih ettiği bir çalışma
şeklidir.
D.Kısmi Süreli Çalışanların Hakları
4857 sayılı İş Kanunu’nun 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca işçinin
normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre
önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmi süreli iş sözleşmesi olarak
tanımlanmıştır. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 63 üncü maddesi kapsamında çıkarılan İş
Kanunu’na İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği’nin 6 ncı maddesine göre, “İşyerinde tam
süreli iş sözleşmesi ile yapılan emsal çalışmanın üçte ikisi oranına kadar yapılan çalışma
kısmi süreli çalışmadır”. Emsal işçiye göre örneğin 45 saat olarak belirlenen normal
çalışmanın taraflarca 30 saat ve daha altında kararlaştırılması halinde, kısmi süreli iş
sözleşmesinin varlığından söz edilmektedir (Şakar, 2014).
4857 sayılı İş Kanunu’nun 13 üncü maddesi uyarınca kısmî süreli iş sözleşmesi ile
çalıştırılan işçi, ayırımı haklı kılan bir neden olmadıkça, salt iş sözleşmesinin kısmî süreli
olmasından dolayı tam süreli emsal işçiye göre farklı işleme tâbi tutulamaz. Kısmî süreli
çalışan işçinin ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri, tam süreli emsal işçiye göre
çalıştığı süreye orantılı olarak ödenmektedir.
Kısmi süreli olarak çalışan sigortalıların, 30 günden eksik kalan sürelerini isteğe
bağlı sigortaya prim ödeyerek tamamlamaları halinde isteğe bağlı prim ödenen süreler,
6111 sayılı Kanun’un 32 nci maddesiyle yapılan değişiklikten önce 5510 sayılı Kanun’un
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında (Bağ-Kur) sigortalılık süresi
olarak kabul edilmekteydi. Yapılan değişiklikle ay içinde 30 günden az çalışan veya tam
gün çalışmayan sigortalıların geri kalan sürelerini isteğe bağlı sigortalı olarak
tamamlamaları halinde ödenen isteğe bağlı süreler 25.02.2011 tarihinden itibaren 5510
sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında (SSK)
sigortalılık süresi olarak kabul edilmiştir (Karaca, 2012, 25).
4857 sayılı İş Kanunu’nun 46 ncı maddesi uyarınca, bu Kanun kapsamına giren
işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63 üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde
çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmi dört
saat dinlenme (hafta tatili) verilmektedir.
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SONUÇ
Modernizminde sonra gelen postmodernizm akım, ilk olarak güzel sanatlar
alanında ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte, mimari edebiyat ve felsefe gibi farklı alanlarda
da kullanılmaktadır. Postmodernizm ile birlikte gelen yeni teknolojik gelişmeler
fordizmdenpostfordizme geçişi beraberinde sağlamıştır. Bir nevi postfordizm,
postmodernizmin bir yansıması şeklinde çalışma ilişkilerini etkilemektedir.
Postfordizmden sonra esnek çalışma biçimleri ortaya çıkmaya başlamıştır.
Postmodernizm, küreselleşme sürecinde bilgi-iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle
değişen yapıya kentsel yapıya kendi kimliğini vurmuştur. Kent ve kentleşme
postmodernizm ile birlikte bir değişime uğramaktadır.
Çalışma yaşamında son zamanlarda görülen konulardan bir tanesi ise esneklik
kavramıdır. Postmodernizm ile birlikte bilgi-iletişim ve teknoloji alanındaki hızlı
gelişmelerle çalışma biçimleri de değişmektedir. Birey esnek çalışma sistemi ile işe belirli
günler gidebilme imkânı bulabilmektedir.
Modernizmde örgütlenmeler hiyerarşiye ve merkezden yönetim şeklindeydi.
Postmodernizm ile birlikte örgütlenmeler yerinde yönetim ve sonuç odaklı yaklaşımlara
bırakmıştır.Postodernizm ile birlikte postfordizm ve yeni teknolojik gelişmeler yeni
çalışma biçimleri de ortaya çıkarmaktadır. Bunlar esnek çalışma saatleri, kayan iş süreleri,
part-time çalışma, tele çalışma, sıkıştırılmış iş haftası ve çağrı üzerine çalışmadır. Bununla
birlikte, yeni çalışma biçimleri özellikle iş-yaşam dengesi açısından önem teşkil
etmektedir.
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Sakarya Üniversitesinde Lisans Ve Önlisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan
Öğrencilerin Aldıkları Mesleki Eğitimi Değerlendirmelerine Yönelik Bir
Araştırma
Burhanettin ZENGİN*

Nuray EKER

Özet
Bilindiği gibi son yıllarda gerek dünya gerekse Türk turizmi oldukça önemli
mesafeler kat etmiştir. 2014 verilerine göre yaklaşık 1,1 milyar insan uluslararası
seyahatlere katılarak, toplam 1 trilyon $’a yakın harcama yapmışlardır. Türkiye aynı
dönemde 40 milyonu aşkın yabancı turist ağırlamış ve yaklaşık 34,3 milyar $ turizm geliri
elde etmiştir. Bu kapsamdaki turizm hareketlerine verilen hizmetlerden, turistlerin yüksek
tatmin düzeyi sağlamaları için nitelikli işgücü büyük önem arz etmektedir. Nitelikli işgücü
de büyük oranda turizm eğitimi veren değişik düzeydeki okullarda yetiştirilmektedir.
Eğitim kurumlarında verilen turizm derslerinin, öğren-cilerin turizm değerlerini algılamada
en önemli bilgi kaynaklarıdır. Bu çalışmanın temel amacı; Sakarya Üniversitesi’nde turizm
eğitimi alan öğrencilerin mesleki eğitim değerlendirmelerini belirlemek ve bu alandaki
literatüre katkı sağlamaktır. Bu amaçla oluşturulan ölçek yardımı ile turizm eğitimi alan
Sakarya Üniversitesi öğrencilerinin verileri toplanmış ve istatistiki veri analizinde
kullanılan SPSS programı yardımıyla çeşitli analizlere tabi tutulmuştur. Analiz sonuçlarına
göre Sakarya Üniversitesi’nde turizm eğitimi alan öğrencilerin, iyi hazırlanmış ders
müfredatlarının, turizm değerlerini algılamada kendileri için çok önemli olduğu sonucuna
varılmıştır. Çalışmanın son bölümünde konuya ilişkin taraflara bazı öneriler de getirilmeye
çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Turizm Değerleri, Ders İçeriği, Algılama, Turizm Eğitimi
Jel Kodu:L83, L84, I24

A Workshop for Evaluating Vocational Education by Associate and
Undergraduate Tourism Students of Sakarya University
Abstract
As known, tourism both in the World and Turkey has covered a considerable
distance in recent years. According to 2014 data, about 1,1 billion people participated in
the international tourism movement and about $ 1 trillion spending have been made. At the
same period, Turkey hosted over 40 million foreign tourists and has gained about$ 32.6
billion in tourism revenues. Skilled labor has of great importance In order to provide a high
level of satisfaction of tourists skilled labor has of great importance. Skilled labor is grown
largely in schools where different levels of tourism education are given. Tourism lessons
in these educational institutes are the most source of information in understanding tourism
values. The main purpose of this study is to measure how tourism schools’ curriculum
contributes to students’ perceptions of tourism and is to contribute to the literature in this
area. With the help of the scale which was created, data was collected from students
studying tourism education inSakarya University. SPSS statistical program which is used
to various analyses was subjected for data analysis. According to the results of the analysis
it is concluded that, a well-crafted curriculum is very important in understanding the
perception of the tourism by the students in the field of tourism education in Sakarya
University. Some suggestions have been also introduced to the parties on this subject in the
last part of the research.
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I. GİRİŞ
Gelişmelerine önem veren ülkelerin turizme yönelmeleriyle birlikte, turizmin gelişimi de
ön plana çıkmaya başlamış, bu gelişmeler paralelinde turizm endüstrisindeki rekabet de
artmıştır.Artan rekabet koşullarında öne çıkabilmek, iyi eğitilmiş, nitelikli, turizm bilincine
sahip işgören yetiştirilmesi ile mümkündür. Ayrıca turizm işletmelerinde hizmet kalitesini
arttırmak turizm sektörünün daha hızlı gelişme gösterebilmesi, nitelikli iş gücüne bağlıdır
(Korkmaz vd. 2012: 120). Bu bağlamda turizm eğitimi üzerinde önemle durulmakta ve
turizm eğitimine yönelik talep her geçen gün biraz daha artmaktadır.
Turizm eğitimi ile birlikte turizm işletmelerinin verimliliği, hizmet kalitesi, dolayısıyla
rekabet edebilirlik düzeyi artmış olacaktır. Turizm eğitimi turizme kalifiye personel ve
yönetici yetiştiren eğitim türü olmakla birlikte, toplumsal turizm bilincinin oluşturulması
turizmin nihai hedefleri arasında yer almaktadır. Turizm eğitim kurumları öğrencileri
sektörde çalışmaya hazırladıkları gibi, turizm bilincinin yerleşmesine de katkı sağlamaktadırlar. Zira turizmin gelişmesi toplumsal gelişme paralelinde hızlanacak, toplumsal
gelişmeler ise öncelikle eğitim kurumlarında sağlanabilecektir. Emek yoğun bir sektör olan
turizmin çalışanları artık hem iyi bir turizm bilgisine hem de turizm bilincine sahip
olmalıdır. Bu ise eğitim ile mümkündür.
Bu bağlamda Sakarya Üniversitesi bünyesinde bulunan İşletme Fakültesi Turizm
İşletmeciliği Bölümü öğrencilerine, Kırkpınar Turizm Meslek Yüksekokulu ve Karasu
Meslek Yüksek Okulu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Programı öğrencilerine anket
uygulanmıştır. Anket Sonuçları SPSS istatistik programı ile analiz edilmiş, bulgu ve
sonuçlar “araştırma” bölümünde sunulmuştur.
II. LİTERATÜR İNCELEMESİ
Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye için de turizm önemli bir endüstridir.
2014 verilerine göre yaklaşık 1,1 milyar insan uluslararası seyahatlere katılarak, toplam 1
trilyon $’a yakın harcama yapmışlardır(www.unwto.org). Türkiye aynı dönemde 40
milyonu aşkın yabancı turist ağırlamış ve yaklaşık 34,3 milyar $ turizm geliri elde etmiştir
(www.tuik.gov.tr). Turizmin özellikle son yıllarda gösterdiği bu gelişmeler paralelinde
turizmin önemi giderek daha fazla anlaşılmaya başlamıştır. Uluslararası pazardaki payını
arttırmak isteyen ülkelerin rekabete girişebilmesi, hizmet kalitesinin sağlanabilmesi ve
turistler ile hizmet edenler arasında sağlıklı bir ilişki kurulabilmesi işgücünün mesleki ve
teknik eğitim düzeylerinin yüksek olmasına bağlıdır (Hacıoğlu vd. 2008:11). Bu bağlamda
turizme hizmet veren personelin nitelikli ve iyi eğitilmiş olması önem arz etmeye
başlamıştır. Günümüzde sıklıkla üzerinde durulan bir konu haline gelen turizm eğitiminin
literatürde çeşitli tanımlamaları mevcuttur.
Turizm eğitimi, turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu araştırma ve planlamayı
gerçekleştirecek, işletmenin verimliliğini arttıracak, gelişen teknoloji ve yenilikleri takip
edebilecek bilimsel metotların ortaya çıkarılmasını için yapılan mesleki
eğitimdir(Aymankuy ve Aymankuy, 2002: 30).Doğdubay ve Saatçi (2012:103) turizm
eğitimini öğrencilere turizm bilinci ve misafirperverliğin temel prensiplerini vermek;
yönetici, araştırmacı, uzman, uygulayıcı, teknisyen ve personel yetiştirmek, turizm
endüstrisinde çalışan personelin genel ve mesleki bilgilerini arttırmak için yapılan her türlü
eğitim faaliyetleridir şeklinde tanımlamıştır.
Bir diğer tanıma göre turizm eğitimi, turizmin ve işlevlerinin halka ve öğrencilere
öğretilmesi, turizm konusunda bilgili, nitelikli çalışan ve yönetici yetiştirilmesine yönelik
eğitimdir (Kılıç ve Bayraktaroğlu, 2012: 190). Yapılan tanımlardan hareketle turizm
eğitiminin amacının, turizm bilincinin yaygınlaştırılması, turizmle ilgili bilgi ve
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kavramların öğrencilere öğretilmesi, sektörün ihtiyaç duyduğu turizm bilincine sahip
nitelikli personel ve yöneticilerin turizme kazandırılması olduğunu söylemek mümkündür.
Turizmin ihtiyaç duyduğu işgücünü sektöre kazandırmaya çalışırken, öğrencilerin
memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi, aldıkları eğitimi nasıl değerlendirdiklerinin
ölçülmesi, turizm eğitiminin kalitesinin ortaya koyulması anlamında bir boyut olarak
değerlendirilebilir. Literatürde turizm eğitimin öğrencilerce değerlendirilmesine,
öğrencilerin memnuniyet ve beklentilerine yönelik pek çok çalışma mevcuttur. Eren vd
(2013), Kişioğlu ve Çakırlı (2012), Uyar ve Zengin (2015)’in Türkiye’deki farklı
üniversitelerde yaptıkları benzer çalışmaları neticesinde, öğrencilerin aldıkları turizm
eğitiminden genel olarak memnun oldukları tespit edilmiştir. Baltacı vd (2012) üç
üniversiteden 446 katılımcı ile benzer konuda bir çalışma hazırlamış, çalışma neticesinde
öğrencilerin memnuniyet düzeylerinin cinsiyet, yaş, bölüm, sınıf farkı, başarı düzeyinin
öğrenci memnuniyetini etkilediğini belirtmişlerdir. Bununla birlikte, öğrencilerin sektöre
yönelik beklentileri, turizmde çalışma istekleri, okudukları okul ve bölümü mecbur
kaldıkları için değil, isteyerek tercih etmiş olmaları öğrencilerin memnuniyetini
etkileyebilmektedir.
Yapılan kimi araştırmalara göre üniversite düzeyinde turizm eğitimi alan
öğrencilerin bir bölümünün turizm bölümlerini isteksiz, bilinçsiz, kariyer planı yapmadan,
sadece üniversite okumak için tercih etmektedir (Korkmaz vd 2012: 133, Baltacı vd. 2012).
2011 yılına kadar devam eden meslek liselerinde katsayı uygulaması ile ortaöğretim
düzeyinde turizm eğitimi alan öğrenciler kendi alanlarında tercih yapmak zorunda
kalmışlardır. Ve yine ortaöğretim düzeyinde turizm eğitimi almakta olan öğrencilerin
meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine sınavsız geçiş yapabiliyor olmaları,
öğrencilerin eğitimlerini isteksiz sürdürmelerine sebep olarak gösterilebilir. Üniversitelerin
turizm bölümlerini kendi isteği ile gelecekte ne yapabileceğinin bilimcinde, kariyer planı
yaparak tercih eden öğrencilerin sektörde çalışma isteği diğer öğrencilere göre daha fazla
olabilmektedir.
Turizmin son yıllarda gösterdiği gelişme, turizm sektöründe profesyonel
yöneticilerin artması, turizmde kariyer planlarının ve sosyal statü algılarının değişmesi
öğrencileri sektörde çalışmaya yönelten sebepler arasında sayılmaktadır (Duman vd. 2006).
İncelenen araştırmalar, öğrencilerin aldıkları eğitimden genel olarak memnun olduklarını
gösterse de turizm sektöründeki çalışma koşulları, turizm eğitimi alan öğrencilerin sektöre
yönelik tutumlarını olumsuz etkileyebilmektedir. Sektör koşullarının daha iyi hale
getirilmesi durumunda öğrencilerin turizmde kariyer yapmaya yönelik istekleri daha da
artabilecek (Korkmaz vd.2012:133), böylece turizm eğitimi sektöre kalifiye personel
kazandırma amacına ulaşabilecektir.
Yükseköğrenim düzeyinde turizm eğitiminin öğrencilerce değerlendirilmesi,
öğrencilerin memnuniyet düzeyleri ve beklentilerin tespit edilmesi, eğitimin bu yönüyle
değerlen-dirilip düzenlemelerin gerçekleştirilmesi turizm eğitiminin kalitesini
arttırabilecektir. Böylelikle sektöre kazandırılmak istenen bireylerin daha bilinçli, nitelikli,
istekli ve başarılı bireyler olmasını sağlayabilecektir.
Kıyasıya rekabetin hüküm sürdüğü turizm sektöründe insan unsurunun ön planda
olduğu bilinen bir gerçektir. Turizmde ön plana çıkabilmek mevcut insan gücünü etkin
kullanarak, mevcut insan gücünü etkin kullanmak ise, eğitime verilen önemi arttırıp,
gelişimini sağlayarak mümkün olabilecektir.
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III. ARAŞTIRMA
A. Araştırmanın Amacı ve Önemi
Turizmin gelişmesiyle birlikte turizm eğitimine verilen önem de artmıştır. Turizm
eğitimi ile birlikte işletmelere nitelikli iş gücü sağlanabileceği, turizmin ihtiyaç duyduğu
yönetici, araştırmacı ve eğitmenlerin yetiştirilebileceği bilinmektedir. Bu bağlamda
üniversitelerde verilen turizm eğitiminin değerlendirilmesi ve öğrencilerin memnuniyet
düzeylerinin saptanması bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Öğrenci
değerlendirmelerini dikkate alınarak yapılacak olan iyileştirme, düzenleme ve geliştirme
çalışmalarının öğrenci mem-nuniyetini, dolayısıyla turizm eğitimini olumlu yönde
etkileyeceği, düşünülmektedir. Bu çerçevede Sakarya Üniversitesi’nde turizm eğitimi alan
öğrencilerden aldıkları turizm eğitimini değerlendirmeleri istenmiş ve konuya ilişkin
çözüm önerileri sunulmuştur. Çalışma bir ön çalışma niteliğinde olup daha sonraki
araştırmalara ışık tutması açısından önem arz etmektedir.
B. Araştırma Kısıtları
Bu araştırmada birincil veriler Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm
işletmeciliği bölümü, Kırkpınar Turizm Meslek Yüksek Okulu ve Karasu Meslek Yüksek
Okulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü öğrencilerinden elde edilmiştir. Bu araştırma
Sakarya Üniversitesi örneği ile sınırlandırılmış olup sonraki çalışmaların, daha
genişkapsamlı ve daha geniş kitlelere ulaşması, genel kanılara daha net ulaşabilmek adına
önemlidir.
C. Araştırma Yöntemi
Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden anket tekniği veri toplama aracı
olarak kullanılmıştır. Anketin oluşturulmasında Uyar ve Zengin (2015)’in ve Gül(2012)’ün
çalışmalarında kullandıkları ölçeklerden faydalanılmıştır. Anket 2 bölümden oluşmaktadır.
Birinci bölümde demografik ifadeler, ikinci bölümde ise turizm eğitiminin öğrencilerin
turizm yetkinliği kazanmasına yönelik etkinliğini ölçmeye yönelik 5’li likert ifadeler yer
almaktadır. Araştırma kapsamında Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm
işletmeciliği bölümü öğrencilerinden 222, Kırkpınar Turizm Meslek Yüksek Okulu
öğrencilerinden 92 ve Karasu Meslek Yüksek Okulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü
öğrencilerinden 98 adet olmak üzere toplamda 412 anket toplanmıştır. Örneklem
gruplarının dağılımları Grafik 1’de yer almaktadır. Araştırmaya katılan her bir örneklem
grubu için ve elde edilen toplam örneklem grubu için ayrı ayrı veri tabanı oluşturulmuş ve
veriler SPSS 20 istatistik programı kullanılarak analiz edilmiştir.
Grafik 1: Örneklem Gruğlarının Dağılımı
İşletme Fakültesi (222)
92
98

222

Karasu MYO (98)
Kırkpınar MYO (92)
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IV. BULGULAR
Araştırma verilerinin irdelenmesi aşamasında ölçek güvenirliğini belirlemek
amacıyla Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı hesaplanmış olup analiz sonuçları Tablo
1’de gösterilmiştir.
Tablo 1. Güvenirlilik Analizi
Tüm Örneklemler

Kırkpınar MYO

Karasu MYO

İşletme Fak.

Cronbach's
Alpha

N of Items

Cronbach's
Alpha

N of Items

Cronbach's
Alpha

N of
Items

Cronbach's
Alpha

N of
Items

0,917

24

0,896

24

0,938

24

0,925

24

Ölçme aracını oluşturan ifadelerin birbirleriyle tutarlılık gösterip göstermediğini
ölçmede kullanılan güvenirlilik analizlerinde güvenirlilik katsayısı 0 ile 1 arasında bir
değer alır ve bu sayı 1’e yaklaştıkça güvenirlilik artar (Ural ve Kılıç, 2006: 286). Alpha
güvenirlik katsayısı değeri 0.80 ile 1.0 arasında ise ölçek yüksekoranda güvenilir, 0.60 ile
0.80 arasında ise güvenilir, 0.40 ile 0.60 arasında ise anketin düşük oranda güvenilir ve
0.00 ile 0.40 arasında ise anketin güvenilir olmadığını söylemek mümkündür (Özdamar,
2004; Büyüköztürk, 2009). Tablo 1.1 incelendiğinde her bir örneklem grubu için Cronbach
Alpha güvenirlilik katsayılarının 0,80’den büyük olduğu tespit edilmiş ve veri
toplanmasında kullanılan ölçeğin güvenilir olduğu doğrulanmıştır.
Tablo 2 incelendiğinde cinsiyet dağılımlarının tüm örneklem gruplarında hemen
hemen eşit olarak dağıldığı görülmektedir. Okula yerleşme yıllarına bakıldığında ise
Meslek yüksekokulu öğrencilerinin büyük çoğunluğunun 2013-2014 eğitim öğretim
yılında okula başladıkları, meslek yüksekokullarının yasal bitirme süresi olan 2 yılı aşkın
süredir okulda olan öğrencilerin oldukça azınlıkta olduğu tespit edilmiştir. İşletme fakültesi
bünyesindeki Turizm İşletmeciliği Bölümü öğrencilerin yoğun olarak 2012, 2013, 2014
yılları arasında okula başladıkları görülmektedir. Daha önceki yıllarda okula başlayan
katılımcı sayısının az olması, son sınıf öğrencilerinin işbaşı eğitiminde olması ile
açıklanabilir. Toplam katılımcıların %67,7’si henüz staj yapmadıklarını belirtmiştir. Bu
durum öğrencilerin aldıkları eğitim ile sektör ilişkisini tam olarak kurmalarını
zorlaştırabilmektedir.
Tablo 2. Demografik Veriler
Karasu
MYO
F
P

Kırkpınar
MYO
F
P

Erkek
2010ve öncesi
2011
2012
2013
2014

48
45
1
1
7
63
4

49
45,9
1
1
7,1
64,3
4,1

42
43
46
2

45,7
46,7
50
2,2

100
102
14
31
56
51
56

Evet
Hayır

19
69

19,4
70,4

39
51

42,4
55,4

51
150

Bilgiler
Cinsiyet
Okula
Yerleşme
Yılı

Staj
Durumu

Kadın

İşletme
Fakültesi
F
P

Toplam
F

P

47,6
78,6
6,7
14,8
26,7
24,3
26,7

197
195
15
32
65
169
63

47,8
47,3
3,6
7,8
15,8
41
15,3

24,3
71,4

112
279

27,2
67,7

Araştırmada kullanılan ölçeğin ikinci bölümünde 5’li likert (1 Kesinlikle Katılıyorum- 5
Kesinlikle Katılmıyorum olmak üzere) kullanılan 24 ifadeye yer verilmiş, bu ifadelerin
faktör gruplarını belirlemek amacıyla faktör analizi uygulanmıştır. Yapılan analiz
neticesinde 6 ifade ölçekten çıkarılmış ve Tablo 3’te görüleceğe üzere üç faktör grubu
belirlenmiştir.
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Faktör analizi sonucunda oluşturulan birinci boyut öğrencilerin Sakarya Üniversitesinde
aldıkları eğitimi, öğretim elemanlarını ve dersleri değerlendirmelerine yönelik ifadeleri
kapsamaktadır ve bu faktöre “Eğitim Kurumunda Alınan Eğitimin Değerlendirilmesi” adı
verilmiştir. Bir diğer faktör okul-sektör ilişkisini ele alan ifadelerden oluşmaktadır ve öyle
isimlendirilmiştir. Diğer faktör ise öğrencilerin eğitim sonrası düşüncelerine yönelik
ifadeleri kapsamaktadır ve “Geleceğe Yönelik Düşünceler” olarak adlandırılmıştır.

Cronbach
Alpha

0,785

Açıklanan
Varyans %

Öğretim elemanları mesleğimizin uygulanmasına yönelik pratik
bilgiler aktarmaktadır.
Eğitim hayatımda öğrendiklerim başarılı bir turizmci olabilmem
için yeterli bilgilerdir.
Öğretim elemanları ders konularını sektör ile ilişkilendirerek
anlatmaktadır.
Dersler uygulamaya yönelik bilgileri de içermektedir.
Derslerde Anlatılan konular güncel bilgilerle ilişkilendirilmiştir.
Dersler Sektörde ihtiyacımız olan bilgi ve becerileri kapsamaktadır
Derslerin bir bölümü sektörde uygulamalı olarak
gerçekleşmektedir.
Derslerde öğrendiklerim meslek hayatımda sıklıkla karşıma
çıkabilecek bilgilerdir.
Derslerde edindiğim bilgiler turizmi anlamam için yeterlidir.
Okulda öğrendiklerim, sektörde çalışmaya başladığımda sorunların
çözümü için yeterli olacaktır.
Ders içerikleri, sektör ihtiyaçlarını karşılar niteliktedir
Ders içerikleri sektör-okul işbirliği içerisinde düzenlenmektedir.
Uygulamalı dersler için yeterli fiziksel imkânlar sunulmaktadır.
Eğitim süresince aldığım derslerin turizm bilincini geliştirdiğini
düşünüyorum.

Öz Değer

İfadeler

Faktör
Yükleri
0,768

0,819

24,816

0,660
0,646
0,481
0,480

3,722

0,758

0,445

0,867

Aldığım eğitim mesleğimi icra edebileceğim niteliktedir.
0,709
Eğitim hayatımda öğrendiklerim sektörde başarılı olabilmem için
0,686
bana çok önemli avantajlar sağlayacaktır.
Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem yeterliliği %93, Bartlett küresellik testi sonucu anlamlı (p<0,05), df 120

0,776

22,366
9,176

0,758
0,733
0,697
0,834

3,355

0,787
0,766

1,376

Geleceğe
Yönelik
Düşünceler

Okul-Sektör
İlişkisi

Eğitim Kurumunda Alınan
Eğitimin Değerlendirilmesi

Tablo 3. Faktör Analizi Tablosu

Kırkpınar
MYO
F
P
23
25,3
46
50,5
15
16,5
3
3,3
4
4,4

İşletme Fak.
F
34
100
50
19
7

P
16,2
47,6
23,8
9,0
3,3

0.83

Dersler Sektörde ihtiyacımız olan
bilgi ve becerileri kapsamaktadır

1
2
3
4
5

Karasu
MYO
F
P
28
28,9
56
57,7
12
12,4
1
1
-

2.0347

İfadeler

Means

Tablo 4: Derslere Yönelik İfadelerin Frekans Analizleri

Std. Dev.

Faktör analizi neticesinde elde edilen faktörler ve boyutları için ortalama değer
hesaplamaları ve frekans analizleri yapılmıştır. Ortalama değer hesapları için Discriptive
analizinden faydalanılmıştır. Faktör analizinde hariç tutulan 6 ifade araştırmanın bu
kısmına da dâhil edilmemiştir.Tablo 4, Tablo 5 ve Tablo 6 faktör analizine dahil edilen
ifadelerin Frekans Analizisonuçlarını ve ortalama değerlerini vermektedir. Tabloda yer
alan ifadelere katılım durumları numaralandırılarak kodlanmıştır ve şöyle
açıklanmaktadır: 1) Kesinlikle Katılıyorum 2) Katılıyorum 3) Ne Katılıyorum Ne
Katılmıyorum 4) Katılmıyorum 5) Kesinlikle Katılmıyorum.
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Derslerin bir bölümü sektörde
uygulamalı olarak
gerçekleşmektedir.

16

17,0

15

54

25,8

4

6

6,4

9

36

17,2

5

1

1,1

4

21

10,0

0,93

31,1

0,93

65

3

34,
1
17,
0
10,
2
4,5

1,52

30

0,99

51,1

0,94

48

2,1422

2

2,2034

18,3
40,4
28,8
9,1
3,4
15,9
33,3
27,1
15,9
7,7
21,1
41,6
22,0
10,0
5,3
19,5
43,3
26,2
7,6
3,3
19,0
40,0
27,1
9,5
4,3
15,8
29,2
32,1
12,9
10,0
15,8

2,3137

38
84
60
19
7
33
69
56
33
16
44
87
46
21
11
41
91
55
16
7
40
84
57
20
9
33
61
67
27
21
33

0,98

Eğitim hayatımda öğrendiklerim
başarılı bir turizmci olabilmem
için yeterli bilgilerdir.

25,6
45,6
24,4
3,3
1,1
23,1
47,3
18,7
6,6
4,4
27,2
47,8
17,4
4,3
3,3
36,0
46,1
12,4
4,5
1,1
30,3
48,3
15,7
3,4
2,2
9,9
48,4
28,6
8,8
4,4
34,1

1,04

Öğretim elemanları mesleğimizin
uygulanmasına yönelik pratik
bilgiler aktarmaktadır.

23
41
22
3
1
21
43
17
6
4
25
44
16
4
3
32
41
11
4
1
27
43
14
3
2
9
44
26
8
4
30

2,1683

Öğretim elemanları ders
konularını sektör ile
ilişkilendirerek anlatmaktadır.

30,6
48
19,4
1
1
29,6
51
12,2
1
4,1
32,7
57,1
7,1
2
1
33,7
52,0
11,2
3,1
33,7
35,1
46,4
14,4
2,1
2,1
29,6
46,9
18,4
3,1
2,0
24,5

2,1076

Derslerde öğrendiklerim meslek
hayatımda sıklıkla karşıma
çıkabilecek bilgilerdir.

30
47
19
1
1
29
50
12
1
4
32
56
7
2
1
33
51
11
3
33
34
45
14
2
2
29
46
18
3
2
23

2,1765

Dersler uygulamaya yönelik
bilgileri de içermektedir.

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1

2,1912

Derslerde Anlatılan konular
güncel bilgilerle
ilişkilendirilmiştir.

Tablo incelendiğinde tüm örneklem grubuna dahil edilen 412 öğrencinin tabloda
yer alan ifadelere katılım düzeyleri 2-2,5 arasında çıkmıştır. Bu durum bize öğrencilerin
kendilerine yöneltilen ifadelere katıldıklarını göstermektedir.
Yapılan frekans analizleri sonuçlarına göre her örneklem grubundaki öğrencilerin
ifadelere katıldıkları gözlemlenmiştir. Her örneklem grubu için, öğrencilerin ifadelere
katılım durumlarını “kesinlikle katılıyorum” şeklinde ifade edenlerin yüzdesi %15 ile %35
arasında değişmektedir. İfadelere “katılıyorum” cevabını veren öğrencilerin yüzdesi ise %
27 ve %57 arasında değişmekte olup, her bir ifade için katılım durumları bu ağırlıkta
gerçekleşmektedir. Ayrıca ifadelere katılım düzeylerini belirtirken kararsız olanöğrenci
yüzdesi ise %13 ile % 30 arasında değişmektedir. Öğrencilerin ifadelere katılmamaları ise
her bir örneklem grubu ve her bir ifade için %20’den küçüktür. Öğrencilerin ifadelere
katılım durumlarının her bir örneklem grubu için benzerlik göstermesi, Sakarya
Üniversitesi’nde hem önlisans hem lisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin bu
kurumda aldıkları eğitimden hoşnut olmaları ile açıklanabilir.
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Means

1,14

2,4516

1,05

2,4268

1,02
1,04
1,21

Derslerde edindiğim bilgiler
turizmi anlamam için yeterlidir.

F
35
82
52
24
15
30
84
49
34
9
34
97
52
17
8

P
16,8
39,4
25,0
11,5
7,2
14,6
40,8
23,8
16,5
4,4
16,3
46,6
25,0
8,2
3,8

2,4755

P
28,6
51,0
16,3
4,1
26,3
51,6
18,9
2,1
1,1
30,9
52,6
13,4
3,1
-

1,20824

Eğitim süresince aldığım derslerin
turizm bilincini geliştirdiğini
düşünüyorum.

F
28
50
16
4
25
49
18
2
1
30
51
13
3
-

1,01088

Eğitim hayatımda öğrendiklerim
sektörde başarılı olabilmem için
bana çok önemli avantajlar
sağlayacaktır.

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

İşletme Fak.

3,0858

Aldığım eğitim mesleğimi icra
edebileceğim niteliktedir.

Kırkpınar
MYO
F
P
18
19,6
42
45,7
24
26,1
5
5,4
3
3,3
22
24,7
40
44,9
15
16,9
8
9,0
4
4,5
24
26,4
44
48,4
19
20,9
2
2,2
1
1,1

2,3383

Karasu MYO

İfadeler

Means

Tablo 6: Geleceğe Yönelik İfadelerin Frekans Analizleri

Std. Dev.

Uygulamalı dersler için yeterli
fiziksel imkânlar sunulmaktadır.

P
16,7
31,4
30,0
14,8
7,1
19,5
37,6
25,7
11,9
5,2
15,3
33,5
29,2
14,8
7,2
16,4
27,1
26,1
17,4
13,0
18,1
37,6
23,3
14,3
6,7

1,10490

Okulda öğrendiklerim, sektörde
çalışmaya başladığımda
sorunların çözümü için yeterli
olacaktır.

F
35
66
63
31
15
41
79
54
25
11
32
70
61
31
15
34
56
54
36
27
38
79
49
30
14

2,3415

Ders içerikleri, sektör
ihtiyaçlarını karşılar niteliktedir

İşletme Fak.

2,4341

Ders içerikleri sektör-okul
işbirliği içerisinde
düzenlenmektedir.

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Kırkpınar
MYO
F
P
21
23,3
39
43,3
20
22,2
8
8,9
2
2,2
20
22,2
34
37,8
25
27,8
8
8,9
3
3,3
18
19,8
37
40,7
26
28,6
7
7,7
3
3,3
17
18,7
26
28,6
25
27,5
18
19,8
5
5,5
23
25,3
36
39,6
24
26,4
6
6,6
2
2,2

2,6388

Karasu
MYO
F
P
20
20,4
51
52,0
20
20,4
6
6,1
1
1,0
22
23,2
48
50,5
18
18,9
6
6,3
1
1,1
24
24,5
49
50,0
20
20,4
5
5,1
27
27,8
37
38,1
21
21,6
10
10,3
2
2,1
23
23,7
50
51,5
16
16,5
7
7,2
1
1,0

İfadeler

Std. Dev.

Tablo 5: Okul-Sektör İlişkisi ’ne Yönelik İfadelerin Frekans Analizleri

V. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Araştırma verilerinden elde edilen bulgulara göre Sakarya Üniversitesi’nde turizm
eğitimi alan öğrencilerin aldıkları eğitimden genel olarak memnun oldukları
anlaşılmaktadır. Bu durum Sakarya Üniversitesi örneği ile yapılan benzer bir araştırma
(Zengin vd, 2011) ile benzerlik göstermektedir.
Araştırmaya katılan öğrencilerin derslerde anlatılan konuların güncelliği,
uygulanabilirliği, sektör ile ilişkisi, öğretim elemanlarının dersleri aktarışı gibi konularda
memnun olduklarını söylemek mümkündür. Ayrıca öğrenciler okulda aldıkları eğitimin iş
hayatında karşılarına çıkabilecek güncel bilgilerden oluştuğunu belirtmektedirler. Okul999

sektör ilişkisi konusunda olumlu bir eğilim gösteren öğrenciler aynı zamanda aldıkları
eğitimin meslek hayatlarını olumlu etkileyeceğini ve turizm bilinci oluşturacağını
düşünmektedirler.
Öğrencilerin büyük çoğunluğu turizmde eğitim almaktan ve gelecekte turizm
sektörünün bir çalışanı olmaktan memnun olduklarını ifade etseler de, bu sektörde
çalışmayı düşünmeyen öğrenciler de mevcuttur. Turizm sektöründeki çalışma koşulları,
turizm eğitimi alan öğrencilerin sektöre yönelik tutumlarını olumsuz hale dönüştüren
etmenlerden biridir. Sektör koşullarının daha iyi hale getirilmesi durumunda öğrencilerin
turizmde kariyer yapmaya yönelik istekleri de artacaktır (Korkmaz vd.2012:133).
Turizm eğitimini değerlendirmeye, öğrenci beklentilerini ve memnuniyetlerini
ölçmeye yönelik çalışmalar, turizm eğitiminin mevcut durumu hakkında bilgi
sağlamaktadır. Hem eğitim alan bireyleri, hem de genel olarak eğitim kalitesinin
geliştirilmesi adına turizm eğitimine yönelik çalışmalar literatüre katkı açısından büyük
önem arz etmektedir. Bu çalışma Sakarya Üniversitesi ile sınırlandırılmış olup, sonraki
çalışmaların daha geniş bir örneklem üzerine yapılması, genel kanılara varmak adına yararlı
olacaktır.
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Position Of Deputy Ministers Within The Hierarchical Organization:
Analyses Of Country Cases
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Abstract
Governments all over the world and in especially modern democracies and
countries declare in the government programs; how the country will be governed better,
how the government departments will be managed more efficient and effective, how the
people in the country will achieve the higher standards they deserve, and how the state will
be more effective in terms of foreign policy and international arena. Even if they have
different forms of government, the political organisations holding executive power and
forming the government, clearly put forward their service concept for the state and the
citizens, their aims and objectives, in their party programs.
Whatever the methods and procedures of election are, the government-in-office
work with the political cadres, which will carry out the party program, as well as the
government program. Prime minister having the first place, the ministers whom he/she
works together are parts of that political cadre. With the new regulations in 2011, The
Deputy Ministry took its place in the field of Turkish Public Administration and became a
part of this cadre in the fulfilment of the mentioned objectives. Deputy Ministry
implementation, which has been applied under different names and forms and become the
subject of various discussions initiatives, is encountered in the historical process, as well.
Additionally it takes place in the administrative systems of different countries, today.
This study aims to analyze position of the deputy ministers within the hierarchical
organization in terms of administrative and legal dimensions, considering the historical
development and to clarify those hierarchical positions of the deputy ministers by
comparing the practices in different countries with the help of that analysis.
Keywords: Deputy Ministers, Turkey, Hierarchical Organisation
Jel Codes: H110, H190, H 770
I. INTRODUCTION
The head of a Ministry, which is one of the most important structures of central
governmental organization, is the Minister, who is a member of the government as well.
After the Minister, there are the administrators having the hierarchical authority in directing
the organization of the Ministry. Deputy Ministry, is not only the highest administrative
authority after the Minister, but also differs from other senior managers in terms of
executing political affairs.
The relationship between senior managers and Ministers, varies by country and
model according to different implementations of administrative and political structuring.
While Ministers make decisions as the hierarchical superior in some models, public
servants are actively involved in public policy development process in some others. In some
models, on the other hand, the administrator work as professional specialists. According to
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those different models, the position, among which the Deputy Ministers are selected, differs
as well as the administrative and political nature of them. Deputy Ministers or selected
among either the members of parliament or the public servants. In spite of those different
implementations, basic function of the deputy ministers may be stated to be, assisting the
Minister in administrative or political affairs and ensuring the communication between the
Ministry and the citizens. Involving differences in systems of government and
administrative-political organizations deputy ministry is practiced today in many countries.
Despite its old history, there is no separate authority called Deputy Ministry in many states,
due to the duties of Deputy Minister being carried out by senior managers or PMs. In
addition, there is no available common description or name, as well. One of the countries,
where the Deputy Ministry is a new implementation is Turkey. Although the Turkish public
administration has been a modern state administration for centuries, except a short-term
and different implementation, Deputy Ministry is new for Turkey. Deputy Minister in
Turkey, has become a position of the Turkish Public Administration, as a result of a
Legislative Decree introduced in 2011. Deputy Ministry of Turkey, is discussed in the
political and academic field, especially in terms of the powers, hierarchical position and
necessity. When the regulation about and the five-year implementation of Deputy Ministry
is observed, it seems to be permanent. Therefore, the examination of the Deputy Ministry
as a new implementation in Turkey is important in terms of evaluating the position of
Ministry administration against politics, and addressing the hierarchical and administrative
problems at the highest level.
In this study, implementation of Deputy Ministry in Turkey is observed on the basis
of practice and law. First, the history of Deputy Ministry will be dealt in terms of different
implementations and initiatives; then the legal based implementation of Deputy Ministry
will be addressed in terms of duties and status; the discussions on the issue will be involved;
and finally an analysis will be done about the implementations and Deputy Ministers in
other countries.
II. HISTORY OF DEPUTY MINISTRY IN TURKEY
Deputy Ministry was raised for the first time by the 8th government under the prime
ministry of İsmet İnönü as a Political Undersecretary on February 4, 1937. The political
undersecretaries are stated to have been established in order to reduce the burden of the
ministers. According to Övgün (2007: 814) The fundamental idea of implementing
Political undersecretary institution, is to make some PMs provide consulting service for the
increasingly growing affairs of the ministers using their expertise. Turan (1999: 6) states
the reason for the formation of political undersecretaries as; helping the members of the
parliament for the parliament's work and getting them prepared to be parliamentary
members if they are skilful.
It was considered for the Political undersecretaries, who are exceptional officers,
to be appointed by the Prime Minister among the members of parliament. The bill on the
subject was enacted on 8 February 1937 as the Law No. 3117 was published in the Official
Gazette on 18 February 1937.
According to Law No. 3115; while there are some personal responsibilities of the
political undersecretaries, the ministers were held responsible for the parliament. The
number of political undersecretaries to have a position in the ministries was decided by the
Prime Minister, and more than one were appointed for some ministries (two at the Ministry
of Agriculture), while generally one political secretary was appointed to the most of them
(National Defense, Foreign Affairs, Interior, Justice, National Education, Finance and
Economy Ministries). On the other hand, The Prime Ministry did not appoint political
undersecretaries for the Ministries of Health, and Customs and Excise (Övgün, 2007: 832).
The main differences of the political undersecretaries form the current Deputy ministers is
their being elected among the members of Parliament and their being selected by the Prime
Minister personally instead of being appointed by a triple enactment in accordance with the
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Law No. 2451. Additionally political undersecretaries may attend to the Council of
Ministers with the invitation of Prime Minister; however their votes are only advisory in
nature. Today there is no regulation or implementation in terms of Deputy Ministers'
attending the Council of Ministers. The parallel aspect of political undersecretaries with
today's existing implementations is their period of office being limited by the mandate of
the government, by which they had been appointed.
The body of "Political undersecretary" having an experience of about eight months,
were removed by the newly established Celal Bayar government on 21 November 1937.
Political undersecretaries transferred their duties to the ministers and administrative
undersecretaries (Övgün, 2007: 814). The first constitutional amendment on the subject
was held on 29 November 1937.
Turan states the reason of the abolition of political undersecretary in a short time
as 8 months "appointment of ineligible ones by the Ministers as political undersecretaries
due to thinking about themselves and their generally remaining no-entity when compared
with the ministers frustrated the efficient operation of those institutions" (Münir,
www.milliyet.com.tr: 01.07.2011).
The idea of Deputy Ministry came up in 1987 in Özal period and a system of
appointing a PM for each Minister as an assistant was developed. The relevant report
prepared by Engin Güner -the principal consultant of Özal- while serving at the Council of
Europe, was influential on that system's taking place on the agenda. The report substantially
includes the case of UK. Such as in the case of UK it was aimed to prepare almost 100
members of cabinet and deputy ministers for being a minister in the future and to create a
more dynamic structure. That is the intention to make the deputy ministers 'political'
positions and make them differ from the undersecretaries (www.sonsayfa.com). During the
Özal period, the deputy ministers were appointed among the members of the parliament.
The mechanism of deputy Ministry was realised in the Özal period without making
regulations in this context, but in a short time those PM deputy Ministers began job tracking
for themselves and their acquaintances due to bureaucratic reasons; disabled the deputy
ministry function; and the implementation was terminated (Menekli,
akademikperspektif.com: 23.08.2011).
Deputy ministry system took place in the Draft Law on Public Administration
Reform, which was undertaken by Ömer Dinçer during his undersecretary position at Prime
Ministry, however it was stated to make the undersecretaries "deputy ministers" in that
draft. In the implementation today, both undersecretary and the deputy ministry take place
at the ministerial hierarchy. (blog.milliyet.com.tr).
A. Deputy Ministry with Its Implementation Today
The structure of ministry has two functions -political and administrative- in
Turkey, where the parliamentary system is adopted. The minister politically; contributes to
production and realization of the policies, which are expressed in the government program
and embodied in the government's decisions chaired by the prime minister. And
administratively; ensures the operation of the administrative mechanisms, compatible with
the requirements of the public service that is involved by the remit of the ministry headed
him/her. While the ministers fulfil their administrative duty, the undersecretary provides
him/her service. The undersecretary is the highest civil servant that offers service to the
ministry in the administrative tasks. In this context, "helping" qualification of the deputy
ministry should be evaluated in terms of political duties, not the administrative ones.
Because, due to the undersecretary's offering service to the minister in the administrative
structure, there is no need to establish another position for serving for the administrative
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duties of the minister. In accordance with that opinion, deputy ministers can be defined
actors to help the minister in the political duty of the minister; that is producing and
realising government policies (Gönenç, www.yasayananayasa.ankara.edu.tr).
A new organization called “deputy ministry”, which will be implemented in our
legal system for the first time, has been established with the 21/A article that was added to
the Law No. 3046 with the Decree Law having the date 3 June 2011 and No. 643 that was
introduced on the basis of the Empowering Law with the date 6 April 2011 and No. 6223
(Gözler and Kaplan, 2012: 11-12). Although a case for cancellation was opened about that
new institution claiming it to be unconstitutional, it is seen that the officials to work at the
ministries are not indicated in the constitutions, while it involves the ministers and the
ministries inside. Thus, the public officials to work under the heading of the minister at a
ministry should be determined by law (Gözler and Kaplan, 2012: 12).
Deputy ministry is indicated to be one of the exceptional officers in the Article 59
of the Public Officials Law No. 657. The statement of “the exceptional officers may be
appointed among the ones who possess the general qualifications written in the Article 48”
in the Article 60 means that anyone possessing the general qualification for being a public
servant may be a deputy minister (Public Officials Law). As a result, it is seen that there is
no requirement for their appointment that is stated in the law, such as education, seniority
or merit.
III. INTERNATIONAL IMPLEMENTATION OF DEPUTY MINISTRY
Essentially deputy ministry implementation is in force in many countries, although
their job definition varies from country to country. In many countries, it is carried out under
the name "Secretary of State". The model implemented in our country, includes similarities
mostly with the implementation in Germany and Finland within the European Union. When
the implementation in Germany is observed, deputy minister is seen to be directly
connected to the relevant minister and to have a secondary role after that minister. Deputy
Minister is not selected among politicians in the German model. Favour to the party of the
minister and the capacity for conducting a trust based relationship with the minister are the
most important factors for appointment of the deputy minister. In the German model, the
deputy ministers come to the office together with the relevant minister or the government,
and leave the office when the government’s period of office expires. Finland has also begun
that implementation short time ago. In that model the deputy minister, who is headed
directly by the minister, serves as the highest level senior official of the ministry. Each
ministry has a deputy minister in that model. The deputy minister is the most authorised
person in the administration of the ministry (Akçekoce, and Binbir, 2013: 7).
Another country, where the deputy ministry is successfully implemented, is USA.
When the system in the United States is observed, deputy minister there seems to be the
second man after the minister, as well. Deputy ministers, are appointed after the proposal
and approval of the Senate's by the President of the United States. Normally, all
departments in the ministry depends on the deputy minister. The deputy ministers are the
heads of the ministries, when the ministers are not in the country. If ministers would resign
or lose life, they would stand in the place of the ministers until a new minister is appointed
by President of the United States and approved by the Senate. At many ministries, deputy
ministers also provide information support to the minister. Deputy ministry model is
implemented also in the Western democracies such as UK and France. At those democratic
models, while generally the undersecretaries carry out administrative duties, the Deputy
Ministers work in the context of the powers given by the Minister inside the political fields
involving more action such as public relations. Deputy Ministers are selected among the
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people who are experts and had served in their fields of private sector or in more diverse
areas (Akçekoce, and Binbir, 2013: 8).
With regard to the mechanism of deputy ministry, the implementations to be
examined in this study are: model of France where is a part of the Continental Europe that
Turkey's public administration system takes as a model to a large extent and is a semipresidential system, model of England having the Anglo-Saxon administrative tradition
and the parliamentary system is implemented, and model of USA also having the
background of Anglo-Saxon administrative tradition is a model for presidential system.
A. France
In France, the public administration approach of which county is taken as a model
by Turkey, the president elected by the people is not only the head of state but also the head
of executive structure. The Prime Minister, who is selected by the president and is under
the direct effect of the president albeit having the constitutional power to coordinate the
government, takes the second place in the hierarchy.
Council of Ministers holding the third place in the hierarchy of French central
administration, is composed of three types of ministry. The first type ministries are State
Ministers (Ministres d'Etat). The State Ministers, who come after the prime minister in the
protocol, come to office depending on the political conjuncture. Today, there are 14 State
Ministers in France. The second type ministries are the Ministers (Ministre) heading a
ministry organization. Therefore those ministries are also called as 'Special Authority
Ministries' (Parlak and Caner, 2005: 39-40). Such ministries generally having performer
functions serve the same function as the line ministries in Turkey. When the first cabinet
of the 5th Republic was established by De Gaulle in 1959, more than one third of the state
ministers and line ministers were businessmen and public officers, who were not party
members. On the other hand, appointing the cabinet among party members and PMs has
been a general practice today. And the third type of ministries is the State Secretaries
(Secretaries d'Etat). State Secretary, who serves as directly connected to the Prime Minister
or under any minister, may serve independently, as well (Parlak and Caner, 2005: 40). The
duties of the secretaries are: realising the tasks given to the by the Prime Minister; ensuring
the balance between the parliament and the government, and conducting the relationships
with the Parliament as the most important one (Kortmann, 2004: 257, cf: Yılmaz, 2013:
36).
Regarding the fact that the State Secretaries mentioned above serve as connected
to the Prime Minister or the Deputy Minister, their position corresponds to the mechanism
of Deputy Ministry. Additionally, the deputy ministers are essentially expected to serve as
a bridge between the parliament and the ministry, although their duty is stated as "helping
the Minister in fulfilment of the tasks given to the Minister and the Ministry" in the Decree
643 in Turkey. So, the experienced ones, who had served in the parliament before, are taken
into consideration for the appointments. Therefore, assimilation is observed between the
deputy ministry implemented in France having a semi-presidential system and the practice
realised in Turkey, in terms of their practical duties.
B. England
The main carrier element of the British system of execution is the government
consisting of the Prime Minister and the ministers located in his/her vicinity. The head of
the party, which has the most PMs at the House of Commons, is appointed as the Prime
Minister. The cabinet that is defined as the core of the state management is composed of
20-22 cabinet ministers in average (Parlak and Caner, 2005: 118-119).
The number of ministers, who are outside the cabinet but are the members of the
government, is around 70. This group involves two types of ministers and ministries: NonCabinet Ministers and Junior Ministers. Non-Cabinet Ministers, are the State Ministers
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numbering around 30. Non-Cabinet Ministers (ministers outside the cabinet), do not have
as much advantages as the Cabinet Minister (cabinet members). The priority of the NonCabinet Ministers is providing private advisory services to the Prime Minister (Mackintosh,
1962: 452, cf Yılmaz, 2013: 37). Line ministries and the ministries directly linked with the
Prime Ministry fall into this class. The number of Junior Ministers increased to 66 in 1988;
however it was 32 in 1945. Although the prime minister occasionally is consulted rather
by the senior members they are appointment by the Prime Minister personally. Junior
Ministers do not have official powers; they have an authority that is unofficial and not
defined legally (James, 1999: 19, cf Yılmaz, 2013: 37). The third type of ministry named
Parliamentary Undersecretary is lower level than the other two types of type ministry.
Parliamentary Undersecretary is some type of Deputy Minister and is a member of
parliament just as the Ministers. Functions of the Deputy Ministers here are determined by
the Minister either conventionally or their functions are determined by the same one
specially. The Parliamentary Undersecretaries, the number of whom is approximately 50,
have the duty of conducting relations of the Cabinet Minister with other members of the
Cabinet and the parliament, as the most senior members of the government. (Parlak and
Caner, 2005: 120-121). In the inner organization of each ministry there are more than one
parliamentary deputy ministers (parliamentary undersecretaries) (Parlak and Caner, 2005:
121).
In England, it seems at first glance that the administrative and political positions
are separated from each other. The political positions may be listed as: ministers, and
deputy ministers of different types; while the administrative tasks may be listed as:
undersecretaries, deputy undersecretaries, and general managers (Karasu, 2009: 198).
C. USA
Executive powers are gathered in president alone at the United States that has the
Anglo-Saxon tradition of administration (Ömürgönülşen, 2009: 319). It is stated that the
head of the executive branch is the president and all the duties and the powers are given to
him/her. The 2th paragraph of the 2th article of the U.S. constitution states that there are 15
member ministers heading relevant departments together with one Vice President under the
responsibility of the president as consultative bodies, and those constitute the cabinet of the
president (www.whitehouse.gov). The ministers carry out consultative functions rather
than executive powers. In the country, where some “checks and balances” mechanisms are
established as a requirement of the separation of powers principle, the ministers are not
members of the Senate (Ömürgönülşen 2009: 316). The president may not offer anyone for
neither the Senate not the House of Representatives, however is able to make those offers
through the members close to him/her. Here there are the undersecretaries coming to office
through political appointment, the deputy undersecretaries (assistant secretaries) headed by
the ministers (secretaries), who conduct the mission of a bridge between the legislative and
executive branch provide consultation service to the president that takes over the executive
task alone about own field of duty (Ömürgönülşen, 2009: 326- 335).
The issue that attract attention here is that; the undersecretaries and the deputy
undersecretaries, who are appointed directly by the president in accordance with the US
presidential model, conduct the function of some kind of deputy minister. The current
system in Turkey is seen as the first seed of presidential system by a certain part of the
public. This conviction takes part in the reason for the claim filed at the Constitutional
Court by the main opposition party. Whether this mechanism has a place in the
parliamentary system is still a matter of debate.
IV. CONCLUSION
In the case of Turkey about the deputy ministers the expectation is not the ways of
supervision of legislation over execution as a relationship existing between the members
of the parliament and the cabinet; but is the effort to reveal the harmony between the
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parliament and cabinet members due to the intertwined position of the legislation and
execution in Turkey, and to eliminate the gap between the members of parliament and the
cabinet.
Deputy Ministry in Turkey within this framework is seen by us to increase the
dynamism of the ministry in case of serving compatibly with the ministers and also to
reflect positive on the parliamentary-ministry relationships due to the appointment of
generally the senior ones having parliamentary experience to the deputy minister positions
in Turkey; although the organizational structure of the ministries have not been adapted to
the relevant regulations yet, a possible chaos of powers may emerge in terms of the duties
of the undersecretaries and the deputy ministers, and the neutrality of the deputy ministers
may be discussible due to the office periods of the deputy ministers, who come to office
not by election but by appointment, being parallel to the government.
When the three country cases are analyzed, the most similar one to Turkey is seen
to be England in terms of the deputy ministers realised and the duties loaded over them.
There is a similarity in function between the deputy ministers (Parliamentary
Undersecretary) who are entrusted for carrying out the parliamentary relations with the
Cabinet, and the deputy ministers, whose task definition is narrowly given with the Decree
no 643 but will essentially carry out the traffic between the PMs and the cabinet members.
The selection of the deputy ministers in Turkey among the veterans having parliamentary
experience, and appointment of the most senior member of the cabinet as deputy minister
(parliamentary undersecretary) in the case of England, indicate that starting point of the
mechanism is in the same parallel. Moreover, although the UK administration style is
defined as 'constitutional monarchy' it is a country, where the parliamentary system works.
And it is an example of the Deputy Ministry implementation in the Parliamentary system,
with that feature, as well.
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Algılanan Örgütsel Politikanın İşgörenin İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Bir
Araştırma
Enver AYDOĞAN*

Burçin ÖZGÖR KARAKURT**

Özet
Günümüz dünyasını en iyi özetleyen ve anlamlandıran kelimelerden biri rekabettir.
Rekabet sayesinde hem işgörenler ve hem de örgütler, bulundukları çevrede kendilerini
konumlandırmaktadır. Bireysel ve örgütsel kazanımları artırma girişimleri, rekabetin bir
çıktısı olarak karşımıza politika kavramını çıkarmaktadır. İşgörenler, bilinçli ve planlı bir
şekilde kendi amaç ve çıkarları doğrultusunda politik davranışlar sergiler. Politik
davranışlar, her örgütsel düzeyde ortaya çıkan bazen anlaşılması güç ancak yönetilmesi
gerekli bir olgudur. Örgütteki politik faaliyetler, bazı durumlarda açık ve objektif iken bazı
durumlarda son derece gizli ve sembolik bir biçimde oluşabilmektedir. Bu nedenle politik
davranışların algılanması kişilere, durumlara ve zaman göre farklılıklar göstermekte yani
sübjektif bir nitelik taşımaktadır.
Algılanan örgütsel politikanın en önemli sonuçlarında biri de işgörenin işten
ayrılma niyetidir. İşten ayrılma oranı, belirli bir dönemde işten ayrılan, işten çıkarılan veya
emekli olan işgörenlerin toplam istihdama yüzdesini ifade etmektedir. Bu oranın örgütlerde
yüksek olması genellikle olumsuz olarak değerlendirilir. İşten ayrılma niyeti ise, bir niyeti
ifade etmekte olup, işgörenin örgütü bırakma eğilimidir. İşten ayrılma niyeti, işten ayrılma
davranışının en önemli habercisidir. Bu çalışmanın amacı, algılanan örgütsel politikanın
işgörenin işten ayrılma niyetine etkisini ortaya koymaktır. Araştırma, Ankara’da savunma
sektöründe faaliyet gösteren bir işletmede yapılmıştır. Geçerlik ve güvenirliği daha önce
test edilmiş anketlerden yararlanılarak, elde edilen bulgular değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Algılanan örgütsel politika, işten ayrılma niyeti
JEL Kodları: M51, M54

Effect Of Perceived Organizational Policy On Workforce Intention To
Leave: A Research
Abstract
One of the best word to give meaning and summarize today's world is competition.
Due to competition both employees and organizations are positioning themselves in their
environments. Attempts to increase individual and organization alachievements,
appearsnotion of policy as an outcome of the competition. Employees who consciously and
in a planned manner demonstrate political behavior in accordance with their own goals and
interests. Political behavior, arise in every organization all level and sometimes difficult to
under stand however, is an essential phenomenon to manage. Political activities of the
organization, are open and objective in some cases while are extremely secret and symbolic
in others. There fore, the perception of political behavior carries a subjective nature
according to people, situations and time. One of the important results of perceived
organizational politics is the workforce's intention to leave.
The rate of leave of employment represents the total percentage of the workforce
who leaves in a given period, is dismissed or retired. The higher rates are generally
considered as negative. Intention to leave express an intention which is the tendency of
employees leaving the organization. Intention to leave is the most important predictor of
the leaving behavior. The aim of this study was to determine the effect of the perceived
organizational policy on workforce intention to leave. There search was conducted in a
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business operating in the defense sector in Ankara. By using the questionnaires, which were
tested before in terms of there liability and validity, the findings are evaluated.
Keywords:Perceived organizational policy, intention to leave
JEL Codes: M51, M54
I. GİRİŞ
Örgütteki politik faaliyetler bazı durumlarda açık ve objektif iken, bazı durumlarda
da son derece gizli ve sembolik bir biçimde oluşabilmektedir. Bu yüzden de davranışların
algılanması kişiden kişiye, durumdan duruma ve zamana göre değişiklikler göstermekte;
yani sübjektif bir özellik taşımaktadır. Nitekim iyi niyetle, başkalarının zararına cereyan
etmeyen olayları, kişiler yanlış yorumlayıp politik olarak algılayabilmektedir. Sonuçta
farklı bireyler için örgütte oluşan aynı olaylar ve sergilenen aynı davranışlar, bireyler
arasında farklı değerlendirmelere yol açabilmektedir. Kimi bireyler örgütteki bir durumu
ya da olayı olumlu bir biçimde değerlendirirken; kimi bireyler de aynı durumu ya da olayı
olumsuz bir biçimde değerlendirebilmektedirler. Ayrıca, aynı davranış bir başka birey
tarafından gerçekleştirildiğinde, birey için politik olarak yorumlanırken; kendisi tarafından
gerçekleştirildiğinde ise politik olarak değerlendirilme olasılığı son derece düşük
olmaktadır. Bu sebeple örgütsel politikanın işgörenler tarafından nasıl algılandığı konusu
örgütler için önemli bir hal almaktadır.
Algılanan örgütsel politikanın önemli sonuçlarından biri de işgörenlerin işten
ayrılmaya niyet etmesi ve işten ayrılma davranışını göstermesidir. İşten ayrılma oranı bir
yıl içinde gönüllü olarak işten ayrılan işgörenlerin sayısını ifade etmektedir ve bu oranın
yüksek olması işyerinde negatif sonuçlara neden olmaktadır. İşten ayrılma niyeti ise bir
niyeti ifade etmekte olup, bir kişinin örgütü bırakma eğilimidir. İşten ayrılma niyeti işten
ayrılma davranışının en önemli habercisidir. İşten ayrılma, işgörenlerin istihdam
koşullarından tatminsiz olmaları durumunda gösterdikleri yıkıcı ve aktif bir eylemdir.
İşten ayrılma niyetinin zamanında örgütler tarafından tespit edilmesi ve önlem
alınması önemli bir unsurdur. Çünkü, işten ayrılma niyeti örgütlerde önemli maliyetler ve
olumsuzluklar yaratabilmektedir. Nitelikli bir insan gücünün kaybı yerine yeni bir
işgörenin istihdam edilmesinin işe alma, eğitim ve uyum sağlama açısından maliyetleri
vardır. Ayrıca, bir işgörenin işten ayrılması, örgütteki diğer işgörenler arasında uyumun
bozulması gibi olumsuz etkisi olabilir.
Bu çalışmanın amacı örgütlerde algılanan politik davranışların işgörenlerin işten
ayrılma niyetleri üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. İşgörenlerin işten ayrılma
niyetlerine bakılmasının sebebi ise araştırma yapılan işyerinden ayrılmış bireylere
ulaşmanın zorluğudur.
II. ALGILANAN ÖRGÜTSEL POLİTİKA
Örgütsel politika, işyerinde uygulanan bir etkileme sürecidir ve sosyal davranışın
oldukça genel bir kümesini içerir (Cropanzano vd., 1997:160-161).
Mayes ve Allen, örgütsel politika konusunda daha bütünleştirici bir tanım ortaya
koyarak örgütsel politikayı, “Örgüt tarafından onaylanmayan sonuçları elde etmek veya
örgüt tarafından onaylanan sonuçları örgütçe onaylanmayan araçlarla elde etmek için
etkileme sürecinin yönetilmesidir.” şeklinde tanımlamıştır (Mayes ve Allen, 1977:673).
Politik davranışişgöreninformel rolünün bir parçası olarak görülmeyen ancak onu
etkileyen veya etkilemeye çalışan örgüt içinde avantajların ve dezavantajların dağılımına
dair faaliyetlerden oluşmaktadır (Robbins, 2010: 380).
Kacmar ve Ferris politik davranışı, “Bireyin uzun ya da kısa dönemli çıkarlarını
maksimize etmek için, diğerlerinin çıkarları ile tutarlı olacak ya da diğerlerinin çıkarlarına
ters düşecek şekilde kendi davranışlarını stratejik biçimde düzenlediği sosyal bir etkileme
süreci” olarak tanımlamıştır (Kacmar ve Ferris, 1991: 193).
Örgütsel politika algısı, “Politik davranışları teşvik eden örgütsel uygulamalar ile
politik davranışlar gösteren amir ve meslektaşlar tarafından temsil edilen çalışma
çevresinin sübjektif bir biçimde yorumlanması.” biçiminde tanımlanmaktadır (Mohan
1010

Bursalı, 2008: 26). Politik davranışların örgüt ve bireyler açısından yararlı ya da zararlı
olup olmadığı konusu, davranışın kendi gerçekliğinden ziyade nasıl algılandığına bağlıdır
(İnan, 2014: 25).
İşgörenler örgütlerini politik olarak algıladıklarında şu davranışları sergilemeleri beklenir
(Ayhan, 2013: 17):
Örgütten ayrılma.
Örgütte kalma fakat politika içinde yer almama.
Örgütte kalıp politika içinde yer alma.
Örgütsel ortamın politik olarak algılanması birçok sonucu da beraberinde getirmektedir.
Örneğin bir işyerinde terfi veya maaş artışı bekleyen birey, amiri ile dostluk ilişkisi olan ve
terfi ve maaş artışı hak etmediğini düşündüğü bir arkadaşının terfi ettirildiğini görmesi
sonucunda ortamı politik olarak algılayabilecek, güven ve adalet duygularını yitirebilecek
ve bunun sonucunda da olumsuz bazı sonuçlar gelişebilecektir. Bu sonuçlar bireyin iş
tatminini yitirmesine ve hatta örgütten ayrılmasına neden olabilecektir. Örgütten
ayrılmadığı durumda ise örgüte karşı olumsuz faaliyetler yürütebilecektir. Diğer taraftan,
sadece amir ile iyi ilişkilerinin sonucunda terfi ettirilen birey açısından, ortamın politik
olması olumsuz bir değerlendirmeye yol açmayacak ve bu tür davranışları devam ettirmesi
konusunda kişiyi motive edecektir (İnan, 2014: 25).
III. İŞTEN AYRILMA NİYETİ
İşten ayrılma örgütler için önemli bir konudur. İşten ayrılma davranışı, bir örgütü
terk etme, örgütten fiziksel olarak ayrılmayı işaret eden bir olaydır (Mobley, 1982: 111).
Bu sebeple işten ayrılma ile sonuçlanabilecek olan işten ayrılma niyetinin tanımlanması
gerekmektedir. İşten Ayrılma niyeti, gerçekten ayrılmanın en önemli habercisi olarak
görülmektedir. İşten ayrılma niyeti, bir işgörenin gerçekten işten ayrılmasına neden olan
davranışsal niyetini ifade ettiği için işten ayrılmanın bilişsel sürecinde niyet, işten ayrılma
davranışının önemli bir göstergesidir (Özyer, 2010: 39).
İşten ayrılma niyeti, örgütü terk etmeyi kesin olarak tasarlamış bilinçli bir
düşünceyi ifade eder. İşten ayrılma, bilinçli bir karar setidir, işten ayrılmayı düşünmeyi,
alternatif iş olanaklarını araştırmayı vs. içermektedir (Tett ve Meyer, 1993: 262).
İşten ayrılma niyeti, bir işgörenin yakın bir zamanda kendi isteğiyle ve bazı
nedenlerin etkisiyle işine son verme düşüncesidir (Yıldız, Savcı ve Kapu, 2014: 236). İşten
ayrılma, bir örgütü terk etme, örgütten belirli bir zamanda fiziksel olarak ayrılma
durumudur (Mobley, 1982: 111). İşten ayrılma niyeti örgütten çekilmek üzere davranışsal
tutumken; işten ayrılma, fiili olarak örgütten ayrılmadır (Menişa, 2006: 51).
Örgütler için gerçek işten ayrılma ve işten ayrılma niyeti arasındaki fark doğru bir
şekilde gösterilerek açıklanması gereken kavramlardır. Örgütler için işgörenlerin işten
ayrılmaları kötü bir olgu olmasına rağmen işgörenlerin işten ayrılma niyetinde olması daha
da kötü bir olgudur. Çünkü işten ayrılma niyeti olmasına rağmen örgüt içinde kalan
bireylerde ihmalkâr davranışlar görülebilir. Vigoda(2000: 330)yapılmış olan araştırmalar
neticesinde işten ayrılma düşüncesi içine girmiş bir bireyin kafasını ve enerjisini yeni iş
bulmaya verip mevcut görevlerini savsaklayabileceğini öne sürmektedir.
İşten ayrılma birçok riski (örneğin alternatif fırsatlar hakkındaki belirsizlik),
finansal maliyeti (örneğin ücret kaybı), hareket maliyetini (örneğin bir işten diğerine geçiş)
veya psikolojik maliyetleri (örneğin birçok değer verilen iş ilişkisini kaybetmek) içeren
oldukça önemli bir karardır. Bu yüzden çoğu zaman işten ayrılma niyetini ortaya koymak
gerçek işten ayrılma davranışını yapmaktan çok daha kolay olacak gözükmektedir. (Allen,
Weeks, Moffits, 2005; 980).
İşten ayrılma nedenleri örgüt dışı, örgüt içi ve kişisel yaşam koşullarıyla ilgili
nedenlerden kaynaklanıyor olabilir (Kaya, 2012: 47):
Örgüt Dışı Nedenler: Genel ekonomik durum, başka iş alanlarının çekici olması,
yasalar ve vergi yükü gibi makro-ekonomik ve sosyal kökenli unsurlar.
Örgüt İçi Nedenler: İşletmenin kuruluş yeri, kötü iş koşulları, ulaşımın niteliği,
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bozuk ücretlendirme sistemi, işgörenlerin aşırı zorlanmaya maruz kalması, örgütün politik
olması.
Kişisel Yaşam Koşullarıyla İlgili Nedenler: Başka bir işe ilgi duymak, psikolojik
ve fizyolojik sebepler.
IV. ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ
A. Araştırmanın Önemi
Küresel rekabette örgütlerin en önemli üstünlük aracı şüphesiz ki sahip oldukları
İnsan Kaynaklarıdır. Örgütsel düzeyde algılanan örgütsel politika, İnsan Kaynağının
örgütteki devamlılığı, örgütsel etkinlik ve verimliliği sağlamada olumlu katkı sağlarken
örgütten ayrılması veya ayrılma niyeti taşıması olumsuz sonuçlara neden olmaktadır.
Araştırma, algılanan örgütsel politikanın işgörenin işten ayrılma niyetini ölçmesi açısından
önem taşımaktadır.
B. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi, Varsayımları, Sınırlılıkları
Araştırma Ankara’da savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren bir işletmede
gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada örneklem grubunun sorulara gerçekçi yanıtlar verdiği
ve soruların hipotezleri test edebilecek şekilde hazırlandığı varsayılmaktadır. Araştırma,
zaman sorunu nedeni ile anılan işletmedeki işgörenlerle sınırlandırılmıştır. Anket,
işletmedeki işgörenlere dağıtılmıştır. Ekip 48 kişiden oluşmaktadır. 44 kişi anket sorularını
cevaplamıştır. 4 kişi cevaplamamıştır.
C. Araştırmanın Yöntemi
Araştırmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Anket örgüt
üyelerinin örgütsel politika algılarıyla işten ayrılma niyetlerini ölçmek amacıyla
geliştirilmiştir. Katılımcıların örgütsel politika algılarını ölçmek amacıyla Kacmar ve
Ferris (1991) tarafından geliştirilen 40 soruluk “Algılanan Örgütsel Politika Ölçeği’nden
Özgür Ayhan’ın (2013) yüksek lisans tezinde kullandığı şekliyle yararlanılmıştır. Ölçeğin
yapısal geçerliliklerini test etmek ve ölçeklerin faktör yapılarını incelemek için Özgür
Ayhan tarafından doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Ölçek, iyi uyum ve kabul edilebilir
uyum açısından değerlendirildiğinde; ƒÔ2/df=2.14 (<3 iyi uyum), CFI=0.90, GFI=0.86,
AGFI=0.82, NFI=0.83 değerleriyle doğrulanmıştır. Katılımcıların işten ayrılma niyetini
ölçmek amacıyla da Netemeyer ve arkadaşlarının (1997) Mobley ve arkadaşlarının (1979)
çalışmasını temel alarak hazırladıkları 3 soruluk ölçek kullanılmıştır. İşten Ayrılma Niyeti
ölçeği toplamda 3 sorudan meydana gelmektedir.
D. Araştırmanın Modeli
Araştırmada, işgörenlerin örgütteki politik ortama yönelik algılarının işten ayrılma
niyeti üzerindeki etkisini ölçmek üzere geliştirilmiş olan modelden yararlanılmıştır(Ayhan,
2013: 36-39).
ALGILANAN
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Yükselmek İçin
Gösterilen
Politik
Davranışlar
Gruplar
Vasıtasıyla
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Politik Davranışlar (Örgüt
İçindeki Davranışlar)
İŞTEN
Ödül ve Terfileri
Kazanmaya
Yönelik
Gösterilen
Politik
Davranışlar
Üstün
ve
Mevkidaşların Sergiledikleri
Politik Davranışlar
Çıkarcılık

AYRILMA

NİYETİ
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Araştırmanın temel hipotezi;
H1: Algılanan örgütsel politikanın işten ayrılma niyetine etkisi vardır.
Araştırmanın alt hipotezleri ise;
H1a: Yükselmek için sergilenen politik davranışların işten ayrılma niyetine etkisi vardır.
H1b: Gruplar vasıtasıyla gösterilen politik davranışların işten ayrılma niyetine etkisi vardır.
H1c: Ödül ve terfileri kazanmaya yönelik politik davranışların işten ayrılma niyetine etkisi
vardır.
H1d: Üstün ve mevkidaşların sergiledikleri politik davranışların işten ayrılma niyetine etkisi
vardır.
H1e: Çıkarcılık işten ayrılma niyetini etkilemektedir.
D. Araştırmanın Bulguları
a. Demografik Değişkenlere İlişkin Bulgular
Katılımcıların yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, toplam iş deneyimi ve bu işyerindeki toplam
çalışma ile ilgili bilgiler; işgörenlerin 17’si (%38,6) kadın, 27’si ise (%61,4) erkektir. Yaş
grubu bakımından katılımcıların %4,5’i 20-25 arası, %9,1’i 26-30 arası ve %50’si 31-35
arası, %29,5’i 36-40 arası, %4,5’i 41-45 arası ve %2,3’ü ise 46-50 yaş arasındadır. Öğrenim
durumu bakımından %43,2’si üniversite ve %56,8’i yüksek lisans/doktora mezunlarından
oluşmaktadır. Mevcut işyerindeki toplam çalışma süresi bakımından %20,5’i 0-5 yıl arası,
%63,6’sı 6-10 yıl arası ve %15,9’u ise 11-15 yıl arasındadır. Toplam iş deneyimi açısından
ise %9,1’i 0-5 yıl, %50’si 6-10 yıl, %34,1’i 11-16 yıl, %4,5’i 16-20 yıl ve %2,3’ü ise 2125 yıl arası deneyime sahiptir.
b. Korelasyon Analizine İlişkin Bulgular
Hipotezleri test etmek için ölçeğin ana boyutları ve alt boyutları arasında ‘Pearson
Korelasyon’ analizine başvurulmuştur.
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Tablo 1. Algılanan Örgütsel Politika ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki Analizi
Ödül ve
Yükselmek Gruplar
Üstün ve
Terfi
İçin
Vasıtasıyla
Mevkidaşların İşten Algılanan
Kazanmaya
Gösterilen Gösterilen
Çıkarcılık Gösterdiği Ayrılma Örgütsel
Yönelik
Politik
Politik
Politik
Niyeti Politika
Politik
Davranışlar Davranışlar
Davranışlar
Davranışlar
Yükselmek
İçin
Gösterilen
Politik
Davranışlar

PearsonCorrelation

Gruplar
Vasıtasıyla
Gösterilen
Politik
Davranışlar

PearsonCorrelation

.570**

.362*

.507**

.548**

.390**

.715**

.000

.016

.000

.000

.009

.000

44

44

44

44

44

44

44

.570**

1

.595**

.798**

.792**

.648**

.877**

.000

.000

.000

.000

.000

1

Sig. (2-tailed)
N

Sig. (2-tailed)

44

44

44

44

44

44

44

Ödül ve Terfi PearsonCorrelation
Kazanmaya
Yönelik
Sig. (2-tailed)
Politik
Davranışlar N

.362*

.595**

1

.618**

.613**

.548**

.765**

.016

.000

.000

.000

.000

.000

44

44

44

44

44

44

44

PearsonCorrelation

.507**

.798**

.618**

1

.852**

.754**

.905**

.000

.000

.000

.000

.000

.000

44

44

44

44

44

44

44

PearsonCorrelation
Üstün ve
Mevkidaşların
Gösterdiği
Sig. (2-tailed)
Politik
Davranışlar N

.548**

.792**

.613**

.852**

1

.674**

.917**

.000

.000

.000

.000

.000

.000

44

44

44

44

44

44

44

PearsonCorrelation

.390**

.648**

.548**

.754**

.674**

1

.721**

.009

.000

.000

.000

.000

44

44

44

44

44

44

44

.715**

.877**

.765**

.905**

.917**

.721**

1

.000

.000

.000

.000

.000

.000

44

44

44

44

44

44

Çıkarcılık

N

.000

Sig. (2-tailed)
N

İşten Ayrılma
Sig. (2-tailed)
Niyeti
N
Algılanan
Örgütsel
Politika

PearsonCorrelation
Sig. (2-tailed)
N

.000

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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44

Tablo 1’de de görüldüğü gibi, Algılanan Örgütsel Politika ile İşten Ayrılma Niyeti arasında
r = 0.721 düzeyinde yüksek dereceli pozitif ve anlamlı bir ilişki gözlenmektedir.
c. Regresyon Analizine İlişkin Bulgular
Bütün olarak algılanan örgütsel politikanın işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisini
incelemek üzere bu iki değişken arasında tekli regresyon analizi yapılmıştır.
Tablo 2. Algılanan Örgütsel Politika ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki Tekli Analiz

R

R²

Beta ()

t

p

0.721

0,52

0,721

6,745

0.00

DependentVariable: İşten Ayrılma Niyeti
Predictors: (Constant), Algılanan Politika
Tablo 2’te R² değeri incelendiğinde algılanan örgütsel politikanın işten ayrılma niyetinin
0.52’sini açıkladığı görülmektedir. Diğer bir ifadeyle, işten ayrılma niyetinin %52’lik kısmı
algılanan örgütsel politika ile açıklanabilmektedir. Algılanan örgütsel politikanın işten
ayrılma niyetini hangi oranda etkilediğini görebilmek için beta değerine bakıldığında değer
0,721 olarak tabloda gözükmektedir. Bu sonuçtan algılanan örgütsel politikanın işten
ayrılma niyetini etkileyeceği sonucu çıkmaktadır (H1 hipotezi kabul edilmiştir).
Algılanan örgütsel politikanın işten ayrılma niyeti üzerinde ne tür bir etkiye sahip olduğunu
anlamak için ise çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Algılanan örgütsel politikanın alt
boyutlarının ayrı ayrı olarak işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisini incelemek üzere çoklu
regresyon analizi yapılmıştır.
Tablo 3. Algılanan Örgütsel Politika ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki Çoklu Analizi
Değişkenler
R
Bağımlı

İşten
Ayrılma
Niyeti

R²

Beta ()

t

p

Yükselmek İçin Gösterilen
Politik Davranışlar

-0,027

-0,204

0,839

Gruplar Vasıtasıyla Gösterilen
Politik Davranışlar

0,092

0,474

0,638

0,113

0,817

0,419

Çıkarcılık

0,576

2,625

0,012

Üstün ve Mevkidaşların
Gösterdiği Politik Davranışlar

0,056

0,255

0,8

Bağımsız

Ödül ve Terfi Kazanmaya
Yönelik Politik Davranışlar

0.764

0.583

Tablo 3’de R² değeri incelendiğinde algılanan örgütsel politika alt boyutlarının işten
ayrılma niyetinin 0.58’sini açıkladığı görülmektedir. Diğer bir ifadeyle, işten ayrılma
niyetinin % 58’lik kısmı algılanan örgütsel politikanın alt boyutlarıyla açıklanabilmektedir.
Bu noktada algılanan örgütsel politikanın alt boyutlarının işten ayrılma niyetini hangi
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oranda etkilediğini görebilmek için tek tek her boyutun beta değerlerine bakılması
gerekmektedir. Alt boyutlardan çıkarcılık boyutu =0.576 çıkmıştır. Bu değer
göstermektedir ki algılanan örgütsel politikanın alt boyutlarından, işten ayrılma niyetini en
çok etkileyen boyut çıkarcılıktır. İşten ayrılma niyetini ikinci etkileyen alt boyut = 0.113
değeri ile ödül ve terfi kazanmaya yönelik politik davranışlar boyutudur. Üçüncü etkileyen
alt boyut = 0.092 değeri ile gruplar vasıtasıyla gösterilen politik davranışlar boyutudur.
Dördüncü etkileyen alt boyut = 0.056 değeri ile üstün ve mevkidaşların gösterdiği politik
davranışlar boyutudur. Algılanan örgütsel politikanın son alt boyutu olan yükselmek için
gösterilen politik davranışlar ise =-0,027 değer almıştır. Bu durum göstermektedir ki bu
boyut tek başına işten ayrılma niyetini etkilemediği gibi negatif yönlü etkilemektedir.
V. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Algılanan örgütsel politikanın işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisi araştırmaya
yönelik yapılan bu araştırmada Ankara’da savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren bir
işletmede anket uygulaması yapılmıştır.
Örgütlerdeki politik davranışlar örgütlerin günümüz dünyasında varlıklarını
sürdürebilmeleri için önemli konulardan biridir. Örgütlerdeki politik davranışların
işgörenler tarafından algılanan boyutu işgörenlerin işten ayrılma niyetiyle
sonuçlanabilmektedir.Örgütlerde çalışan kişilerin bulundukları örgütten ayrılma niyeti
göstermeleri ve bunun sonucunda ayrılmaları ise örgütlerin varlıklarını sürdürebilmelerine
gölge düşürmektedir. Sonuçta örgütler için en önemli kaynak insan kaynağıdır. İnsan
kaynağından en iyi faydanın sağlanması örgütlerin en temel politikası olmalıdır. Örgütün
varlığını sürdürmesi için alınan, eğitilen, geliştirilen insan kaynağının sahip olduğu
tecrübesinden faydalanmak için örgütler oluşan politik davranışları dikkate alarak insan
kaynağının uzun süreli o örgütte çalışmasını sağlamalıdır.
Bu sebeple, örgütlerde yaygın olarak karşılaşılan politik davranışların tespit
edilmesi ve çözümü oldukça önemli konulardır. Politik davranışların önlenmesinde
işgörenlerinkariyer fırsatları geliştirilmeli, yükselmeleri için daha fazla fırsat verilmeli ve
destek verilmelidir. İşgörenler ve örgütün hedef ve amaçları açıkça ortaya konulmalı,
örgütsel kararların alınmasında işgörenlerle iletişime geçilmeli, örgütsel yapı, görev ve
sorumluluklar açıkça ortaya konulmalıdır. Kaynakların dağılımda pozitif ayrımcılık ve adil
olma ilkesi gözetilmeli, gereksiz çekişmeler ve çatışmalar engellenmelidir. Böylelikle
işgörenlerin iş tatmini sağlanmalı ve işgören bağlılığı örgütün bir amacı olarak
vurgulanmalıdır.
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Financial Analysis of Enterprises
Farije ALİU*

Abstract
Financial analysis plays a key role in the enterprise, because managers are provided
with relevant information pertaining to the financial condition, in order to plan strategies
that relate to raise funds on the capital market, evaluation of investment projects, planning
strategies for marketing and price movement. This means that the main purpose of financial
analysis of the company is to provide the benefits and uses funds to increase the value of
the company, or to make a decision on the alternative use of funds and resources.
There Are Three Issues That Are Studying in The Context Of Financial
Management
Investment decisions - It should analyze which activities will be financed. In this
context, the role of financial manager is to find ways to estimate the costs, benefits, and
risks that are closely related to the planned investment in a particular location. This
assessment is done by using the techniques in creating a capital budget.
According to this technique should first evaluate the time cash flow of the project.
In several projects in early cash flow is negative because the company invests a lot of
money to increase its production capacity.After a certain period, the cash flow will be
positive because investment costs are reduced while revenues will rise.Once you determine
the cash flow, the company must determine the discount rate. The technique of capital
budgeting for investments is very complex and its results can be relatively accurate.
One important factor that has an effect is the political and economic risks, including
the risk of movement in exchange rates that may change the value of the project of
significant or meaningful way.
Financial decisions - the adoption of these decisions are related to the method of
financing of investment activities. In the context of financing the project, the company
must define the method of financing, whether they need funding from abroad or decide to
use sources of funding within the country or to explore ways to finance the global capital
markets .
It is important to note that in recent times many companies concentrate more on
global capital markets, after the sources of funding of the national market. This happens
because the cost of foreign capital is much lower than the global market of the national
capital, and it is as a result of market size and liquidity. Но, проблем во овој контекст
може да се различните државни закони, кои може да го попречат слободното
движење на капиталот, иако најновите трендови укажуваат на тоа дека финансискиот
сектор е во процес на постојано уредувања.But the problem in this context to the various
state laws that may hinder the free movement of capital, although recent trends suggest that
the financial sector is undergoing constant edits.Some countries have imposed sanctions
foreign companies, to be financed by national financial resources. This is a big problem,
especially for firms operating / operating in smaller economies where the financial sector
could have problems with liquidity.
Global cash management - to analyze what decisions would corporations have
adopted for effectively managing global cash.This means minimizing the cash and
reducing transaction costs.
In terms of the financial aspect, the company for a certain period should maintain
a certain amount of money in cash to meet its obligations to suppliers or if there is a sudden
demand for cash.The company may invest excess money in the long-term financial
instruments (examplea six-month deposit certificates, bonds, etc.). The problem with
investing funds in long-term instruments is that the firm can withdraw funds without
penalties / fines when demand for money grows.
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In these cases, the company is in a dilemma whether to invest in the instruments
that provide full liquidity, but with little profit, or to invest in long-term financial
instruments to profit more, but not to be very financial capability.Transaction costs are
costs of price exchange. When the company exchanged money in cash with other foreign
exchange, it is debited with the cost of the exchange; the company pays the agent / bank
that conduct the transaction. This borrowing is called charge transfer.
Financial Activity – Function
The financial function of any enterprise is a vital function without which the
company cannot exist.The main role of the financial function is based on finding the
financial capital of the company for which it is needed.These enterprises use capital to
finance activities in production, commercialization and financing of fixed assets.
The financial function contributes to the advancement of the company and address
key issues such as profitability and the ability of the enterprise.
The Main Objectives/Targets For Financial Analysisare
To introduce (inform) the financial condition of the company.
To identify cases that needs financial analysis.
To evaluate the importance of information for financial analysis.
To analyze the content of the financial reviews and reports.
The steps in the financial analysis are: objectives, identification, process,
calculation, compare, interpretation, action etc.
The Financial Situation of The Company
Definition of financial analysis means the status or financial condition of the
company at some point.
Financial analysis helps managers to monitor change in the financial position of
the company.
The question is why it was necessary financial analysis?It is necessary because
managers use financial analysis as:
planning tool
tool control
Tool to identify the strengths and weaknesses of countries undertaking.
The Main Factors Affecting The Financial Condition
internal factors
external factors
Static and dynamic factors.
The main factors affecting the financial condition:
Internal factors (amount of funds that are available, the scope of activities, the
structure of assets and the level of compliance of assets and liabilities).
External factors (economic system and economic policy measures, the position of
the company in the global economy, monetary stability, sources of funds, portfolio of
external financial assets and inflation references) and
Static and dynamic factors.
Identification Of Cases Needed For Financial Analysis
The financial situation in the company is known as:
Constitutive financial situation(analysis of the initial capital of the company or
the balance sheet)
Standard situation - normal financial situation (analyze the situation of net cash /
asset sales). Normal situation may be:
Stable (stable ratio between assets / liabilities and assets / liabilities).
financial capability (enables enterprise unconditional repayment of short-term
liabilities, which means the company has to meet all outstanding obligations in due time,
without delay.
Solvent (when the financial capacity of the company managed to write off a debt
/ long-term repayment obligations prescribed by maturities other than short-term).
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Difficult financial situation (financial inability to continue playback /
reproduction).
Independent financial position (when the bulk of the funds are provided by
individual resources).
Dependent financial position (when the organization funds provided from
external sources)
Assessing The Importance of Information for Financial Analysis
The financial information to be useful must fulfill the following conditions:
relevant
sure
comparable
understandable
The sources of information arising from:
accounting,
respective branches and sectors
managerial competencies and strategies
the free market and the economic and political situations
Analysis of Financial Reports and Reviews
According to financial accounting standards surveys represent financial structure
resulting from financial transactions undertaken by an organization.
The purpose of financial surveys is to provide information about the financial
condition and changes, financial performance/results as an important basis for making
decisions of relevance.
Importance of financial checks and report arising from their research, allows
providing information on:
wealth
obligations
financial capability
Revenues and expenses
Cash flow (cash flow)
Besides performing the analysis of financial checks and reports, managers make
good decisions planned to perform other analyzes which are closely linked to the activity
of the enterprise, including:
Cost analysis
Differential analysis
Marginal analysis
Analysis of capital investment
Analysis of risk and return of loans / credits
Purposes of Analyzing Financial Reports and Reviews
The purpose of conducting analysis of financial reports and reviews of company
managers serve as a diagnostic tool for assessing the activities of planning, financing,
investing and operating in terms of making important decisions for business development.
Furthermore, the analysis of financial reviews and reports intended to inform all
interested parties on the status of the entity and its results.
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In The Table No 1: Shows Users of Financial Statements And Reports
Interested

Factors

Compensation

Risk

Shareholders and
investors
managers

Capital
direction

Dividends or value
Interest for good results

Fluctuation of dividends
bankruptcy
Negative financial result

Staff/employees
Banks

working
Credits

pay
financial capability

Dismissal
No return on loans

Suppliers

Obligations

Repayment on schedule and
solid interest

No payment obligations

Country
Consumers

Legislation
Products

Taxes and fees
Sale

Volatility of financial
results (negative) –
bankrupt

In the Table No 2: Shows The Cycles of Economic Entities

Economic

INVESTMENTS
Equipment, building

materials

Financial

FINANCING
Loans, equity, loans,
dividends

OPERATIONAL
Procurement,

production, sales

Types of Financial Statements
Balance Sheet (Net assets = assets - liabilities - dividend)
Balance success (Includes revenue and expenses, and depending on the ratio of
revenues and expenditures shows a gain or loss for the financial year).
Cash flow (Includes operational, financial and investment activities).
Reports of financial capability (Showing the company's ability to perform its
short-term liabilities).
Reports asset management or activities (Showing the degree of efficiency in the
use of funds, equipment and cash)
Reports on debt (Demonstrates the ability of the company how much you can
borrow short-term and long-term liabilities).
Reports of profitability (The ability of the company as efficiently generate profits
from the sale of assets and investment assets of the shareholders)
Reports of market value (The ability to companies to measure the evolution of the
financial situation in the financial market).
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Fiyatlandırma Stratejilerinde Etik Dışı Uygulamalar ve İşletmelerden
Örnekler
Canan AY*

Aysun KAHRAMAN**

Özet
Etik ilkelerin pazarlama kararlarına, davranışlarına ve kurumlarına sistematik bir
şekilde uygulanma çabası şeklinde ifade edilebilecek pazarlama etiği, işletmelerin iyi bir
imaj kazanabilmeleri ve bu durumu sürdürebilmeleri açısından büyük öneme sahiptir.
Pazarlama uygulamalarında etik davranmayan işletmeler gerek tüketiciler gerekse yasalar
tarafından cezalandırılmaktadır. Pazarlama karmasının çeşitli elemanlarında etik dışı
uygulamalara rastlanmakla beraber fiyatlandırma teknik bir konu olması nedeniyle etik
sorunların sıklıkla ortaya çıktığı bir pazarlama karması elemanıdır. Buna rağmen
fiyatlandırmada etik dışı uygulamalarla ilgili çalışma sayısı sınırlıdır. Bu çalışmanın amacı
çeşitli şekillerde karşımıza çıkan etik dışı fiyatlandırma uygulamalarını başlıklar altında
toplamak ve bunları örneklendirmektir. Bu doğrultuda çalışmada, Türkiye’de faaliyet
gösteren işletmelerin davalara konu olmuş etik dışı fiyatlandırma uygulamalarına yer
verilmiştir.
Anahtar kelimeler: Etik, Fiyatlandırma, Strateji
Jel Kodu: M31, M14, L40
Abstract
Marketing ethics, defined as the effort of applying ethical principles for marketing
decisions, behaviors, and institutions in a systematic way, has a great importance for firms
in terms of earning a good reputation and maintaining this status. Unethical marketing
applications are punished by both consumers and law. Although unethical practices have
been observed in various elements of the marketing mix, ethical problems occur most
frequently in pricing strategies because of its technical characteristic. Despite this, studies
on unethical pricing practices is limited. The aim of this study is gathering unethical pricing
practices under headings and exemplifying them. In this direction, unethical pricing
practices of firms operate in Turkey has been examined. These practices have been subject
of the real cases.
Anahtar kelimeler: Ethics, Pricing, Strategy
Jel Kodu: M31, M14, L40
GİRİŞ
İşletmelerin toplumun diğer sosyal, siyasi, bilimsel ve teknolojik kurumlar
üzerinde önemli etkileri görülmektedir. Bu durum işletmelerin toplum içinde birtakım
sorumluluklar üstlenmesini de zorunlu hale getirmiştir. Özellikle son yıllarda bilinçlenen
toplum ve tüketiciler için topluma karşı duyarlılığın önem kazanması nedeniyle
işletmelerden beklentiler farklılaşmıştır. Paydaşlar artık aralarında güvene dayalı bağları
olan işletmelerle ilişki içinde olmayı tercih etmektedirler. Dolayısıyla işletmeler için kalite
ve düşük maliyet kadar, yasalara ve ahlâka uygun faaliyet göstermek de rekabet
edebilmenin önemli bir koşulu haline gelmeye başlamıştır. Tüketiciler artık işletmelerin
sadece kendi çıkarlarını değil toplumun çıkarlarını da düşünmelerini beklemektedir. Kendi
yararlarını gözetmek gayesiyle paydaşları için zararlı olan faaliyetlerde bulunan işletmeler
kısa vadede kazanç sağlasalar da uzun vadede güvenilirliklerini kaybetmektedir. Bu
Prof.Dr. Canan Ay, Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme
Bölümü
canan.ay@cbu.edu.tr
**
Araş.Gör. Aysun Kahraman, Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi, İşletme Bölümü (iletişime geçilecek yazar), aysun.kahraman@cbu.edu.tr
**
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nedenle etik kavramı, işletmeye ilişkin birçok alanda önemli bir konu haline gelmiştir.
Günümüz hassas pazar ortamında rekabet edebilmek için özellikle tüketicilerle kurduğu
doğrudan ilişkiler kapsamında varlığını sürdürmek isteyen işletmeler ahl âklı ve yasalara
uygun davranmalıdır. Bu çalışmanın amacı etik dışı fiyatlandırma uygulamalarının ne
şekilde karşımıza çıktığını belirlemek ve uygulamalara örnekler vermektir. Bu doğrultuda
Rekabet Kurulu ve Reklam Kurulu kararları incelenerek örnekler seçilmiştir. Çalışmanın,
etik olmayan fiyatlandırma konusunda literatüre katkı sağlayacağını ve işletmeleri bu tür
uygulamaların uzun dönemde işletme itibarı açısından zararlı olacağı yönünde
bilgilendireceği umut edilmektedir.
I.KAVRAMSAL ÇERÇEVE
A. Pazarlama Karması Elemanı Olarak Fiyat
Fiyat, bir mal veya hizmete sahip olma ya da kullanma ile kazanılacak faydalar
karşılığında tüketicilerin ödediği parasal değerlerin toplamıdır (Ay ve Kahraman, 2010:58).
İşletmeye gelir kazandırma özelliğiyle diğer pazarlama karması elemanlarından farklılaşan
fiyat işletmelerin pazarlama stratejilerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Müşterilerin
ürün ve hizmetten kazandıkları değerin boyutu da ürünün fiyatı ile ilişkilidir.
Günümüzde pazarlama ile eş anlamlı olan ve pazarlamacıların başarısı için
evrensel olarak gereken müşteri tatmini makul bir değer/fiyat oranından
kaynaklanmaktadır (Gaski,1999:319)
Sistemsel olarak fiyat, mal ve hizmetlerin üreticiden tüketiciye akışını sağlayan bir
araçtır. Fakat uygulama aşamasına gelindiğinde fiyat ekonomi kuramındakinden daha
karmaşıktır. Fiyat algılaması, tüketicilerin ürün tercihlerinde ve satın alma davranışlarında
hayati öneme sahip unsurlardandır. Tüketicilerin fiyat algılaması denildiğinde rasyonel ve
psikolojik unsurlar bir arada değerlendirilir. Rasyonel unsurlar içerisinde kalite ve değer
ön plana çıkarken psikolojik unsurlarda ise prestij duyarlılığı öne çıkmaktadır. (Kurtuluş
ve Okumuş, 2006:4) Teknolojinin ilerlemesi ve satın alınabilir olmasıyla birlikte
ürün/hizmetler arasındaki kalite farkı giderek azalmaya başlamıştır. Marka sadakatinin
azalması eğilimiyle birlikte tüketiciler birbirine yakın ya da eş kalitedeki ürün/hizmetler
arasında düşük fiyatlı olanları tercih etmeye başlamışlardır. Öte yandan tüketiciler lüks
markalara sahip olmak istediklerinde rasyonelliği bir kenara bırakıp duygusal davranarak
kaliteden çok imaja odaklanmakta ve sosyal statü kazandıracağına inandıkları lüks markalı
ürünlere oldukça yüksek fiyatlar ödemeye razı olmaktadır.
B. Pazarlamada Etik ve Etik Olmayan Fiyatlandırma Uygulamaları
Etik, kişilerin yapacakları tercihleri ve nasıl davranacaklarını etkileyen ve doğru
ya da iyinin ne olduğunu ortaya koymayı hedefleyen bir sanat, hayat tarzı, eylem kuralı ya
da ahlâk ilkesidir (Dedeoğlu, 2004:113). Toplum için iyi ya da kötü olanı ayırt edebilme
duygusu olarak ele anılması nedeniyle etik davranışların işletme faaliyetleri açısından özel
bir yeri vardır (Ay ve Aytekin, 2005:45). İşletme faaliyetleri içerisinde ise pazarlama karar
ve uygulamalarının etik yönü araştırmalara sıklıkla konu olmaktadır çünkü pazarlama
faaliyetleri işletmelerin toplum tarafından görünen yüzleridir. Pazarlama kararları ve
uygulamaları, tüketicilerle kurduğu doğrudan ilişkiler nedeniyle onları yönlendirmekte ve
etkilemektedir (Ünal ve Nardalı, 2010:15). Tüketicilerin ürünleri seçerken ahl âka uygun
hareket eden işletmeler yönünde tercihte bulunmaları, pazarlama çabalarında da ahlâka
uygun davranılmasının bir zorunluluk haline gelmesine sebep olmaktadır. Bu noktada
pazarlama etiği kavramları karşımıza çıkmaktadır. Pazarlama etiği pazarlama karması
elemanlarıyla ilgili kararlarda ahlâki ilkelerin sistemli bir şekilde uygulanmasıdır
(Brinkman, 2002:159). İşletmeler pazarlama karmasıyla ilgili stratejilerini uygulamaya
koyduğunda bu stratejiler bazen etik dışı olarak algılanabilmektedir. Hatta bu tür
uygulamalar hukuki olarak dava konusu olabilmekte ve etik olmayan uygulamaları
nedeniyle işletmeler çeşitli cezalarla karşı karşıya kalabilmektedir.
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Fiyatlandırma, etik konuların sıklıkla ortaya çıktığı bir pazarlama karması elemanıdır.
Stohs ve Brannick (1999) tarafından yapılan bir araştırma, etik fiyatlandırmanın önemini
gözler önüne sermektedir. Yöneticiler üzerinde yapılan bu araştırma ‘adil olmayan fiyat’
uygulamalarının en sık rastlanılan üçüncü etik dışı uygulama olduğunu göstermiştir (Stohs
ve Brannick, 1999:319). Çeşitli şekillerde karşımıza çıkan etik olmayan fiyatlandırma
uygulamaları genel olarak ‘Rekabeti Engelleyici Fiyatlandırma Yöntemleri’ ve
‘Tüketicileri Yanıltan ve Tüketicilere Doğrudan Zarar Veren Fiyatlandırma Yöntemleri’
olmak üzere iki ana başlık altında toplanmaktadır (Ay ve Kahraman, 2010:61).
1. Rekabeti Engelleyici Fiyatlandırma Yöntemleri
Üreticiler arasında ortaya çıkan ve haksız rekabete yol açan fiyatlandırma
yöntemleridir. Rekabet ortamı, işletmeler için oldukça zorlu bir süreç olabilmektedir. En
üst seviyede satış ve kâra güdümlenmiş işletmelerin yer aldığı günümüz ticaret dünyasında
fiyat rekabeti rekabet stratejilerinin rekabetin en önemli bölümünü oluşturmaktadır.
Fiyatların pazar koşullarına, arz ve talebe göre belirlenmesi gerekirken, pazar dışı
müdahalelerle fiyatların belirlenmesi rekabeti engellemeye neden olmaktadır (Görgen,
http://legalisplatform.net). Rekabeti engelleyici fiyatlandırma yöntemleri ilk bakışta adil
rekabeti engelleyerek sadece işletmelere zarar veriyor gibi değerlendirilse de bu tür
uygulamalar dolaylı olarak tüketicilere de zarar vermektedir. Rekabeti engelleyici
fiyatlandırma yöntemlerini şu başlıklar altında inceleyebiliriz:
Gizli fiyat anlaşmaları ve karteller: Gizli fiyat anlaşmaları, rakiplerin pazara
girmelerini engellemek, bazı rakipleri pazardan kovmak, yeni dağıtım kanallarının
oluşmasına fırsat vermemek, aracı kurumlar üzerinde baskı oluşturmak, aşırı karlardan
taviz vermemek vb. amaçlarla, herhangi bir pazarda aynı ya da başka sektörlerde faaliyet
gösteren işletmelerin aralarında anlaşma yapmak suretiyle fiyat oluşturma ve uygulama
stratejileridir (Torlak, 2007:241). Gizli fiyat anlaşmaları kapsamında en çok rastlanılan
uygulamalar kartellerdir. Aralarında anlaşarak fiyatları, kâr ve indirim oranlarını
belirleyen, satış bölgelerini paylaşan, üretim miktarını kısıtlayan veya kotalar koyan, rakip
işletmelerin piyasaya girişlerini ve faaliyetlerini zorlaştıran, ihalelerde danışıklı hareket
eden işletmeler, kartel olarak tanımlanmaktadır (Rekabet Kurumu, 2009). Örneğin, aynı
malı üreten iki üreticinin önümüzdeki yıl için fiyatları belirli bir oranda arttıracaklarına
ilişkin yapacakları bir anlaşma rekabeti bozmakta ve böyle bir sözleşme bu işletmelerin
aralarında fiyat karteli kurdukları anlamına gelmektedir (Sabır, 2013:124).
Ezici (yıkıcı) fiyatlandırma ve damping: Rekabet hukukunda yıkıcı fiyat
uygulaması olarak adlandırılan ezici fiyatlandırma, bir işletmenin rekabeti ortadan
kaldırmak amacıyla maliyetine satış yapması hatta zarar edecek şekilde aşırı fiyat indirimi
uygulamasıdır. Ezici fiyatlandırma rekabetten kaynaklanan, promosyon vb. amaçlarla
yapılan fiyat kırma eyleminden farklı olarak rakipleri piyasa dışına itmeyi hedeflemektedir
(Ekdi, 2010:4). Ezici fiyatlandırmanın özel bir şekli dampingdir. Uluslarası fiyat
ayrımcılığı olarak kabul edilen damping bir ürünün dış ülkelere ihraç edildiği ülkedeki
pazar fiyatının altında bir fiyatla satılması durumudur (Czako vd., 2003:1). Damping
uluslararası pazarlamada da üzerinde çok durulan etik konularından birisidir ve işletmelerin
dünyayı tek pazar olarak görmeleri ile beraber önemi artmaktadır.
Fiyat sıkıştırması: Fiyat sıkıştırması, rekabet hukukunda hâkim durumun kötüye
kullanılması kapsamında değerlendirilen bir uygulamadır. Bir üretim/hizmet zincirinin
hem üst (toptan) hem de alt (perakende) pazarında faaliyet gösteren ve özellikle üst pazarda
yüksek pazar gücüne sahip dikey bütünleşik bir teşebbüsün, alt pazardaki rakiplerini
dışlamak, pazar güçlerini kısıtlamak gibi rekabeti engellemek amacıyla uygulayabildiği bir
fiyatlandırma stratejisi olarak belirmektedir. Fiyat sıkıştırması, bu teşebbüsün üst pazarda
üretimini kontrol ettiği girdinin fiyatı ve bu girdiden üretilen alt pazar ürününün fiyatı
arasındaki marjı, bu fiyatların düzeyinde değişiklikler yaparak, kısması sonucunda
oluşmaktadır. Hâkim durumdaki teşebbüs, fiyat sıkıştırmasını, üst pazar fiyatını artırarak
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ve/veya alt pazar fiyatını düşürerek ya da her ikisini aynı anda yaparak gerçekleştirebilir.
Alt pazardaki mevcut veya potansiyel rakipler, bu teşebbüs kadar etkin olsa bile, daralan
bu marj karşısında bu teşebbüsle kârlı bir şekilde rekabet etmesi olanaksız hale gelmektedir
(www.rekabet.gov.tr).
Ayrımcı fiyatlandırma: Ayrımcı fiyatlandırma, satıcıların homojen bir malı aynı
dönemde çeşitli toptancı, perakendeci gibi ticari alıcılarına değişik nedenlerle farklı
fiyatlardan satmasıdır. Sadece belli grup alıcılara farklı fiyatlar uygulanırken bazı
durumlarda tüm endüstri fiyat ayrımcılığına maruz kalabilmektedir. (Machlup, 1955:397).
Farklı fiyattan satışın makul bir açıklaması olmaması bu durumun etik olarak
algılanmamasına neden olmaktadır.
Fiyat sabitleme: Fiyat sabitleme, üreticilerin ürünlerini belli bir fiyat önererek
perakendeciden satmasını istemesi şeklinde karşımıza çıkmakta ve bu tür uygulamalar ile
perakende satış fiyatı üretici işletme tarafından belirlenmiş olmaktadır (Yüksel, 2009:155).
Rakiplerin fiyat listelerinde gerçekleştirdikleri aynı ve eş zamanlı
değişiklikler: Etik olmayan fiyatlandırma yöntemlerinin bir diğeri fiyat listelerinde yapılan
değişikliklerle ilgili olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tür uygulamalarda pazarda faaliyet
göstermekte olan rakip işletmeler, eş zamanlı olarak ve aynı oranlarda fiyat değişiklikleri
yapmaktadırlar. Bu tür uygulamalar, bir rekabet ihlalinin varlığından bahsedebilmek için
her zaman tek başına yeterli olmamakla birlikte, piyasada rekabetin kısıtlandığına ilişkin
dikkate değer bir gösterge niteliğindedir (Rekabet Kurumu, 2008:17).
2. Tüketicileri Yanıltan ve Tüketicilere Doğrudan Zarar Veren Fiyatlandırma
Yöntemleri
Doğrudan nihai tüketiciye zarar veren fiyatlandırma yöntemleridir. Bu tür
uygulamalar tüketicileri aldatmaya, onları yanıltmaya yönelik yapılan çeşitli fiyatlandırma
uygulamalarıdır ve tüketicilerin işletmenin dürüstlüğünü sorgulamasına neden olmaktadır.
Tüketicileri yanıltan ve tüketicilere doğrudan zarar veren fiyatlandırma yöntemlerini şu
başlıklar altında inceleyebiliriz:
Fahiş fiyat uygulamaları: Bir ürün veya hizmetin olması gereken fiyatının çok
üstünde olması fahiş fiyat olarak adlandırılmaktadır (Tek ve Özgül, 2005:394). Hakim
durumun127 kötüye kullanılması. Hakim durumdaki işletme, sattığı mal veya hizmetin
fiyatını fahiş şekilde belirleyerek tüketicileri sömürme girişimlerinde bulunabilmektedir.
İşletmenin ürün için fahiş bir fiyat belirlemesi özellikle ikamesi olmayan temel tüketim
maddelerinde söz konusu olduğu zaman, tüketici ister istemez yüksek fiyatlı ürünü satın
almaya mecbur bırakılmaktadır (Ay ve Kahraman, 2010:76).
Karaborsacılık: Üretilen malın bir kısmının veya hepsinin piyasaya arz edilmeden
veya arz edilir edilmez bazı kişiler tarafından tavan fiyattan alınıp gizlice ve yasalara aykırı
olarak tüketicilere tavan fiyatın üstünde bir fiyatla satılması durumuna karaborsa
denilmektedir (Ertek, 2006:97). Diğer bir ifadeyle, karaborsa, mal veya hizmetlerin,
devletin izin verdiği fiyatların üzerinde satılması sonucu ortaya çıkar. Karaborsacılık,
tüketicilerin ihtiyaçlarının istismar edilerek fiyatların aşırı derecede yükseltilmesi
nedeniyle tüketiciye zarar veren fiyatlandırma uygulamalarındandır.
Fiyat dışı unsurlarla fiyat artışı: Bu yöntemde alıcılara açıkça belli etmeksizin
ya ambalaj ya da içerikte değişikliklerle oynayarak gizli bir fiyat değişikliği yapılmaktadır
(Tek ve Özgül, 2005:395). Ambalajın ve fiyatın aynı bırakılarak ürünün gramajının
azaltılması buna örnek verilebilir.
İndirimli fiyatlandırma: İndirimli fiyatlandırma, ürünün ilk piyasaya sürüldüğü
zamanki fiyatının belli bir süre sonra düşürülerek satılması şeklinde karşımıza çıkmaktadır
(Ural, 2003:156). İndirimli fiyatların etik olmaması ilk bakışta tüketicilere oldukça
avantajlı görünmekle beraber tüketicilerin genellikle hatalı duyguya kapılmalarına neden
Rekabet Kanunu’nun 3. maddesinde hakim durum “belirli bir piyasadaki bir veya birden fazla
teşebbüsün, rakipleri ve müşterilerinden bağımsız hareket ederek fiyat, arz, üretim ve dağıtım
miktarı gibi ekonomik parametreleri belirleyebilme gücü” şeklinde tanımlanmıştır.
127
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olabilmektedir. Yüksek indirimler sonrasında zarar etmesi beklenen işletmelerin
faaliyetlerine sonraki dönemlerde de devam edebilmesi indirimden önceki fiyatların aşırı
derecede yüksek tutularak karı dengeleme çalışmasına girdikleri yönünde şüphelere neden
olmaktadır.
Fiyat reklamları: İndirimlerin, kampanyaların duyurulduğu reklamlar fiyat
reklamlarıdır. Pek çok perakendeci ‘en düşük fiyatlar’ veya ‘her gün ucuzluk’ şeklinde
tabelalar, ilanlar ve reklamlarla tüketicileri etkilemeye çalışmaktadır (Torlak, 2007:246).
Reklamlarda belirtilen indirimlerin ve fiyatın yanlış duyurulması, stokta kalmayan ürünler
için indirim yapıldığının duyurulması,
Küsuratlı fiyatlandırma: Küsuratlı fiyatlandırma, mamulün esas fiyatının
yuvarlak olarak alınmayıp, fiyat etiketine 500 TL yerine 499 TL yazılması gibi bu rakamın
hemen altındaki küsurlu rakamın benimsenmesi taktiğidir (Mucuk, 2009:167). Bu tür
uygulamalar tüketicilerin fiyatın tamamını değil alt sınırdaki fiyatı algılamasına neden
olmaktadır (İslamoğlu, 2002:251). Bu özelliğiyle küsuratlı fiyatlandırmanın algılarıyla
oynayarak tüketicileri yanılttığı söylenmektedir.
Fiyat farklılaştırma: Pazarlamacılar, tüketicilere seçme fırsatı tanımak için farklı
demetlerden oluşan sunumlar oluşturmakta ve fiyat farklılaşmasına gitmektedir. Fiyat
farklılaşmasının etik olmayan yönü farklılaştırmanın makul bir sınırı aşmasıdır (Ay ve
Kahraman, 2010:84-85).
Yeniden satış fiyatını belirleme: Sağlayıcının, alıcının kendi satış fiyatını
belirleme serbestîsinin önüne geçerek, yeniden satış fiyatını belirlemesidir. Sağlayıcı
teşebbüsler dikey anlaşmalara açık hüküm koymak suretiyle alıcının satış fiyatını doğrudan
belirleyebilmektedir. Bunun yanı sıra alıcının kâr marjının belirlenmesi,tavsiye fiyat
niteliğinde ilan edilmiş bir fiyat seviyesinden alıcının uygulayabileceği indirim oranının en
üst seviyesinin belirlenmesi, tavsiye edilen fiyatlara uymaması durumunda teslimatların
geciktirilmesi veya anlaşmanın sona erdirilmesi şeklinde alıcının tehdit edilmesi gibi
yöntemlerle işletmeler alıcının satış fiyatını dolaylı olarak belirlemeye teşebbüs etmektedir
(www.rekabet.gov.tr).
Etiket ve fiyat listelerine ilişkin yanıltıcı uygulamalar: Etiket fiyatı ile kasadaki
fiyat arasındaki tutarsızlıklar, etiketlerin küçük ve karmaşık olması, bazı ürünlerin
etiketlerinin olmaması nedeni ile fiyatlarının bilinmemesi, müşterilerin kolayca fiyat
karşılaştırmasını engelleyen özel kodlu fiyat kullanılması, düşük fiyat duyurarak yüksek
fiyattan satış yapılması, ürünün fiyatının tarife ve fiyat listelerinde gösterilmemesi, birim
fiyatların etiketlerde belirtilmemesi bu tür uygulamalara örnek teşkil etmektedir (Alagöz,
2008: 54; Torlak, 2007:246-247).
C. İşletmelerin Etik Dışı Fiyatlandırma Uygulamalarına İlişkin Bir Araştırma
1. Araştırma Yöntemi ve Araştırma Örneklemi
Bu çalışmada etik dışı fiyatlandırma uygulamalarına örnekler verilmiştir.
Araştırmanın örneklemi Türkiye’de faaliyet göstermekte olan işletmelerdir. Uygulama
örneklerinin gerçek olması için yasal mercilere yapılan şikâyetlerin ve bu şikâyetler
doğrultusunda alınan kararların uygun olduğu düşünülmüştür. Bu doğrultuda, Rekabet
Kurulu kararları ve Reklam Kurulu kararları incelenmiş, kanuna aykırı davranarak para
cezası alan işletmelerin uygulamaları seçilerek bu çalışmada kullanılmıştır.
2. Etik Dışı Uygulama Örnekleri
Gizli Fiyat Anlaşmaları: İstanbul ilinde faaliyet gösteren Toyota bayisi olan
Beykoz, Derindere, Dumankaya, Gedizler, Gökkuşağı, Nataş, Ortaköy, Sonkar ve Sonkar
Artı’nın 2006-2011 yılları arasında Toyota markalı yeni araçların satış fiyatları ile satış
sonrası bakım-onarım hizmetlerine ilişkin ücretler konusunda ortaklaşa hareket ettikleri
belirlemiştir. Anlaşılan fiyatlardan hiçbir şekilde indirim yapılmamış ve diğer bayilerin
haberinin olmaması kaydıyla park sensörleri hediye edilmiştir (12-58/1556-558 sayılı ve
20.11.2012 tarihli Rekabet Kurulu kararı). Benzer şekilde Türkiye’nin çeşitli illerinde
faaliyet göstermekte olan on üç Citroen bayisinin yeni araç satış ve yedek parça satış,
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bakım-onarım hizmetlerinde birlikte fiyat tespit ederek uygulamışlardır (10-60/1274-480
ve 23.09.2010 tarihli Rekabet Kurulu Kararı).
Kartel oluşturma: Aksaray ilinde faaliyet gösteren sürücü kursları aralarında
anlaşarak ehliyet türü bazında fiyatlar ile ödeme koşullarını belirlemiş, kursiyerlerden elde
edilen geliri bir havuzda toplayarak aralarında paylaşmışlardır (14-06/127-56 sayılı ve
12.02.2014 tarihli Rekabet Kurulu kararı)
Hakim Durumun Kötüye Kullanılması: Konya’da bulunan Sarraflar ve
Kuyumcular Derneği, altın ve ziynet eşyasının satış ve tamir fiyatlarını belirleyerek, bunun
yanı sıra reklam ve promosyon gibi diğer satış/pazarlama faaliyetlerine ilişkin kısıtlamalar
getirmiştir (13-10/152-75 sayılı ve 14.02.2013 tarihli Rekabet Kurulu kararı).
Fiyat Sıkıştırması: Türk Telekom perakende genişbant internet hizmetleri
pazarında fiyat sıkıştırması yoluyla hakim durumunu kötüye kullanmıştır. Türk Telekom,
perakende pazardaki abone tabanını korumak ve olabildiğince artırmak için hem toptan
hem de perakende pazarda koordineli bir şekilde TTNet lehine, rakiplerinin faaliyetlerini
zorlaştırıcı eylemler uygulamaya yönelik bir strateji izlemiştir. Türk Telekom garantili port
tahsisi olarak adlandırılan bir sistemle, internet servis sağlayıcılarına büyükşehirlerin
yanında diğer bölgelerde de port alma zorunluluğu getirilmesine, aboneliğe
dönüştürülemeyen portların ücretlendirilmesine ve talep edecekleri portları belirli süre
önceden bildirme zorunluluğu getirilmesine yönelik hükümler getirmiştir. Port talep ve
tahsis yönteminde TTNet lehine ayrımcılık yapmıştır. Ayrıca aboneleri internet servis
sağlayıcılarını değiştirmeleri durumunda, aboneliği iptal ettirmek ve yeniden bağlantı
ücreti ödemek zorunda bırakmıştır, rakip internet servis sağlayıcıların abone
aktivasyonlarını geç yapmıştır. Bu yolla perakende pazardaki abonelerinin diğer internet
servis sağlayıcılara geçmesini önlemeye yönelik bir engel oluşturmuştur (08-65/1055-411
sayılı ve 19.11.2008 tarihli Rekabet Kurulu kararı).
Ayrımcı Fiyatlandırma: 3M Sanayi ve Ticaret A.Ş., Keskin İş Güvenlik
Malzemeleri ve Ekay Elektrik Kablo Aydınlatma Tic. ve San. Ltd. Şti. unvanlı bayilerine
diğer bayilerden farklı indirim oranları belirlemiştir. Bu indirim oranları diğer
bayilerinkinden daha düşüktür. 3M bu uygulamayla Keskin İş Güvenlik Malzemeleri ve
Ekay Elektrik Kablo Aydınlatma Tic. ve San. Ltd. Şti. unvanlı bayileri rakip konumundaki
diğer bayiler karşısında dezavantajlı duruma düşürmüştür (07-56/669-232 sayılı ve
04.07.2007 tarihli Rekabet Kurulu kararı).
Fiyat anlaşmaları ve fahiş fiyat: Aras Kargo Yurtiçi Yurtdışı Taşımacılık A.Ş. Fillo Ürün Odaklı Taşımacılık A.Ş., MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş. ve
Yurtiçi Kargo Servisi A.Ş.'nin 2006-2008 yılları arasında rekabeti bozucu nitelikte anlaşma
yapmışlardır. Bu işletmeler aynı dönemde eşzamanlı ve anlaşmalı olarak fiyatlarını fahiş
tutarlara yükseltmişlerdir. (10-58/1193-449 sayılı ve 3.9.2010 tarihli Rekabet Kurulu
kararı)
İndirimli fiyatlandırma: Ayvalık İstikbal Mağazası olan Koza Mobilya, “Bu
fırsatları kaçırmayın!... Böyle indirim 50 yılda bir olur!” başlıklı 2015 yılına ait
broşüründe “Elegant yemek odası 4430 TL değil 2215 TL…Royal yemek odası 3352 TL
değil 1676 TL…Almira yatak odası 4640 TL değil 2320 TL…” şeklinde tüketicilere
indirimler sunmuştur. Reklamda tüketicilere sunulan ürünlerin öncesi ve sonrası fiyatlarına
yer verilmiştir fakat yer verilen ürün gruplarının fiyatları ile 2012 broşüründe yer alan aynı
ürün gruplarının fiyatları karşılaştırıldığında hiçbir fiyatın birbiriyle tutmadığı ortaya
çıkmıştır. Koza Mobilya’nın broşürde yer verilen ilk fiyatlardan anılan ürün grupları
aslında hiç satılmamıştır. Dolayısıyla bu fiyatların neye dayanarak yazıldığı tespit
edilememiştir. Buna rağmen ilk fiyat üzerinden çok fazla indirim yapılmış gibi gösterilerek
anılan ürünlerin düşük fiyatlara ellerinden çıkarıldığı algısının yaratılarak tüketiciler
yanıltılmış ve diğer benzer firmalar açısından haksız rekabete neden olunmuştur (2015/676
numaralı Reklam Kurulu dosyası ve kararı).
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Yeniden satış fiyatının belirlenmesi ve fiyat sabitleme: Samsun Fırıncılar Esnaf
ve Sanatkâr Odası, Samsun’da bulunan fırınlara ekmeği tek fiyattan (0,75) satma
konusunda baskı uygulamıştır. Ekmeği daha düşük bir fiyattan (0,50 TL) satmak isteyen
fırınlar bu baskı nedeniyle ekmeği daha ucuza satamamışlardır. (09-31/672-157 sayılı ve
01.07.2009 tarihli Rekabet Kurulu kararı).
Fiyat listelerine ilişkin yanıltıcı uygulamalar: www.opel.com.tr adresli internet
sitesinde 01/09/2015 tarihinde yayınlanan “Opel Insignia 1.6 Dizel Otomatik” başlıklı
reklamlarda “Opel Insignia Birinci Sınıf 1.6 Dizel Otomatik (…) 1.6 CDTI Dizel Otomatik
(…) Opel Insignia Sedan Anahtar Teslim Perakende 82.900,00 TL” şeklinde ifadelere yer
verilmiştir. Ancak söz konusu tanıtımlarda yer alan fiyattan faydalanmak isteyen
tüketiciye bu fiyatın benzinli motor özelliği bulunan model için geçerli olduğu bilgisi
verilmiştir. Diğer taraftan, aynı internet sitesinde yer alan 2015 Model Yılı Araçlarla İlgili
Tavsiye Edilen Perakende Fiyat Listesi’nde söz konusu 1.6 benzinli motor özelliği bulunan
model için dahi bu fiyatın geçerli olmadığı görülmüştür (2015/1263 numaralı Reklam
Kurulu dosyası ve kararı).
Küsuratlı fiyatlandırma ve yanıltıcı reklamlar:
Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. tarafından sosyal medyada ve
www.digiturk.com adresli internet sitesinin 09.06.2015 tarihli görünümünde yer alan
reklamların ana vaadinde; “Giriş Paketi + 1 Keyif Paketi İlk 5 Ay Sadece 9.99 TL”
ifadelerine yer verilerek hizmetin ücretinin 9,99 TL olduğunun belirtilmiştir.
Reklamlardaki ifadelere rağmen, dipnotta yer alan “Digiturk HD Giriş Paketine üye ol,
LİG TV, belgesel ve spor kanallarını HD keyfiyle ayda sadece 5,99 TL’ye izle” ifadeleri ile
tanıtımı yapılan paketin aylık ücretinin 5,99 TL olduğunun belirtilmiştir. Aynı hizmet için
farklı fiyat bilgilerine yer verilerek tüketiciler nezdinde anlam karışıklığına yol açılmıştır
(2015/1244 numaralı Reklam Kurulu dosyası ve kararı).
A-101 isimli perakende satış mağazalarına ait olup 18-19 Ekim 2014 tarihlerinde
Posta Gazetesi’nde yayınlanan ilanda Dove marka el ve vücut kreminin 3.95 TL olarak ilan
edilmiştir. Buna rağmen aynı ürünün mağaza içi fiyatlandırması 4.75 TL olarak
belirlenmiştir (2014/1879 numaralı Reklam Kurulu dosyası ve kararı).
Mapa Mobilya ve Aksesuar Pazarlama A.Ş.’ye ait broşürde “Hafta içi kahvaltı
tabağı” isimli ürünün fiyatı 3,95 TL olarak belirtildiği, ancak firmaya ait Bursa ilin yer alan
mağazadan alışveriş yapmak isteyen tüketiciye söz konusu ürünün 4,95 TL’den satıldığı
tespit edilmiştir (2015/1733 numaralı Reklam Kurulu dosyası ve kararı).
İndirimli fiyatlandırma: 2015 yılının Şubat ayında www.vestel.com.tr adresli
internet sitesinde yayınlanan “Vestel KMP-XXL 8600 L Kurutma Makinesi” başlıklı
reklamlarda bahsi geçen ürünün 1.039 TL fiyattan satışa sunulmuştur. Ancak aynı sayfada
ödeme aşamasına gelindiğinde ürünün stokta bulunmadığı uyarısının yer almıştır
(2015/369 Reklam Kurulu dosyası ve kararı).
Yanıltıcı fiyat reklamları:
19 Aralık 2014 tarihli Posta Gazetesi’nin Akdeniz ekinde yayınlanan Samsung
Inverter Klima adlı ürüne ait reklamlarda “Her mevsimi bahar yapın. Üçgen tasarımlı yeni
Inverter Samsung klimaları kışın alın. 4 mevsim evinizde bahar keyfini uygun fiyata
yaşayın. 1399 TL’den başlayan fiyatlarla.” ifadeler, dipnotta ise “Kampanya, katılan satış
noktalarında 31.12.2014 tarihine kadar geçerlidir. Tavsiye edilen satış fiyatıdır. Yukarıda
yer alan klima görseli, Samsung AR12HSSFCWKNSK modeline aittir.” şeklinde ifadeler
yer almaktadır. Bu reklama rağmen 1399 TL’lik fiyatın hiçbir bayi tarafından

uygulanmamıştır. Ayrıca reklamdaki dipnot yazısı okunabilirlikten uzak şekilde
basılmıştır (2014/1773 numaralı Reklam Kurulu dosyası ve kararı).
PTT Sigorta’ya ait ilanda “Zorunlu Deprem Sigortası En Uygun Fiyatlarla Tüm
PTT Şubelerinde!” ifadeleri yer almaktadır. Ancak 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu ve
ilgili Yönetmelikler çerçevesinde yapılmakta olan Zorunlu Deprem Sigortası primleri, T.C.
Hazine Müsteşarlığınca yayınlanan Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatında
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düzenlenen esaslara göre belirlenmektedir. Buna göre söz konusu primleri sadece deprem
bölgelerine göre değişiklik arz etmekte ve aynı konut için yetkili sigorta şirketlerinin farklı
prim talep etmesi mümkün olmamaktadır. Bu nedenle söz konusu ilanda yer alan “En
uygun fiyatlarla” ibaresi tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı yöndedir (2015/1197 numaralı
Reklam Kurulu dosyası ve kararı).
Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından Muhtelif mecralarda 24.04.201531.05.2015 tarihlerinde yayınlanan “1 Yıl Tarife Ücreti Olmaksızın Samsung Galaxy S6 ve
S6 Edge” başlıklı reklamların ana vaadinde; “(…)Galaxy S6 ve S6 Edge’i Avea’dan alanlar
tam 1 yıl boyunca tarife ücreti ödemiyor, bol bol dakika, SMS ve hızlı internetin tadını
çıkarıyor” ifadelerine, durağan yazı olarak ise; “Aylık tarife ücretinin vergiler dahil 50
TL’ye kadar olan kısmı karşılanacaktır” ifadelerine yer verilmiştir. Kampanya kapsamında
hem 1 yıl boyunca tarife ücreti alınmayacağı, hem de tarife ücretinin 50TL’ye kadar olan
kısmı tutarında indirim yapılacağının belirtilmiştir. Bu durum ödenecek tutar ve yapılacak
indirim konusunda tüketici nezdinde anlam kargaşasına yol açmaktadır. Ayrıca reklamların
ana vaadinde yer alan; “Galaxy S6 ve S6 Edge’in karanlıkta dahi parlak ve net fotoğraf
çekebilen kamerası Samsung’dan, 1 yıl boyunca o fotoğrafları sınırsızca paylaşmak
Avea’dan. 10 dakikalık şarjla, 4 saat kullanım Samsung’dan, 1 yıl boyunca o şarjla herkesi
aramak Avea’dan. Dünyanın ilk çift kenar ekranlı tasarımı Samsung’dan, 1 yıl boyunca o
ekranda istediğin videoyu izlemek Avea’dan. Galaxy S6 ve S6 Edge’i Avea’dan alanlar tam
1 yıl boyunca tarife ücreti ödemiyor, bol bol dakika, SMS ve hızlı internetin tadını
çıkarıyor” ifadelerinin arka arkaya vurgulanması suretiyle, tanıtımı yapılan kampanya
kapsamında 1 yıl boyunca internet kullanımı ve arama yapma süresine ilişkin bir kısıt
bulunmadığı izlenimi oluşturulmuştur. Ancak bu durum, gerçeği yansıtmamakta ve
reklamlarda yer verilen ifadeler birbiriyle çelişmektedir. Ayrıca anılan reklamlarda eksik
bilgilendirme yapılmıştır. Tarife Grubu 4’e dahil Prime Ekstra tarifesine abone olan bir
tüketici taahhütlü olarak Samsung Galaxy S6 isimli cihazı almak istediğinde, tarifeye ek
ödemeli cihaz kampanyaları taahhütnamesinde belirtilen 38 TL’lik aylık tarife indirimi ile
149TL olan tarifeden 111TL’ye faydalanabilmektedir. Ancak aynı tüketici reklamların ana
vaadinde yer verilen “1 Yıl Tarife Ücreti Olmaksızın Samsung Galaxy S6 ve S6 Edge”
kampanyasından da faydalanmak istediğinde, indirimli fiyat olan 111TL yerine normal
tarife fiyatı olan 149TL üzerinden ücretlendirilmektedir. 50TL’lik indirimle birlikte 99TL
ödemekte, dolayısıyla reklamda vaat edilen 50TL yerine tüketiciler 12TL indirimden
faydalanabilmektedir. Kampanyaya ilişkin reklamların yayınlandığı hiçbir mecrada iki
farklı kampanyanın birleştirilemeyeceği şeklinde bir bilgiye yer verilmemektedir
(2015/853 numaralı Reklam Kurulu dosyası ve kararı).
SONUÇ VE ÖNERİLER
Tüketicilerin ürünleri seçerken ahlâka uygun hareket eden işletmeler yönünde
tercihte bulunmaları, pazarlama çabalarında da ahlâka uygun davranılmasının bir
zorunluluk haline gelmesine sebep olmaktadır. Bu noktada pazarlama etiği kavramı
karşımıza çıkmaktadır. Pazarlama faaliyetlerini genel kabul görmüş ahlâki yargı, standart
ve kurallar çerçevesinde sürdürmek şeklinde ifade edilebilecek pazarlama etiği kapsamında
üzerinde durulması gereken önemli bir konu fiyatlama stratejileridir. Fiyatlandırma teknik
bir süreç olduğu için paydaşları ürün/hizmetlerin fiyatlarıyla aldatmak daha kolay
olmaktadır. Etik olmayan fiyatlandırma uygulamaları genel olarak “Rekabeti Engelleyici
Fiyatlandırma Yöntemleri” ve “Tüketicileri Yanıltan ve Tüketicilere Doğrudan Zarar
Veren Fiyatlandırma Yöntemleri” olmak üzere iki ana başlık altında toplanmaktadır. Gerek
rekabeti engelleyen gerekse tüketicilere doğrudan zarar veren fiyatlandırma yöntemlerine
ilişkin birçok örneğe rastlanmıştır. Etik dışı uygulamalarla ilgili yetkili kuruluşlara
şikâyetlerin fazla olması bu tür uygulamaların sayısının da fazla olduğunu göstermektedir.
Etik dışı fiyatlandırma yöntemlerini kullanan işletmelere dava açılabilmekte ve davalar
sonucunda Rekabetin Korunması Hakkında Kanun, Tüketicinin Korunması Hakkındaki
Kanun’a aykırı davranan işletmeler yetkili kuruluşlar tarafından çeşitli cezalara (para
1029

cezası, reklamların yayından kaldırılması gibi) çarptırılmaktadır. Buna rağmen ceza alan
işletmelerin etik dışı fiyatlandırma uygulamalarına devam ettiğini görülmektedir. Bu
durumun nedeni verilen cezaların işletmeleri caydıracak kadar güçlü olmaması olabilir.
Etik dışı fiyatlandırma yöntemleri, rekabete ve tüketiciye zarar vermenin yanında
işletmelerin imaj ve saygınlıklarını da zedelemektedir. Bu açıdan etik fiyatlandırma
uygulamaları ile işletmelerin iyi bir imaj kazanabilmeleri ve bu durumu sürdürebilmeleri
büyük öneme sahiptir.
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Yeşil Konumlandırma ve Enerji Devi Brıtısh Petroleum (Bp)
Barış KARA128*

Özgür KARABAĞ**

Özet
Günümüzde sosyal sorumluluk bilinci ile çevreye zarar vermeden, hassas ekolojik
dengeyi bozmadan sürdürülebilir gelişmeye katkıda bulunmak ve bu durumdan olumlu
yönde etkilenmek ve fayda sağlamak hem yerel hem uluslararası birçok işletme için önemli
hale gelmeye başladığı görülebilmektedir. Bunun sonucunda işletmelerin stratejik
pazarlama planlamalarına yeşil pazarlama faaliyetlerini dâhil etme yönünde karar aldıkları
söylenebilmektedir. Çalışmada Dünya’nın önde gelen enerji firması BP’nin (British
Petroleum) yeşil pazarlama dâhilinde sayılacak faaliyetleri incelenmiş ve bunlar Yeşil
Konumlandırmada Çekirdek Kararlar Modeli’ne göre ele alınarak Şirket Markası-İmaj
Konumlandırması veya Ürün Konumlandırması şeklinde gruplandırılarak, enerji
firmasının yeşil konumlandırma çabaları değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yeşil Pazarlama, Yeşil Konumlandırma, Yeşil Ürün,
Sürdürülebilir Gelişme
Jel Code:M3

I. GİRİŞ
Çevresel sorunların; hava, su, toprak ve gürültü kirliliği gibi birçok farklı şekilde
ve artan bir ivme ile karşımıza çıktığı kolaylıkla görülebilmektedir. Bütün canlıların
hayatlarını sürdürebilmeleri için mükemmel bir yer olan Dünyamızın karşı karşıya kaldığı
bu sorunların en büyük nedeni ise bilinçli ve bilinçsizce çevreyi dikkate almadan yapılan
ve sürdürülebilir olmayan insan faaliyetlerinin olduğu bilinmektedir. Nüfusun günümüze
oranla çok daha az olduğu, sanayinin emekleme sürecinde olduğu, fosil yakıtların çok az
kullanıldığı dolayısıyla da toplu üretimin ve aşırı tüketimin olmadığı dönemlerde, çevre
sorunu diye bir şey söz konusu olmamış, insanlar tarafından kirletilen çevre, tabiatın
döngüsü içerisinde kendisini sürekli temizleyebilmiş ve yenileyebilmiştir. Günümüzde
çevre, kendi sistemi ile insanların sebep olduğu aşırı kirlenme ile artık başa
çıkamamaktadır. Ortaya çıkan kirlilik katlanarak devam etmektedir. Hâlihazırda meydana
gelen su, toprak ve hava kirlenmesi, öncelikli olarak fosil yakıtlar olmak üzere tabii enerji
kaynaklarının tüketilmesiyle meydana gelmektedir. Endüstri devriminden sonra kitlesel
üretimin hızla artması ve yıllardır üretim ve tüketimde uygulanan çevreci olmayan
yaklaşımlar, dünyamızın çevresel dengelerin insanlar tarafından üretilen ve tüketilen
ürünler ve faaliyetler sebebi ile bozulması neticesinde insanlarda dolayısı ile de
tüketicilerde çevreyi korumaya karşı bir ilgi, dikkat ve önemseme meydana getirmeye
başladığı görülebilmektedir.
Günümüzde, bazı tüketicilerin çevre dostu ürünlere karşı taleplerinin arttığı bilinen
bir olgudur. Bu talepleri şirketleri için ayırt edici olma hedefine ulaşmak için kullanmak
isteyen işletme ve pazarlama yöneticileri ürün ve hizmet yelpazelerini buna uygun olarak
yeniden gözden geçirmeye başlamışlardır (http://www.mevzuatdergisi.com). Çevreye
zarar vermeden, hassas ekolojik dengeyi bozmadan sürdürülebilir gelişmeye katkıda
bulunmak ve bu durumdan olumlu yönde etkilenme çabası içinde olma, şirketler için
önemli hale gelmeye başlamıştır.

*128 Niğde Üniversitesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü- Öğr. Gör.
** Niğde Üniversitesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü- Öğr. Gör.- ozgurkarabag@nigde.edu.tr
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II. ÇALIŞMANIN ÖNEMİ
Günümüzde birçok şirket sosyal sorumluluk, pazar payını koruma veya arttırma,
karlılık, farkındalık veya müşterilerin zihinlerinde çevreci bir konumlandırma meydana
getirme gibi çeşitli sebeplerle yeşil pazarlama faaliyetlerine yönelmektedir. Bu yeşil
pazarlama faaliyetlerinin küçük çaplı yerel firmalardan milyar dolarlık ciroya sahip çok
uluslu dev şirketlere kadar her seviyedeki firmalar tarafından yürütüldüğü
görülebilmektedir. Çevresel problemler denince ilk akla gelen etkenlerin fosil yakıtlar
(kömür, petrol, doğalgaz vb.) olduğu bilinmektedir. Konu çevre kirliliği olunca doğal
olarak fosil yakıtlar konusunda faaliyet gösteren firmalara dikkat çekilmektedir. Finansal
güç bakımından birçok ülkeden üstün olan ve fosil yakıt alanında faaliyet gösteren BP
firması, son yıllarda yeşil pazarlama dâhilinde birçok faaliyetlerde bulunmaktadır.
Çevresel kirlenme açısından önemli yere sahip olan fosil yakıt konusunda çalışan
bir firmanın bile yeşil pazarlama faaliyetlerinde bulunması ve kendini yeşil konumlandırma
çerçevesi içerisinde yer bulma çabası bu açıdan çok önemlidir. Çalışmada bu firmanın yerel
ve küresel anlamda yeşil konumlandırma çabaları ayrıntılı olarak araştırılmıştır.
III. MATERYAL VE YÖNTEM
Çalışmada Dünya çapında faaliyet gösteren büyük enerji firması BP ele alınmıştır.
Firmanın yeşil konumlandırma çabalarının detaylı bir şekilde elde edilebilmesi için resmi
web siteleri, son on yılda yayınladıkları periyodik raporlar ve kitaplar, gazete haberleri ve
reklamlar ayrıntılı şekilde taranmış ve yeşil pazarlama içerisinde sayılabilecek ana
faaliyetleri maddeler halinde belirlenmiştir. Bu faaliyetler Yeşil Konumlandırmada
Çekirdek Kararlar Modeli (Meyer, 1999:4) çerçevesinde ele alınarak, gruplandırılmıştır.
IV. YEŞİL PAZARLAMA VE YEŞİL KONUMLANDIRMA
Pazarlama literatürüne bakıldığı zaman ticaretin toplumsal ve çevresel etkileri,
ekolojik pazarlama, çevreci pazarlama, yeşil pazarlama ve sürdürülebilir pazarlama
kavramlarıyla ele alındığı görülmektedir. Ekolojik pazarlama, çevre sorunlarını ve bunların
hâlihazırdaki teknolojilerle önlenmesine yönelik pazarlama faaliyetlerini tanımlamak
kullanılır. Çevresel ve yeşil pazarlama kavramlarında ise daha geniş bir ürün ve hizmet
kategorisini içine alan bir bakış açısına sahiptir (Ay vd, 2005: 238-263). Yeşil pazarlamanın
tanımı literatürde değişiklik göstermekle beraber çevre ve ekoloji dostu olma özelliği temel
olarak vurgulanmaktadır. Bir başka tanıma göre, yeşil pazarlamanın amacı belirli
özellikteki çevreci ürün ve hizmetlerin tüketiminin arttırılmasıdır (Polonsky vd, 2003: 38).
Bu tanımlardan yola çıkarak, yeşil pazarlama, tüketicilerin ürün ve hizmet
taleplerini karşılarken pazarlama faaliyetlerinin her safhasında çevreye, eko-sisteme,
canlılara zarar vermeden planlanmasının ve uygulanmasının ön planda tutulması olarak
açıklanabilir.
Günümüzde birçok yazılı ve görsel iletişim araçlarında yeşil pazarlama ile ilgili
olarak gerçekleştirilen faaliyetlere, söylemlere, uyarılara veya tavsiyelere
rastlanabilmektedir. Boone (2010) yeşil pazarlama faaliyetlerinin sadece üreticiler,
tüketiciler ve çevre için iyi olmakla kalmadığını aynı zamanda şirketlerin hayatta kalmaları
ve karlılıklarını arttırabilmeleri içinde gerekli olduğunu ifade etmiştir. Yeşil pazarlama
faaliyetlerini görmezden gelme ile ilgili olarak çoğunlukla uyarı ve tehdit içeren daha çok
örnek bulmak mümkündür. Literatürden gelecekte piyasalarda gerçek manada söz sahibi
olmak isteyen firmaların tüketicilerin ihtiyaçlarını anlama ve onları en uygun şekilde
karşılama görevlerini yerine getirirken sürdürülebilirliği teşvik etmeleri, pazarlama
faaliyetlerinin teknolojik yenilikler vasıtasıyla tüketiciyi ekolojik anlamda güvenilir
ürünlere ve hizmetlere yönlendirmesi gerektiği sonucu çıkarılabilir.
Birçok işletme yeşil pazarlama faaliyetleri içerisinde yeşil konumlandırmaya
ağırlık vermektedir. Konumlandırma bir şirketin kendisini ve ürünlerini hedef pazarın
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zihninde rakiplerinden farklı bir şekilde oluşturma ve iletme yöntemidir Konumlandırma
sadece ürünlerle sınırlı değildir. Özellikle yeşil konularda ürün kadar işletmenin de
konumlandırılması gereklidir. İşletmenin imajı ve inandırıcılığı yeşil ürünlerin başarılı
şekilde satılması için ön koşuldur (Meyer, 1999:4).
Yeşil Konumlandırmada Çekirdek Kararlar Modeline (Meyer,1999:4) göre yeşil
konumlandırma kararları alınırken öncelikli olarak saldırgan konumlandırması mı yoksa
savunma konumlandırması yapılacağına karar verilir. Savunma konumlandırmasında kamu
tarafından gelecek bir baskıdan korunmak için işletme çevre ile ilgili olarak belirlenen
kurallara uygun hareket ettiğini ve yeşili önemsediğini ön olana çıkartmakta, saldırgan
konumlandırmada ise işletme baskıcı guruplarla işbirliğine giderek kendini yeşil
konumlandırmaya doğru ilerletmektedir. Unilever firmasının WWF (World Wildlife Fund)
Dünya Doğal Yaşamı Koruma Vakfı ile işbirliği yapması buna örnektir. Konumlandırma
stratejisi ise iki şekilde yapılabilir:
Konumlandırmanın yaygın anlayışı olan müşteri ihtiyaçlarına yaklaşma
Müşterilerin ihtiyaçlarını arttırma
Yukarıda verilen Yeşil Konumlandırmada Çekirdek Kararlar Modeli ile
Dünya’nın önde gelen enerji firmalarından BP’nin yeşil konumlandırma faaliyetleri
incelenecektir (Meyer, 2001).
V. DÜNYA, ÇEVRE, KÜRESEL ISINMA VE ENERJİ DEVLERİ
Ekolojik dengenin bozulması denince -bunun en belirgin kanıtı olan küresel
ısınma- çoğu insanın aklına sebep olarak ilk gelen fosil yakıtlarıdır. Fosil yakıtlar, petrol,
doğalgaz, kömür ve bunlardan elde edilen çeşitli ürünlerdir. Dünyada mesken ısınmalarının
çoğu ve termik santrallerinin enerji üretimi için kömür kullanılmakta, yüz milyonlarca
motorlu araç petrolden elde edilen motorin, benzin ve LPG gibi ürünler tüketmektedir.
Çevresel kirlilik ve tabi dengenin bozulması ile ilgili bir konu ele alındığında, fosil
yakıtlar konusunda faaliyet gösteren BP, Shell, Exxonmobil, Total, Chevron gibi enerji
devleri tabi olarak gündeme gelmektedir. Günümüzde bir şekilde bu enerji devlerini
bilmeyen veya herhangi bir şekilde ürünlerini kullanmayan kimse bulmak yok denecek
kadar azdır. Kendi aracı olan ya da toplu taşıma aracı kullanan, zengin, veya fakir her
ülkede yaşayan her insan mutlaka bu enerji devleri ile günlük hayatta karşılaşmaktadır.
Küresel ısınma denince akla ilk olarak gelen bu firmalar bu durumdan dolayı bazı tepkilere
muhatap olmaktadır. Çeşitli medya kaynakları incelendiğinde bu şirketlere karşı birçok
protesto, eylem yapıldığı ve davaların açıldığı görülür.
Peki, bütün dünyadaki insanların dolayısı ile de tüketicilerin zihninde küresel
ısınmanın en önemli sebebi olarak görülen enerji şirketleri bu olumsuz imaj karşısında nasıl
bir savunma geliştirmekte ve ne gibi faaliyetlerde bulunmaktadır. Tüketicinin zihninde
oluşan bu kötü imajı yıkarak, kendileri için yeni bir konumlandırma çabası içerisinde ne
gibi çalışmalar yapmaktadır. Çalışmanın sonraki bölümünde enerji devlerinden BP’nin
Dünya çapında yeşil pazarlama faaliyetleri içerisine alınabilecek girişimleri ele alınmıştır.
VI. ENERJİ DEVİ BP’NİN YEŞİL KONUMLANDIRMA ÇABALARI
BP İngiltere’nin en büyük şirketlerinden ve dünyanın en büyük petrol ve
petrokimya gruplarından biridir. Günümüzde BP, 70’in üzerinde ülkede faaliyet gösteren
uluslararası bir şirkettir. Anahtar başarı noktaları petrol araması ve üretimi; petrol
ürünlerinin rafine edilmesi, pazarlaması ve sağlanması ve kimyasal üretimi ve
pazarlamasıdır.
Şirketin yeşil konumlandırma faaliyetleri Yeşil Konumlandırma’da Çekirdek
Kararlar Modeli’ne göre incelenerek Şirket Markası ve İmaj konumlandırması ya da Ürün
Konumlandırması adı altında gururlandırılmıştır. Aşağıda verilen örnekler bilinen
geleneksel pazarlama faaliyetlerinden ziyade dolaylı pazarlama çabaları olarak kabul
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edilebilir. BP’nin bu faaliyetleri kendi markası, imajı ve ürünleri için tüketicinin zihninde
çevreci bir konumlandırma meydana getirebilmek amacıyla yaptığı çalışmalardır.
A. BP Şirket Markası ve İmajı ile İlgili Yeşil Konumlandırma Faaliyetleri
BP yöneticisi Lord John Browne BP bünyesindeki bütün şirketlere faaliyetleri ve
üretimlerini daha az karbon emisyonu yaparak küresel ısınmayı engellemeye katkıda
bulunmaları için talimat vermiştir. 3 yıllık “Karbon Arama: Looking for Carbon” programı
ile şirket sera gazlarını azaltmada, enerji verimliliğinde ve para tasarrufunda birçok yöntem
bulmuştur. Programın başlatma 20 milyon dolara mal olmuş bir yılda şirket toplam 650
milyon dolar tasarruf sağlamıştır. Bu rakam birkaç yıl içerisinde 1.5 milyar doları
bulmuştur. Lord Browne “Hiçbir yatırım bu kadar kar sağlamaz diyerek en iyisi için yola
çıktık ve başardık demiştir” (Daniel, 2009:4).
200 milyon dolarlık tanıtım kampanyası ile beraber, Dünyanın ikinci büyük petrol
şirketi ismini British Petroleum’dan BP haline getirdi “Be Beyond Petroleum” sloganını
zihinlere yerleştirdi. Bilinen amblemini daha çevreci görünen yeşil sarı ve beyaz güneş
parıltısına çevirdi. Reklam panoları gururla BP küresel iklim değişikliğini riskini fark eden
ilk petrol şirketi olduğunu ve alternatif enerjiye inandığını duyurdu. Gazete reklamları ile
şirketin çeşitli çevresel aktivitelere iştirakleri ile duyurdu (David, 2005: 65).
BP, CleanTech programıyla çevreci yeni teknolojileri ve iş modellerini (Clean
Business Model) izlemeyi ve değerlendirmeyi amaçlamıştır.
Cambridge üniversitesinde, BP maddi desteği ile kurulan şirket yeşil bina
konusunda yeni teknolojilerini araştırma ve uygulama üzerine araştırmalar yapmaktadır.
BP, geleneksel katı ve sıvı yakıtların daha on yıllarca kullanılacağını bilmekte ve
bu yakıtlardan çıkan karbondioksit gazını atmosfere bırakma yerine güvenli şekilde
yeraltında depolamak için teknolojiler geliştirmektedir.
BP Alternatif Enerji büyük pazar payı olabilecek ve uygun prototipi olan her türlü
sürdürülebilir alternatif enerji yenilikleri için işbirliğine hazır olduğunu belirtmiştir.
BP gelecekte daha az karbon emisyonu ve güvenilir enerji çözümleri isteyen
hükümetlerin ve müşterilerin taleplerini karşılamak için diğer şirketlerle ortak yatırım ve
işbirliği yapmıştır. BP’nin Alternatif Enerji Ortaklığı (Alternative Energy Ventures)
programı yenilenebilir ve çevre dostu enerji teknolojiler geliştirmektedir.
BP enerjinin etkin ve verimli kullanılmasını teşvik ederek sera gazı emisyonunun
azaltılmasına iştirak etmektedir. BP, 1997 yılından beri iklim değişikliği ile ilgili
tartışmalara aktif katılım gerçekleştirmektedir. BP sera gazı emisyonunu azaltmak
amacıyla başlattığı şirket dahilinde emisyon azaltma planı projesi ile kendi
operasyonlarından kaynaklanan sera gazını 2007-2009 yılları arasında % 5 azaltmıştır.
2009 Mart ayında BP Antartika’ya yapılan bir bilimsel geziye sponsorluk
yapmıştır. Bu gezi katılan öğrencilerin ve akademisyenlerin iklim ve enerji konularındaki
sorulara canlı cevap olmuştur. BP çevre eğitim yatırım programı kapsamında her
seviyedeki öğrencilerin eğitimlerine destek olmaktadır.
BP sürdürülebilir gelişmeyi takip amacı ile yerel ve küresel alanda farklı
yaklaşımlara sahiptir. Yerel anlamda, çevre kirliliği, atık maddeler, sera ve zararlı gaz
emisyonları, atık sular gibi konularda yerel etkilerin istatistiksel bilgilerini hazırlamakta ve
bu bilgileri çevresel projelerinde kullanmak üzere kaydetmektedir. Küresel meselelerde
sera gazları, ozon delinmesi, enerji tüketimi gibi bilgileri toplamakta, hâlihazırdaki
etkilerini ve uzun vadeli etkilerini analiz etmektedir. BP web sitesinde insanları enerji ve
çevre bilinci sağlama ve insanlara rakamsal gerçekler sunma amacıyla EnergyQuiz
bölümünde soru-cevaplı bir program başlatmıştır.
Enerji üretmenin yanında, enerji şirketleri çok büyük enerji tüketicileridir. Petrol
ve petrol ürünlerinin tespit edilmesi, çıkarılması, işlenmesi, petrokimya gibi diğer üretim
alanlarında üretim, ve nihai tüketiciye nakliyesi çok büyük enerji istemektedir. Onlarca
petrol çıkarma istasyonu, rafineri, petrol satış istasyonları, depolama yerleri çok büyük
tüketim yapmaktadır. BP bunun bilincinde olarak tükettiği enerjinin azaltılması ve daha
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etkin kullanılması için daha etkin yönetim, organizasyon ve modern teknoloji
kullanmaktadır. Bu konuda yapılan yoğun etkinleştirme sonucunda 2008 yılında BP toplan
0,97 Milyar Giga Joule değerinde daha az enerji kullanımı sağlamıştır. Bu sayı 2007’ de
1,03 Milyar GigaJoule’dir. 2008’de BP faaliyetleri hacmi 2007’e nazaran daha fazla
olmasına rağmen hem enerjinin etkin kullanımı arttırılmış, hem faaliyetler artmasına
rağmen yinede tüketimde düşüş sağlanmıştır.
BP on yıllı aşan iklim değişikliği ve alınacak önlemler ile ilgili veritabanı
oluşturmuş ve sistematik olarak çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadır.
BP Princeton’da iklim değişikliğine sürdürülebilir çözümler bulmak için Ford ile
ortaklaşa CMI Carbon Mitigation Initiative’i kurmuştur.
BP tanker kazalarından dolayı meydana gelen petrol sızıntılarını engellemek için
eğitimli elemanları, doğru ekipmanları, akılcı değerlendirmeleri ile yoğun güvenlik
önlemleri almaktadır.
BP, Oil Spill Response Limited, East Asia Response Ltd., The Clean Caribbean
Co-operative, Fort Lauderdale, Marine Spill Response Corporation adlı petrol sızıntısı
engelleme şirketleri ile, petrol sızıntısına profesyonel şekilde cevap vermek ve çevresel
felaketin etkisini en aza indirmek için ortak çalışmaktadır.
BP, HSE adlı programına ile “Kaza Yok İnsanlara Zarar Yok Çevreye Zarar Yok”
hedeflerine ulaşmak için 2007 yılında başlamıştır.
BP Çin’de, endüstriyel Shangai şehrinde, Shanghai SECCO adında bir şirket
kurmuştur. Şirketin amacı suyun yetersiz olduğu bu bölgede su arıtımı yaparak ve kirlenen
suyun tekrar kullanılmasını sağlayarak suyun en etkili bir şekilde kullanılmasını
sağlamaktır. Şirket kullanılan suyun % 98’ini tekrar arıtarak kullanmıştır. Bu çalışmaları
ile Çin Hükümeti ve Shangai belediyesi tarafından ödüllendirilmiştir.
Son zamanlara kadar Azerbaycan’ın eğitim müfredatları ülkenin tabi varlıklarını
korumaya teşvik edecek çevresel konuları almamaktaydı. Bakü-Ceyhan Petrol boru
hattında çalışan BP çalışanları bu eksikliği fark ederek öğretmenlerin sınıflarında çevresel
bilinci artırabilecek araçlar oluşturmaya koyuldular. Üç yıllık bir çalışmadan sonra, BP
çevresel konular ve gerçekler ile ilgili sınıf materyalleri projesini başlattılar. Bu çalışmayı
yaparken çocuklar için eğlenceli olması ve doğru olması amacıyla çevre ve
sürdürülebilirlik alanında uzman sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışmıştır. Çalışmalar
sonucunda çevre konuları ile ilgili ders kitabı, eğitim DVD’leri, interaktif oyun CD’leri,
öğretmen kitaplarını içeren binlerce Yeşil Paket dağıtılmıştır. Binlerce öğretmen bu
kaynakların etkin kullanılması için eğitimden geçirilmiştir. Yeşil Paket artık Azerbaycan
Mili Eğitiminin resmi bir parçasıdır. Yeşil Paket’ler sayesinde çevre bilinci olan bireyler
yetişmektedir.
Amerika Restorasyon ekibi kış şartlarının çok ağır olduğu Alaska’daki petrol
arama ve çıkarmadan dolayı meydana gelen ve çok ciddi çevresel etkileri olan atıkların
temizlemektedir. Uzman mühendis, teknisyen, işçiler ve Alaska’nın tabiat şartlarında
çalışmaya uygun iş makineleri ile şu ana kadar BP tarafından yürütülen petrol arama ve
çıkarma çalışmaları sebebi ile meydana gelen atıkların % 43’ü temizlenmiş ve çevre eski
haline getirilmeye çalışılmıştır.
BP diğer büyük enerji şirketleri, hükümetler, üniversiteler ve sivil toplum
kuruluşları ile beraber dünya çapında yürütülen CCP (Carbon Capture Project) Karbon
Tutma Projesi’nin iştirakçisi olmuştur. Bu projenin amacı fosil yakıtların kullanılmasından
dolayı ortaya çıkan karbon gazlarının atmosfer yerine yeraltında değişik teknolojilerle
depolanmasıdır. İklim değişikliği Uluslararası Paneli CCS’nin (Carbon Capture Storage)
bu yüzyılda CO2 emisyonunun % 15-55’inin yok edebileceğini tahmin etmiştir. BP
CCS’nin önde gelen bir üyesidir. Kısa ve uzun vadede karbon emisyonunun azaltılmasında
etkin bir silah olarak görülmektedir. Özelliklede karbon emisyonunun ana kaynaklarından
termik enerji santrallerinde etkin olarak kullanılabilmektedir. BP bu amaçla Cezayir’deki
petrol tesislerinde CCS ile yeraltında karbon depolaması yapmaktadır. Avrupa birliği
CCS’nin karbon emisyonunu 2020 itibari ile % 20 azaltacak hayati bir yöntem olduğunu
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bildirmiştir. 2004’te Cezayir’deki tesislerinde açığa çıkan karbondioksitin 1 milyon tonunu
her yıl yeraltına enjekte ederek çalışmalara başlamıştır. BP ayrıca Kanada’daki Weyburn
Karbon Depolama Projesinin’de kurucularındandır. BP, 2020 yılına kadar karbon
emisyonunu CCS ile % 20 azaltma amacı ile kurulan European Technology Platform for
Zero Emission Fossil Fuel Power Plants (ZEP)’in başkan yardımcılığını yapmaktadır. BP
Dünyada ilk olarak İngiltere’de kurulan karbon depolama sanayi birliğininde kurucusudur.
BP aynı zamanda Avustralya’daki 100 bin ton karbondioksiti 2000 metre yeraltına
depolayabilen Otway Karbon Depolama Projesi’ninde ortağıdır.
B. BP Ürünleri İle İlgili Yeşil Konumlandırma Faaliyetleri
BP güneş enerjisine yatırım yaparak ve güneş enerji ekipmanları üreterek en büyük
güneş enerjisi şirketi olmuştur. BP Avrupa’daki 200 petrol istasyonuna güneş enerjisi
yerleştirdiğini bildirmiştir.
BP, 2003 yılından beri karbon emisyonunu azaltmak için özellikle Amerika ve
Çin’deki iki petrokimya tesisinde arkeolojide kullanılan karbon yardımıyla tarih-yaş
belirleme tekniğini kullanmaktadır. Kimyasallar bitki içerisinde şekillenirken belirli oranda
CO2 yaymaktadır. Karbon tekniği sayesinde bu emisyonların kaynaklarını izole etme
imkânı doğmakta ve üretim esnasında daha az karbon emisyonu olabilmesi için ayarlama
yapılabilmektedir.
BP, çevresel koruma ve iklim değişikliğine cevap niteliğinde diğer firmalarla
stratejik ortaklıklar kurmaktadır Özellikle güneş, rüzgâr, bioyakıt, gibi alternatif enerji ile
ilgili çalışan firmalara destek olma öncelikli faaliyetlerinden olmuştur.
Gelecekteki önemli enerji teknolojilerinden olan Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisi
ve Enerji Depolama (Concentrated Solar Power-Energy Storage) konularında destek
vermektedir. Amerika’daki bir şirketi ile yapılan yatırım sayesinde BP güneş enerjisinde
yeni teknolojilere ulaşmış, ayrıca ortak şirket BP’nin uzmanlığı ve deneyiminden
yararlanarak dünya çapında projelere imza atabilmiştir.
Gıda olarak değerlendirilemeyen tarım ürünlerinde ikinci nesil Bioyakıt üretimi
(etanol ve diğer sıvı yakıtlar gibi) için gelişen teknolojileri kullanan bir Kuzey Amerika
Bioteknoloji firması ile ortak çalışmalar yapılmaktadır. Bu ortaklık sayesinde elde edilen
bioyakıtların BP sayesinde daha kolay ticarileştirilmesi sağlanmaktadır.
Yeni kurulan bir Çinli şirket ile yenilikçi bir düşük maliyetli pil geliştirme
projesine katılmıştır. Bu teknoloji yatırımının ürünleri haberleşme, veri yedekleme gibi
alanlarda kullanılacaktır. Ayrıca geliştirilen bu teknoloji ile BP’nin yenilenebilir güneş ve
rüzgar enerji teknolojilerinin değerlerini arttıracaktır.
BP 2015 yılında dünyanın önde gelen rüzgâr enerji şirketlerinden olmayı
hedeflemiştir. Hâlihazırda BP ortaklarıyla Amerika’daki 4 eyalette toplam 180000 evde
yenilenebilir enerji kullanımı için projeler yürütmektedir.
BP, Elektrik enerjisini üretmede kömür kullanan termik santrallere göre % 50 daha
az karbon emisyonu yapan ve daha temiz enerji olan doğal gaz ile çalışan elektrik
santrallerinin geleceğin düşük karbon ekonomisinin özü olacağını bilerek bu konuda BP
Alternatif Enerji şirketi ile Amerika, İspanya, Vietnam, Güney Kore ve İngiltere’yi de içine
alan ülkelerde gigawatt kapasiteli doğal gaz enerji santralleri projelerine ortak olmaktadır.
Bu enerji santrallerinde işlem esnasında çıkan enerji petrol rafinesi gibi başka işlemlerde
kullanılmaktadır. Bu işlem hem çevresel olarak hem ekonomik olarak yararlıdır.
Dünyada enerji için bir devrim olan hidrojen enerjisinin geliştirilmesi için büyük
projelere imza atmaktadır. Bu çalışmalarda en önemli hedef katı ve sıvı yakıtlardaki
karbonun % 90’ını alarak yeraltında depolamayı amaçlamaktadır. BP önde gelen kömür
üreticisi Rio Tinto ile ortak bir hidrojen enerji şirketini kurmuştur. En önemli hedefi
hidrojen elektrik santralleri kurmaktır. Bu amaçla Abu Dabi’de 420 MW’lık doğal gaz
tabanlı hidrojen güç santrali kurarak, yılda 1,7 milyon ton karbondioksiti atmosfere
bırakma yerine yeraltında depolamayı planlamaktadır.
BP çevreci enerjiye imkan veren düşük maliyetli üretim ve teknolojiye yatırım
yapmaya devam etmektedir. Bu amaçla güneş panellerinin yapımında kullanılan silikonu,
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hammadde olarak satın alınmasından büyük ticari binaların ve meskenlerin çatılarına ve
uygun boş alanlara güneş enerji sistemi olarak satılan güneş panellerinin üretilmesine kadar
her safhada faaliyetlerde bulunmaktadır. Güneş enerjisi üretiminde önde gelen Almanya’da
kullanılmayan bir askeri hava üssünde RGE firması ile beraber 250,000 güneş paneli
kurmuş ve 5000’e yakın evin elektrik ihtiyacını karşılayacak enerji üretimine imza atmıştır.
Dünyanın en büyük perakende mağazası Wal-Mart ile işbirliği yaparak, Wal-Mart’ın
mağazalarının çatılarına güneş panelleri yerleştirerek ihtiyaç duyulan bütün enerjinin
sürdürülebilir yoldan elde edilmesi için büyük adımlar atmıştır. Kaliforniya’daki yedi WalMart mağazasının çatısına güneş panelleri yerleştirilmiş ve 600 hanenin ihtiyacına eş enerji
üretmeye başlamıştır.
BP, Hindistan’da Tata şirketi ile güneş panelleri ile ilgili işbirliği yaparak pazar
oluşurma amacıyla faaliyetler göstermektedir.
BP faaliyetlerindeki verimliliği arttırmak ve karbon emisyonunu azaltmak için bazı
projeler gerçekleştirmektedir. Örneğin BP Teksas’taki petrol rafinerisinin yanına 1000
Mega Wat’lık bir elektrik üretim santrali yapmış bu sayede santralin uzak bir yerde
kurulması ve enerji naklinden dolayı tüketim ve dolayısıyla karbon emisyonunu
azaltılmıştır.
BP, Whiting, Indiana, Amerika’daki Whiting Temiz Enerji santralini satın almış
ve bu sayede BP Whiting Petrol Rafinerisinin ihtiyacı olan enerjiyi çevreci bir doğal gaz
enerji santralinden sağlamaya başlamış ve yerel halka düşük karbon emisyonlu temiz enerji
satmaya başlamıştır.
BP’nin stratejisi ucuz, güvenli ve çevreye zarar vermeyen enerji üretmektir.
Öncelikli hedeflerinden biri düşük karbonlu geleceğe geçişte önemli bir rol oynamaktır.
BP 2008’de 1,4 Milyar dolar sürdürülebilir gelişme için alternatif enerji teknolojilerine
yatırım yapmıştır.
BP, akaryakıtlarına özelliklerine uygun olarak, performans katkıları, deterjan
katkılar, paslanma önleyici katkılar, korozyon önleyici katkılar ve köpürme önleyici
katkılardan oluşan katkı paketleri eklemektedir. Katkılar motorun yakıtla temas eden
parçalan üzerinde koruyucu bir tabaka oluşturur. Böylece yakıtın kurum ve tortu yaparak
motora zarar vermesi önlenir. Karbüratör, enjektör memeleri ve emme supapların temiz
kalması sağlanır. Bu sayede motor düzenli çalışır, performansı artar, yakıt düzenli ve tam
yanar. Egzozdan ve havayı kirleten atık gaz miktarı azalır.
BP bioyakıtların gelecekte dünya ulaşım sektörünün enerji ihtiyacına düşük karbon
emisyonu ile önemli katkıda bulunacağına inanmaktadır. Hem geleceğin bioyakıt
teknolojisini geliştirme hem şu anın pazarına büyük çevreci yararları olan bioyakıt tedarik
etme amacıyla yoğun olarak çalışmaktadır.
BP daha az hava kirliliğine sebep olması için, BP Ultimate Diesel’i geliştirmiştir.
BP, Watson, Amerika, Hythe, Güney İngiltere, Bilbao, İspanya, Kwangyang,
Güney Kore, Ho-Chi Minh City, Vietnam’da BP Petrol rafinelerinin buhar ve enerji
ihtiyaçlarını daha az karbon emisyonu yapan iki doğal gaz enerji istasyonu kurmuş ve
ayrıca yerel halkın daha az zararlı şekilde enerji ihtiyaçlarını sağlamaya başlamıştır.
BP’nin 2000-2010 yılları arasında yayınladığı raporlar, kitaplar, reklamlar ve
firmanın resmi web sitelerinin incelenmesi sonucu yeşil konumlandırma dâhilinde
yayılabilecek faaliyetleri belirlenmiştir. Model’e göre yapılan sınıflandırmaya göre
faaliyetlerin % 53’ünün şirket markası ve imajına, % 47’sinin ise ürün konumlandırmasına
yönelik olduğu belirlenmiştir.
VI. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Yukarıda verilen örneklerde Dünya’nın en büyük uluslararası enerji şirketlerinden
BP’nin kendini konumlandırırken çevreci veya yeşil olduğu mesajını (Şirket Markası ve
İmaj konumlandırması ya da Ürün Konumlandırması şeklinde) vermeye çalıştığı açıkça
görülmektedir. Günümüzde uluslararası firmaların daha yoğun ve planlı olarak kendilerini
çevreci gösterme çabaları yeşil pazarlamanın geldiği boyutu açıkça göstermektedir. Bu
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tüketicilerin artık çevreci ürünlere ve hizmetlere yönelmeye ve gün geçtikçe daha bilinçli
ve duyarlı hale gelmeye başladıklarının belirtisi olarak kabul edilebilir.
Artık şirketler yeşil pazarlamanın rakiplerine karşı avantajlarını ve sunduğu
fırsatları farkına varmaya başlamışlardır. Ürünün, tasarlanması, üretilmesi,
ambalajlanması, dağıtımı, kullanılması, kullanım sonrası gibi her aşaması firmaya, sadece
çevreyi koruma fırsatı vermez aynı zamanda çevreye karşı duyulan olumlu tüketici
davranışından faydalanmalarını da sağlar (Papadopoulos, 2009:3). Çünkü Dünya’da ve
ülkemizde hem üretici hem tüketiciler açısından çok hızlı bir şekilde artan çevreci
yaklaşımlar gözlenebilmektedir. Günümüzün şirketleri daha bilinçli tüketici ile karşı
karşıyadır. Çevreci ürünler için daha fazla para ödemeyi bile yapabilen duyarlı müşteriler
bulunmaktadır. Birçok şirket yeşil pazarlamaya önem vermezlerse gelecekte
tutunamayacağını anlamıştır. Özellikle gelişme ve pazar payını arttırma hedefinde olan
firmaların ürün geliştirirken, pazarlama araştırmaları yaparken, yeni pazarlama stratejileri
oluştururken, kısacası pazarlamanın her aşamasında yeşil pazarlama uygulamalarını
dikkate almaları, bu sayede büyük atılımlar yapabilme şansları elde edebilecekleri
söylenebilir.
Günümüzde ve gelecekte Türk işletmelerinin de uluslararası dev şirketlerini örnek
alarak yeşil pazarlama faaliyetlerinde bulunmaları ve tüketicilerin nezdinde çevreci veya
yeşil imaj meydana getirmeleri yeni pazar payı kazanmaları, mevcut pazar payını
korumaları ve arttırmaları, karlılıklarını yükseltmeleri için fırsat olabilir.
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Kurumsal İtibarı Yüksek Olan Bankaların Sosyal Medya Kullanımına İlişkin
Bir Araştırma
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Özet
Kurumsal itibar, iç ve dış paydaşların kurumla ilgili algılarının bütünü olarak
tanımlanmaktadır. Uzun zamanda, paydaşların zihninde yer alan fikir veya duygu olarak
tanımlanan kurumsal itibar, güven odaklı bir kavram olmakla birlikte, hedef kitlelerin
tercihi üzerinde çok güçlü etkiye sahiptir. Bu sebeple kurumların itibarlarını etkili bir
şekilde yönetmeleri gerekmektedir. Bilgi iletişim teknolojilerindeki gelişmeler kurumlara,
itibarlarını yönetmeleri açısından büyük imkânlar sunmaktadır. Bu gelişmelerin başında
gelen sosyal medya, kurumlara, hedef kitlelere ulaşma, bilgi sunma,sorunlarını çözebilme
ve onlarla iş bağlantıları kurabilme gibi kolaylıklar sağlamaktadır. Bu bağlamda
kurumların sosyal medyayı etkinkullanmaları, olumlu itibar kazandıracaktır.Bunun aksine
sosyal medya mecrasının doğru kullanılmaması, krizlere ve itibar kayıplarına yol açacaktır.
Bu çalışma kapsamında kurumsal itibar ve sosyal medya kavramları, kurumsal
itibar açısından sosyal medyanın önemi üzerinde durulacaktır. Ayrıca Türkiye’de kurumsal
itibarı yüksek olan iki bankanın sosyal medya kullanımları karşılaştırılarak içerik analizi
yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler:
Kurumsal itibar, İtibar Yönetimi, Bilgi İletişim
Teknolojileri, Sosyal Medya
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A Research On The Use Of Socıal Medıa Of Banks Whıch Are Hıgh
Corporate Reputatıon
Abstract
Corporatereputation is defined as whole perceptions related to corporation of
internal and external stakeholders. Inthelong time corporation reputation defined as opinion
and emotion in themind of stakeholders, with confidence to be focused, has very powerful
effect on preference of target audiences. For this reason it is necessary that corporations
should manage to their reputations. Improvements in the information communication
Technologies offer to great opportunities to corporations in terms of reputation
management. Social media which is begining of the these developments provide to
facilities to corporations such as reaching target audiences, offerring information, solving
problems and establishing business connections with them. In this context, effective using
of socialmedia of corporations will provide positive reputation. Contrary to it, use of social
media incorrectly cause to crises and loss of reputation.
Inscope of this study, it is emphasized that corporatereputation and social
mediaconcepts, the importance of socialmedia in terms of corporation reputation. Also
content analysis is realized by comparing that social media using of two banks which are
high reputations in Turkey.
KeyWords: Corporate Reputation, Reputation Management, Information
Communication Technology, Social Media
Jel Codes:O39
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Giriş
Çetin rekabet ortamında kurumların taklit edilebilen somut unsurların yanı sıra
uzun sürede zihinde güçlü etki bırakan kurumsal itibar kavramı ön plana çıkmaktadır.
Kurumsal itibar, paydaş ve hedef kitlelerin kuruma ilişkin uzun vadeli görüşlerinden
oluşmaktadır.Günümüzde iyi bir kurumsal itibara sahip olma, sürdürülebilir başarı elde
etme yolunda, gerekli temel iş stratejilerinden biri olmaktadır.Kurumların, doğru kurum
kimliğini inşa etmesi, oluşturulan kimliği tutarlı bir şekilde yansıtması ve bu kimliği
devamlı beslemesi, olumlu bir itibarın oluşumu için gerekli unsurlardır.
İtibar yönetiminde, kurumların mevcut itibarının saptanması, hedeflenen itibar
algısının ortaya konulması ve bu iki aşama arasındaki sürecin yönetilmesi gerekmektedir.
Kurumların, itibarlarını yönetme kararlarını vererek pasif konumdan aktif konuma
geçmesi, bu süreçte ilk ve en temel adımdır. Bu adımdan sonra sürecin titizlikle
sürdürülmesi kısa vadede tüketiciler tarafından seçilebilir olmayı, uzun vadede ise
kurumun olası krizlerden en az zararla çıkmasını, nitelikli çalışanları kuruma
kazandırmasını ve kurumun karlılığını uzun süre devam etmesi gibi önemli getirileri
bulunmaktadır.
Son yıllarda bilgi iletişim teknolojilerinin gelişmesi ve web 1.0 ve web 2.0 ile
birlikte ortaya çıkan sosyal medya, kısa sürede insanların geleneksel medyadan uzaklaşarak
bu alana yoğunlaşmalarını ve bu alanda uzun süre vakit geçirmelerini sağlamaktadır.
Kurumların bu durumu çok geçmeden idrak etmeleri, onlarında bu alanda var olmalarını
zorunlu kılarak itibar çalışmalarını bu alanda da sürdürmelerini sağlamaktadır. Özellikle
yeni kuşakları bilgiye, ürün ve hizmetlere dair arayışlarını sosyal medya ortamında
aramaları, bu ortamın titizlikle kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu alanı iyi
kullanmayan kurumlar, ciddi krizler yaşayabilmekte,dolayısıyla da var olan itibarları
kaybedilmektedir. Böylelikle kurumun pazar payında azalma, kârlılığında düşüş ve
rekabette geri kalma gibi durumlara yol açmaktadır. Bu sebeple rekabette avantaj elde
etmek, pazar payını artırmak isteyen kurumların, sosyal medya mecralarını uzman
desteğiyle profesyonel bir şekilde yönetmeleri gerekmektedir.

I. Kurumsal İtibar Kavramı
Kurumsal itibar; bir kurumun çalışanlarının ve dış paydaşlar olarak lanse edilen
müşterilerin algılamalarını içermektedir (Karaköse, 2007:2). Kurumsal itibarın yönetimi
ise kurum ve kuruluşların öz değerlerini nasıl değerlendireceklerinden başlayıp nasıl
koruyacaklarına kadar uzanan geniş bir süreci ifade etmektedir (Karatepe, 2008: 78). Bu
nedenle günümüzde itibar, değer yaratma potansiyeline sahip, elle tutulamayan bir servet
olarak görülmektedir (Bebbingtonvd, 2008:339). Kurumsal itibar, kurumların sahip olduğu
en önemli değerlerden biridir. Kurumun ne olduğuna ilişkin tüm hedef kitlelere önemli
bilgiler sağlayan itibar, rakipler tarafından kolayca taklit edilememesi nedeniyle de
kurumlar arasında farklılık yaratmaktadır.
Kurumsal itibar, işletmelerin, aktarılan tüm uygulamalarının, bütüncül olarak tüm
paydaşlarca değerlendirilmesidir. Öte yandan kurumsal itibar, bir şirketin yarattığı güvenin
toplam pazar değeri içindeki katkı payıdır (Kadıbeşegil, 2006: 55). Şirketin elle tutulmayan
soyut değerlerin taşıyıcısıdır. Toplum tarafından beğenilen ve takdir edilen bir kurum
olmanın karşılığında ortaya çıkan paha biçilemeyen değerdir. Başka bir tanımda ise
kurumsal itibar, paydaşların zaman içinde algıladıkları ve yorumladıkları kurum imajı ve
kurumun fiili davranışlarına bağlı olarak, o kuruma atfettikleri özelliklerin toplamıdır;
toplumda bir kuruma yönelik olarak zaman içinde oluşan algılamaların bütünüdür
(Alnıaçık, vd., 2010:95). Kurumsal itibar, imaj ve diğer markalaşma çalışmalarının
karşılığında hedef kitle zihnine oluşan kalıcı düşünce ve fikirlerdir.
Kurumsal itibar, organizasyonun hisse sahiplerinin beklentilerini karşılayabilme
yeteneği algısıdır. Organizasyonla birlikte şekil verdikleri mantıksal ve duygusal
bağlılıklarını tanımlar (Terry, 2004, s. 18). Bu bağlamda, itibar oluştururken kurumlar,
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hedef kitlelerine rasyonel faydaları dikkate alırken hedef kitlenin kimliği ile örtüşecek
duygusal yararı göz ardı etmemelidir.
Kurumsal itibar, kurumun ilgili paydaşlarının sahip olduğu algılamalarının ön izlemesidir.
Diğer bir deyişle, müşterilerin, çalışanların, tedarikçilerin, yöneticilerin, kredi
sağlayanların, medyanın ve toplulukların kurumun ne olduğuna ilişkin inançları ve onunla
yaptıkları bağlantılardır (Chun, 2005: 105). Dolayısıyla kurumların, bugünü ve geleceği
açısından itibar, hayati önem taşımaktadır. Kurumsal itibar, zamanla oluşma,
değerlendirilme ve gelişebilme özelliği göstermektedir.

II. Kurumsal İtibar Yönetimi
Kurumların, kurumsal itibarın yönetilmesiyle ilgili benimsemiş olduğu temel
politikaları, günlük hayata ve çalışanlarına nasıl aktardığı, itibar yönetimi için önemlidir.
Bu nedenle, itibarın korunması ve geliştirilmesiyle ilgili politikalar ödüllendirilmeli, yanlış
uygulamalar söz konusu olduğunda ise bir takım yaptırımlar devreye sokulmalıdır.
Kurumsal itibarın analizinde, müşterilerin kim oluğu ve doğru olarak nasıl örnek
alınacağının, temel aktörlerle haberleşecek meta kanalların ne olduğunun (tarih, haberler,
ürünler, sponsorluklar, reklâmlar, logolar vs.) ve kurumun sektöründe kurumsal itibar nedir
(rekabet içinde farklılaşmasında ana etkenler ve genel olarak sektörde diğer işletmeler
içinde nasıl algılandığı) sorularının belirlenmesi önemlidir (Uzunuğlu ve Öksüz, 2008:
114). Bu analizler strateji analizinin oluşumunu katkı sağlayarak gelecekte sahip olunmak
istenen itibar algısı için hayati önem taşımaktadır.
Şekil 1: Kurumsal İtibar Yönetimi

Kaynak: (Akmehmet, 2006: 63)
Yukarıdaki şekil incelendiğinde, kurumların itibar yönetimine ilişkin ilk
adımlarının mevcut durum değerlendirmesi olduğu görülmektedir. Bu durum, kuruma,
geleceğe yönelik olarak neler yapılması ve eksikliklerini tamamlaması yönünde mesajlar
vererek, kurumun olması gerektiği konumun planlanması, zaman sürecinin ayarlanması
olarak görülmektedir. Üçüncü aşamada ise; belirlenen amaçlara ulaşılması için yapılacak
faaliyetlerin yönetilmesi,başka deyişle en önemli süreç olan kurumun davranışsal yönünün
ortaya çıkması ve kurumun itibarın korunması için zamanında hamleler ve stratejik kararlar
vermesi gerekmektedir.
İyi bir kurumsal itibarın müşteriyi elde tutma ve müşteriyle iyi diyalog içerisinde
olma kadar mali performans üzerinde de olumlu anlamda etkisinin olduğu görülmektedir.
İtibarı kurumsallaştırmak için bilgi ekonomisi bakış açısını benimsemek, potansiyel
anlamda yararlı ve yararsız sonuçları değerlendirmeyi imkânlı kılmaktadır. Genel olarak
bir şirketin itibarı, müşteriden kaynaklanacak risklerini azaltma ve bir ürünü benimsetme
konusunda müşterileri motive etme potansiyeliyle birlikte önemli bir işarettir. İyi bir itibar,
şirketin pazar işlerine yönelik davranışın, kalite ve sesin bir göstergesidir (Walsh, 2009:
193).İyi bir itibar, yüksek pazar payını, rekabet avantajı elde etme, yetenekli çalışanları
kuruma çekme ve kurumda tutma gibi pek çok avantaj sağlamaktadır.
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Kurumlar mevcut kurumsal kimlik, imaj ve itibarlarını saptamalı,diğer bir ifadeyle
mevcut paydaşlarının gözündeki itibar algılarını ortaya koymalıdır. Bu süreç, itibar
yönetimi denetimi olarak da adlandırılmaktadır. Daha sonra kurumlar, stratejik analiz
yaparak kurum için arzulanan gelecek itibar değerini, rakip kurumların durumlarını göz
önünde bulundurarak belirlemelidir. Son aşama ise arzu edilen gelecek itibarına ulaşmak
için yapılacak faaliyetlerin belirlenmesi ve uygulamaya geçirilmesi sürecini kapsamaktadır
(Çiftçioğlu, 2009: 73). Kurumlar, itibar yönetimini kısa bir süreç ve geçici uygulamalar
olarak algılamamalıdır. Uzun sürede elde edilen olumlu itibar kısa sürede kaybedilebileceği
için her dönem itibar yönetimi dinamik bir şekilde sürdürülmelidir.
İtibar yönetimi öncelikle kurum içerisinde kurumla birlikte başlayan stratejik bir
faaliyettir. Kurumla birlikte başlaması iyi bir iletişim ağını gerektirmektedir. Aynı zamanda
kurumun iyi tanınmasını desteklemektedir. Bu anlamda kurumun değerlerinin doğru
saptanması, iş hedeflerinin açık ve net bir şekilde belirlenmesi zorunluluğudur. Ayrıca
kurum kimliği ve tutarlılığının da hangi noktada olduğu eksi ve artı yönleriyle ortaya
konulmalıdır. İyi bir itibar yönetimi için temelde yapılacak araştırmalar ışığında
profesyonel bir iletişim planı ve stratejiler hazırlanmalıdır. (Vural ve Bat, 2013: 134).
Hazırlanan stratejiler itibar yöneticileri ve diğer çalışanlarla ile birlikte takım çalışması
şeklinde yürütülmelidir.

III. Sosyal Medyada Kurumsal İtibar Yönetimi
İnternet teknolojisinin sürekli olarak gelişmesi, internet kullanıcılarına kendi
içeriklerini oluşturma, paylaşma ve birbirlerine bağlanma olanağı sağlamaktadır. Bu yeni
nesil internet teknolojisi, 2004 yılında O'Reilly Media tarafından Web 2.0 olarak
tanımlanmıştır. Web 2.0 kullanıcı oluşumlu içerek ya da sosyal bilgisayar kullanımı olarak
da adlandırılmaktadır (Akar, 2011: 16).
İnternet tabanlı bir yapıya sahip olan sosyal medya son yıllarda sürekli olarak ivme
kazanmaktadır. Sosyal medya, bireylerin topluluklar kurmalarına veya mevcut topluluklara
aktif katılımlarına olanak tanıyan, ortak kullanıma dayalı toplumsal araçlardır (Chaney,
2009: 30). Sosyal medya, bireylere ve kurumlara hızlılık, düşük maliyet, etkileşim,
katılımcılık, interaktif olma ve içerik üretme gibi geleneksel medya tarafından sunulmayan
imkanları beraberinde getirmektedir.
Yeni iletişim teknolojileri, hem iş dünyasının hem de toplumsal yaşamın hızlı bir
dönüşüm sürecine girmesine neden olmuştur. Dolayısıyla da halkla ilişkilerin araç ve tarz
değişikliğine uğramasına sebep olmuştur. Kurumsal itibarın olumlu bir şekilde
oluşmasında, yönetilmesinde ve denetlenmesinde önemli rolü üstlenen halkla ilişkiler
uzmanlarının buna benzer çalışmaların dijital dünyada da devam ettirmelerinin gerekliliği
anlaşılmaktadır.
İnternet teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ve yeni web teknolojilerinin ortaya
çıkardığı sosyal medya olgusu, kurum ve kuruluşlara sanal ortamlarda daha etkin olma
fırsatı sunmuştur. Böylece kurumlar ile hedef kitleleri arasında geleneksel medyada var
olan tek taraflı monolog iletişim yerini karşılıklı iletişim olan diyaloğa bırakmaya
başlamıştır. Günümüzde kurumlar ve markalar kendilerini sosyal medya ortamlarında
görünür kılmak için çok çaba sarf etmeseler bile hedef kitleleri kendilerine bu ortamlardan
ulaşabilmektedir; çünkü günümüz müşteri ve potansiyel müşterileri ilgilendikleri markaları
sosyal medya üzerinde arama eğilimindedir (Pozin, 2014).
Sosyal medya yönetimiyle ilgili liderlerin dayandığı dokuz kapsamlı düşünce
bulunmaktadır. Kurumsal liderlerin stratejik itibar yönetimiyle ilişkili olan fikirler
şunlardır (Aula, 2010: 46):
Hayatta kalabilmek için kurumların riskleri algılaması ve bu risklerden kaçınma
becerisi önemlidir.
Çok boyutlu, gelişmiş, tarafsız ve rasyonel risk analizi dışında çoğu insan, sosyal
medya gibi yüksek derecede duygusal kaynaklar tarafından etkilenebilen öznel risk
algılarına güvenir.
İtibar, değerlidir; fakat yüksek derecede kurumsal değer hassastır (kırılgandır).
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İtibar riski, kurumsal risk çalışmalarında daha çok dikkat çekecektir.
Geçerli itibar risk kategorileri oluşturmak ve itibarı kaybetmenin etkilerini ölçmek,
büyük çaba gerektirir.
İtibar riski, genelde kontrol edilemeyen dış faktörlerden kaynaklanmaktadır; ancak
kurumların kendi kontrol edilebilir faaliyetleri de önemli bir rol oynar.
İtibarın önemi, itibar yöneticisi gibi özel bir rehber gerektirir.
Kurumlar, itibar riskini önlemek ve hasarlı itibarı düzeltmek için proaktif iletişimle
ilgilenmesi gerekir.
İtibar riski tanıtımı geliştir; ancak sosyal medyada tanıtım bir diyalog üzerine
kurulmalıdır.
İnternetin yaygın olarak kullanılmasıyla birlikte insanlar artık bir konu veya ürün
hakkında bilgi sahibi olmak istediklerinde ilk olarak internet kaynaklarına başvurabilmekte
ve burada yazanlar onlar için belirleyici olabilmektedir. Bu durum neticesinde sosyal
medya ve internet, markaların, itibar inandırıcılıklarını çok kolay bir şekilde
zedeleyebildiği gibi, olumlu geri dönüşler almalarını da sağlayabilmektedir. Ayrıca son
yapılan araştırmalarda, tüketicileri % 68’ i bir ürün veya hizmet hakkında bilgi edinmek
istediklerinde önce internet kaynağı kullanılmaktadır (Saçar, 2010: 96-97)
Bir kurum sosyal medyada itibarını korumak için öncelikle şu unsurların üzerinde
durmalıdır (Bat ve Yalçın, 2014: 272):
Sosyal medyada bulunmak için kurum olarak bir amaca sahip mi?
Eğer bir amaç varsa bu amaç, sosyal medyada bulunmak için doğru ve uzun süreli
bir zamana hitap ediyor mu?
Sosyal medyada kurum hakkında oluşan bir imaj var mı, varsa nasıl bir imaj var,
kurum hakkında neler paylaşılmış, paylaşılıyor, hangi konular tartışılıyor?
Kurum sosyal medyada nasıl temsil ediliyor, sadece bir Facebook sayfasıyla mı bir
Twitter sayfasıyla mı, bir blogla mı, diğerleriyle mi yada hepsiyle mi?
Sosyal medyada açılan hesaplar kurumu nasıl yansıtıyor?
Kurum adına ismi belirli olan ya da olmayan kişi ya da kişilerce herhangi bir sayfa
açılmış mı bu sayfanın içeriği nasıl üye sayısı kaç kişi?
Sosyal medyada açılan hesapların kurumu doğru ve sorunsuz temsil etmesi için
hangi çalışmalar yapılabilir.
Kurumun sosyal medya hesapları hangi aralıklarla ve kimler tarafından takip
ediliyor?
Sosyal medyada müşterilerin yorumları, şikâyetleri, önerileri yanıt buluyor mu? Bu
konular değerlendirme kriteri olarak kullanıyor mu?
İtibar yönetimi, kısa dönemli menfaatler satın almadan ziyade etik değerlere
odaklanmalıdır. Sosyal medyada beklentileri yükseltmek için sergilenen davranışla bir
kurumun amacı arasında nasıl bağlantı kurulacağı açık bir şekilde bellidir. Örneğin; bir
tartışmayı ya da sosyal medyada bir şirketin ürünlerini öven müşteri birikimini keşfetmek
için kullanılan gizli (isimsiz) insanları kullanma, sadece etik açıdan şüpheli olmamakta,
aynı zamanda kaçınılması gereken itibar riski de oluşturmaktadır. Diğer bir ifadeyle sosyal
medyada bir kurumun sadece iyi görünmesi yeterli görülmemekte, o kurumun iyi olması
gerekmektedir (Aula, 2010: 46). Kurumlar, sosyal medyada itibarlarını yönetirken, çift
yönlü iletişime, sosyal sorumluluk çalışmalarına ağırlık vermelidir. Şikayet ve önerilere
hızlı cevap vererek hedef kitlenin sorunları çözülmelidir.
Sosyal medyada itibar yönetimi için diğer bir husus, açılan sosyal medya hesapları
sıklıkla kontrol edilmeli ve güncel paylaşımlar yapılmalıdır. Kurumlar, sosyal medyada
tüketicilerin ilgilerini çekmek için eğitici ve mizahi öğeler içeren paylaşımlar üzerine
yoğunlaşmalıdır. Çünkü kısa sürede milyonlarca paylaşımın olduğu bir mecrada içeriklerin
dikkat çekici ve etkileyici olmaması takipçilerin ilgisi kalmasına sebep olmaktadır.
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Kurumun sosyal medya faaliyetlerini takip edenlerin kurumsal itibarı yükselten daha
pozitif bir algı geliştirmesi beklenmektedir. Önceki çalışma, geleneksel çevrim dışı
medyanın kuruma yönelik pozitif bir ses tonuna maruz bırakmasının, daha fazla pozitif
kurumsal itibar algısıyla ilişkili olduğunu göstermektedir. Sosyal medya faaliyetlerinin
etkisi, sadece kurumsal itibar algısını etkileme yeteneği tarafından belirlenmemekte, aynı
zamanda bu faaliyetlere ulaşabilen çok sayıda insan tarafından belirlenmektedir. Bir
kurumun sosyal medya uygulamasında müşteriler için yer tutmaya başlayan benzer etken,
müşterilerin genel sosyal medya kullanımıdır (Dijkmans, vd., 2015: 60). Bu sebeple
kurumlar, müşterilerin medya kullanımı üzerinde araştırmalar yaparak bu ortamda en doğru
mecrada en stratejik uygulamalar yapmaları gerekmektedir.

A. Araştırmanın Amacı
Araştırma, Türkiye’de itibar sahibi olarak kabul edilen bankaların sosyal medya
ortamları üzerinden itibarlarını nasıl yönettiklerini ortaya koymayı amaçlamaktadır.
Araştırma sonucunda edinilen bulgular ışığında; sosyal medya üzerinden itibar yönetiminin
nasıl daha verimli bir biçimde yürütüleceği konusunda Türkiye’deki kurum ve kuruluşlara
öneriler sunulması amaçlanmaktadır.

B. Araştırma Metodolojisi
Araştırma, 2014 yılı Türkiye İtibar endeksi sıralamasına göre en itibarlı kurumlar
arasında yer alan İş bankası ve Garanti Bankasını kapsamaktadır. Türkiye itibar endeksine
göre İş Bankası Türkiye’nin en itibarlı 10 markası içinde yer alırken, sektörlere göre
yapılan sıralamada bankacılık sektöründe en itibarlı marka Garanti Bankası seçilmiştir.
Amaçlı örneklem yöntemine göre seçilen söz konusu iki kurumun Facebook ve
Twitter hesaplarındaki içerik ve hareketler, 1 Mart 2016– 1 Nisan 2016 tarihleri arasında
incelenmiş ve içerik analizine tabi tutulmuştur.

C. Araştırmanın Kısıtlılığı ve Soruları
Araştırmada seçilen iki kurumun sadece Facebook ve Twitter hesaplarının
seçilmesi diğer sosyal medya hesaplarının incelenmemesi sınırlıdır. Öte yandan
araştırmanın bir aylık süreyi kapsaması da diğer araştırma sınırlılığını
oluşturmaktadır.Araştırmanın sınırlılıklarından biri de sadece online ortamdaki
bulgulardan faydalanılmış, herhangi gibi bir yönetici veya uzman ile görüşülmemiştir.
Araştırma Sorusu 1: Kurumların itibarlarını etkilemesi açısından son derece önemli
olan çift yönlü simetrik iletişim ortamı bankaların sosyal medya hesaplarında var mıdır?
Araştırma Sorusu 2: Bankalar sosyal medya hesapları takipçileri tarafından yapılan
yorumlar olumlu mu yoksa olumsuz içeriğe sahip yorumlardan mı oluşmaktadır?
Araştırma Sorusu 3: Bankalar sosyal medya ortamlarındaki resmi hesapları
üzerinden ne tür içerikler paylaşmaktadır?

D. Araştırma Bulguları
Araştırma kapsamında incelenen iki bankanın Facebook ve Twitter hesaplarının
güncel tutulduğu görülmektedir. İki kurumunda söz konusu hesaplarına ve paylaşılan
içeriklere karşı ilgi gösterildiği saptanmaktadır. 10.04.2016 tarihi verilerine göre Garanti
Bankası’nın Facebook hesabı beğeni sayısı 1.555.229 iken İş Bankası’nın aynı hesaptaki
beğeni sayısı 417.349 olduğu, Garanti Bankası’nın Twitter hesabı takipçi sayısı 257 iken
İş Bankasının aynı hesaptaki takipçi sayısı 150 olduğu görülmektedir. Garanti Bankası’nın;
Facebook, Twitter, Plus Google, Instagram, Foursuare, Vine.co, youtube, Dailymotion,
Vimeo ve Linkedin olmak üzere 10 sosyal medya mecrasında hesapları bulunurken, İş
Bankası’nın Facebook, Twitter, Plus Google, Instagram ve Youtube olmak üzere 5
mecrada sosyal medya hesapları bulunmaktadır.
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Tablo 1. Paylaşım ve Yanıtlanma Sayıları (1 Mart- 1 Nisan)
Facebook Hesabı
Paylaşım Sayısı
Takipçi Yorumları
Garanti Bankası
İş Bankası

26
13

Garanti Bankası
İş Bankası

24
12

594
269
Twitter Hesabı
44
35

Yanıtlanan Takipçi
Yorumları
355
127
21
1

Araştırma Sorusu 1: Kurumların itibarlarını etkilemesi açısından son derece önemli
olan çift yönlü simetrik iletişim ortamı, bankaların sosyal medya hesaplarında var mıdır?
İncelenen bankaların Facebook hesaplarında bakıldığında hesap takipçilerinin
kurumların yapmış oldukları paylaşımlara ilgi gösterdikleri görülmektedir. Garanti Bankası
Facebook hesabında 26 paylaşım yapmasına rağmen 594 yorum yazılmıştır. Bu yorumların
yarısından fazlasının yanıtlanmasının çift yönlü iletişimi yansıttığı söylenebilmektedir. İş
Bankası’nda nispetenFacebook’ta paylaşım sayısı, takipçi yorumları ve yanıtlanan takipçi
yorumları daha az olduğu görülmektedir. Garanti Bankası Twitter hesabında 24 paylaşım
yaparken 44 takipçi yorumu almıştır.
İş Bankası 12 paylaşım yaparken 35 yorum almıştır. Bu bağlamda oransal bazda İş
Bankası daha az paylaşım yapmasına karşı daha yüksek sayıda yorum almıştır. Garanti
Bankası 44 yoruma karşı 21 yanıtta bulunurken İş Bankası 35 yoruma karşı sadece 1 yanıtta
bulunmuştur. Garanti Bankası sadece her iki mecrada da çift yönlü iletişim yaklaşımını
sergilemektedir; fakat İş Bankası’nın facebook hesabında çift yönlü iletişim uygun bir
yaklaşım sergilediği görülürken Twitter hesabı için aynı durumun söz konusu olmadığı
saptanmıştır.
Sosyal medyada bir kurum açısından hedef kitle tarafından yapılan yorumların
pozitif, negatif veya nötr olup olmadığı önemlidir. Söz konusu yorumlar, kurumun algısı
üzerine başka bir deyişle itibarı üzerinde önemli ipucu vermektedir. Aşağıda hedef kitle
tarafından yapılan yorumların yapısı ortaya konmaktadır:
Tablo 2. İçeriksel olarak Yanıtlanan Takipçi Sayısı(1 Mart- 1 Nisan)

Facebook Hesabı
Olumlu Takipçi Yorumları
Garanti Bankası
İş Bankası

124
60

Garanti Bankası
İş Bankası

3
4

Olumsuz Takipçi
Yorumları
340
59
Twitter Hesabı
25
22

Nötr Takipçi
Yorumları
130
150
16
9

Araştırma Sorusu 2: Bankalar sosyal medya hesapları takipçileri tarafından
yapılan yorumlar olumlu mu yoksa olumsuz içeriğe sahip yorumlardan mı oluşmaktadır?
İncelenen bankaların Facebook hesabında Garanti Bankası’nda olumsuz yorumlar öne
çıkarken İş Bankası’nda ise nötr yorumlar yoğunluktadır. Garanti bankası için yapılan
olumsuz yorumlarda; müşteri temsilcisine ulaşamama,müşteri ilişkileri ilgili
diğerşikayetler, personel eleştirileri, hesaptan çekilen kart ücretleri ve sorunlara ilişkin
çözümlerin anında çözümlenmemesi belirgin bir şekilde görülmektedir. İş Bankasında
özellikle nötr yorumlarda; personel alımı ilgili sorular, kart ve limit bilgilerine ilişkin
sorular yer almaktadır. Ayrıca Garanti Bankası’na verilen olumlu takipçi yorumları, toplam
takipçi yorumlarının % 20’si civarındayken İş Bankası’na verilen olumlu takipçi yorumları,
toplam takipçi yorumlarının % 22’sini oluşturmaktadır.
Bankaların Twitter hesapları incelendiğinde Facebook hesabına kıyasla
daha fazlayorum yapıldığı görülmektedir. Twitter hesabında hem İş Bankası Hem de
Garanti Bankası ile ilgili olumsuz yorumlar, olumlu ve nötr yorumların toplamında
fazladır. Olumsuz yorumlarda talep edilen kredi kartı veya bankamatik kartının zamanında
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teslim edilmediği, müşteri temsilcisi tavırları, şikayetlerin çözülmediği, faiz oranlarına
ilişkin diğer eleştiriler dikkat çekmektedir. Toplam takipçi yorumu içerisinde olumlu
yorumları Garanti Bankası % 6, İş Bankası ise % 11 oranında olduğu görülmektedir. Ayrıca
yorumlarda dikkat çeken diğer bir konu da paylaşılan içerikle ilişkili olmayan müşteri
yorumlarının dikkat çekici düzeyde fazla olmasıdır.
Kurumların sosyal medyada yer alan paylaşımlarının içerikleri de Kurumsal itibar
açısından önemli ipuçları sunabilmektedir. Bu bağlamda ürün ve hizmet tanıtımı,
bilgilendirme, sosyal sorumluluk, eğitim ve eğlence olmak üzere altı başlıkta kategorize
edilmektedir. Söz konusu kategori başlıkları rakamlarla aşağıda verilmektedir:
Tablo 3. Paylaşım İçerikleri (1 Mart- 1 Nisan)
Facebook Hesabı
Ürün ve Hizmet
Tanıtımı
10

Garanti
Bankası
İş Bankası

Bilgilendirme
8

3

Sosyal
Sorumluluk
3

7

Eğitim

Eğlence

Diğer

2

2

3

2

-

1

2

Twitter Hesabı
Garanti
Bankası

9

11

4

2

-

3

İş Bankası

1

7

1

-

1

3

Araştırma Sorusu 2: Bankalar sosyal medya ortamlarındaki resmi hesapları
üzerinden ne tür içerikler paylaşmaktadır?
Araştırmanın bu aşamasında her iki kurumunda paylaşımlarında ürün hizmet
tanıtımı, bilgilendirme, sosyal sorumluluk ve eğlence içerikli paylaşımlarda bulundukları
görülmektedir. Ayrıca her iki bankanın paylaşım içeriklerinin Facebook ve
Twitterhesaplarında benzer yönde olduğu, farklı mecralarda benzer paylaşımlar yaptıkları
saptamıştır. Garanti Bankası’nın paylaşımlarında ürün ve hizmet tanıtımı öne çıkarken, İş
Bankası’nda bilgilendirme içerikli paylaşımlar öne çıkmaktadır. Ürün ve hizmet
tanıtımında daha çok ihtiyaç kredisi ve diğer promosyonlar ile ilgili kampanyalar öne
çıkarken,bilgilendirme aşamasında basın açıklamaları, kurum için yapılan toplantılar, işe
alım ilanları yer almaktadır. Eğlence aşamasında ise tiyatro etkinliğine davet, neşeli
pazartesi oyunu ile bonus hediyeler kazanma içerikleri bulunmaktadır.
Her iki kurum için de eğitim ve sosyal sorumluluk içerikli paylaşımlar çok öne
çıkmasa da sosyal sorumluluk bağlamında kadın girişimcilere destek ve iklim değişikliği
ile ilgili, eğitim bağlamında ise şirket yöneticisininbilgilendirme sunumları yer almaktadır.
İş Bankası’nın her iki mecrada da eğitimle ilgili bir paylaşım içeriği bulunmamaktadır.
Diğer başlığında yer alan paylaşım içeriklerinde ise, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin Yıl
Dönümü ve 8 Mart Dünya kadınlar günü ile ilgili görsel ve video içerikleri paylaşılmıştır.
Bu kurumların Milli değerlere ve insanlar açısından önem verilen günlere duyarsız
olmadıklarını göstermektedir.

Sonuç ve Değerlendirme
İtibar endeksi 2014 yılı verilerine göre, en itibarlı iki banka üzerinden
gerçekleştirilen araştırmada, iki bankanın da Facebook ve Twitter mecrasında çok iyi
performans sergilemediği görülmektedir. Bankalar tarafından yapılan paylaşımlara
takipçiler tarafından yoğun ilgi gösterildiği, takipçiler tarafından olumlu, olumsuz ve nötr
yorumlardan anlaşılmaktadır Bu yorumlarda olumsuz ve nötr yorumların fazla olmasının,
iki bankanın itibarı için risk taşıdığı söylenebilmektedir. Bu yorumların cevaplanması, yani
çift yönlü iletişim ortamının oluşturulması olumlu karşılanmasına rağmen bu iletişim
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sürecinde takipçilerin sorunlarının kısa sürede çözülememesi, olumsuz yorumların
artmasına neden olmaktadır. Bu sebeple kurumların sosyal medyada sorunlara karşı daha
hızlı çözümler geliştirerek takipçilere geri bildirim vermeleri gerekmektedir. Ayrıca
gizlilik gerektirmeyen sorular için form doldurma talebi yerine cevabın hızlı bir şekilde
verilmesi daha iyi bir yöntem olabilmektedir.Hedef kitlenin kurum personeli ve kurum
politikaları ile ilgili olumsuz eleştirileri de dikkate alınarak önlemler alınmalı ve alınan
önlemler sosyal medya üzerinden gelen yorumlara göre ölçümlenmelidir.
Her iki bankanın sosyal medya hesabında incelenen diğer bir husus da paylaşılan
içeriklerin türleridir. Bu bağlamda incelenen kurumlar, çoğunlukla sahip oldukları resmi
sosyal medya hesapları üzerinden kendileri ile ilgili haber ve gelişmeleri duyurma ve ürün
veya hizmetlerini tanıtma amacına yönelik içerik oluşturmaktadır. Bu, aynı zamanda
kurumların sosyal medyayı bir reklam mecrası veya resmi geleneksel medya ortamı olarak
algıladıklarını göstermektedir. Bu açıdan sosyal sorumluluk, eğitim ve eğlence içeriklerinin
daha az olması ise kurumların takipçilerin beklentilerini gözardı ettiğini göstermektedir.
Bu noktada takipçilerin aktif olarak katımlarıyla oluşturulan sosyal sorumluluk ve eğitim
içerikli paylaşımlar takipçiler zihninde kurumların itibarını olumlu etkileyecektir. Diğer
taraftan paylaşılan içeriklerle örtüşmeyen farklı konulardaki takipçi yorumları da aynı
zamanda oluşturulan içeriklerin takipçi üzerinde fazla etki bırakmadığı ve onların
düşünceleri üzerinde değişiklik yaratmadığı gözlenmektedir. Sosyal medyada kurumun
itibarını yönetmek, kurumla ilgili ürün ve hizmet tanıtımı, kurumla ilgili başarı haberlerini
sunmaktan ibaret değildir. Son olarak; kurumun sosyal medyada, samimi bir ortamda çift
yönlü iletişim ortamını sunması, takipçilerini iyi tanıması, onların görüş, öneri ve
şikâyetlerine değer vermesi itibar yönetimi açısından önemli rol oynamaktadır.
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İşletmelerde Farklılık Yönetiminde Uygulanan Çalışan İlişkileri
Stratejilerinin Tespit Edilmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma
Melis YALÇIN

Özet
Çok uluslu işletmelerin sayısının artmasıyla birlikte farklı özelliklere sahip
çalışanların istihdam oranında artış görülmektedir. Değişen insan kaynakları yönetim
anlayışıyla birlikte işletmeler, çalışanlar arasında bulunan farklılıkları, birer fırsat olarak
görmeye başlamıştır. Farklı nitelikteki çalışanların birlikte uyum halinde çalışabileceği bir
ortam oluşturma ve yetenek odaklı değerlendirme yürütme, farklılıkların etkin şekilde
yönetilmesi ihtiyacını doğurmaktadır. Bu yönetim sürecinde çalışanlarla etkili iletişim
kurulması gerekmektedir. Dolayısıyla işletme içindeki gelişmeler hakkında çalışanları
çeşitli iletişim araçları kullanılarak zamanında bilgilendirme, onlara eğitimler verme ve
onların motivasyonunu artırmaya yönelik uygulamalarla çalışan ilişkileri stratejileri önem
kazanmaktadır. Bu çalışmanın amacı; farklılık kavramına ilişkin tanımlara yer verme,
farklılık yönetimiyle ilgili yaklaşımları açıklama ve farklılık yönetiminde çalışan ilişkileri
stratejilerini incelemektir. Bu kapsamda Türkiye’de faaliyet gösteren işletmelerin farklılık
yönetimi uygulamalarında çalışan ilişkileri stratejilerini ortaya koymak için nitel bir
araştırma yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Farklılık, Farklılık Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi,
Çalışan İlişkileri Stratejileri
JEL Kodu: O15

A Qualıtatıve Research About Determınatıon Of Employee Relatıons
Strategıes Implemented In Dıversıty Management In Busıness
Abstract
Employment rate of employees who have different cultural qualities has rised with
increasing of number of multinational corporations. Business, with changing human
resources management comprehension, have begun to view diversities between employees
as an opportunities. Creation of environment which employees of different proporties able
to work together with employees in harmony and conduction of talent based assesment
uncover to needs. Communication with employees effectively is necessary in this
management process. So, employee relations strategies have come into importance with
informing to employees on time about internal corporation improvements using various
communication tools, giving education to them, consideration their emotions and
implementations to increasing motivation. The purpose of this study is to include
definitions related to concept of diversity, revealing approaches about diversity
management and employee relations and examining communication strategies in diversity
management. In this context a qualitative research is executed for revealing the employee
relations strategies in implications of diversity of business that have international activaties
in Turkey.
Key Words: Diversity, Diversity Management, Human Resource Management,
Employee Relations Strategies
JEL Code: O15
Giriş
Farklılıkları yönetmenin sağlayacağı kazanımlar, işletmeler tarafından dikkate
alınmaya başlanmaktadır. Sözü edilen farklılıklar, cinsiyetler ve kuşaklar arasında
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olabildiği gibi kültürler arasında da olabilmektedir. Bu anlamda değerler, inançlar ve diller
açısından farklılık görülebilmektedir. Günlük yaşamda karşı karşıya kalınan bu
manzaradan iş yaşamında da söz edilmektedir. Birçok işletme, çalışanlar arasındaki
kültürel farklılıkları, güven ve anlayış temelinde başarıya ulaşmada itici bir güç olarak
kullanmaktadır.
İşletmeler, çalışana yapılan yatırımın aslında kurumsal amaçlara ulaşmada
üretkenliği ve etkinliğini arttırmada etkili olduğunu fark etmektedir. Günümüzde birçok
işletme, sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmek için insanı, yönetilmesi gereken bir
kaynaktan çok yatırım yapılması gereken bir sermaye olarak görmeye başlamıştır. Yerel
faaliyet gösteren ulusal bir işletme, çoğu zaman kendi ülkesi içerisinden çalışanları
istihdam etmektedir. Öte yandan uluslararası boyuttaki çok uluslu bir işletme, farklı
uluslardan da çalışanlara yer vermektedir. Dolayısıyla ulusal bir işletme ile çok uluslu bir
işletmenin insan kaynakları yönetimi uygulamaları birbirinden farklılık göstermektedir
(Öz, 2003: 168-172). Çalışanlara yönelik sergilenen yaklaşım, kültürlerarası farklılık
yönetiminde başarıyı etkileyen unsurlardan biridir. İşletmelerin iç hedef kitlesi olarak
değerlendirilen çalışanlarla ilişki stratejileri geliştirilerek onların işletmeye yönelik aidiyet
ve bağlılık duyguları artırılmaktadır. Kültürlerarası farklılıkları yönetim sürecinde
benimsenen çalışan odaklı anlayışın işletmelere katkı sağlaması beklenmektedir.
I. Farklılık Yönetimi Kavramı
İşletmelerde cinsiyet, ırk, dil, etnik köken, din, ideoloji, kültür, engellilik durumu,
hükümlülük açısından farklılık gösteren çalışanlar yer alabilmektedir. Modern yönetim
anlayışlarının insanı en önemli kaynak olarak görmesi, birçok açıdan farklılık gösteren bu
bireylerin yönetilmesini önemli hale getirmiştir (İnce, vd., 2015: 293). Farklılıklarının
yönetimi; sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji, antropoloji, hukuk, işletme, yönetim
bilimleri ve insan kaynakları yönetimi gibi disiplinlerin ortak ilgi alanına girmektedir.
Farklılıkların yönetimi, bir yandan insanlara eşit davranmayı, diğer yandan onların
farklılıklarına saygı duyarak bu farklılıklardan yararlanmayı kapsamaktadır. Dolayısıyla
kolay bir uygulama olarak görülmemektedir. Farklılıkları etkin şekilde yönetmeye
yardımcı olacak süreçler oluşturma ve farklılıkların yönetiminin tüm çalışanlar ve
yöneticiler tarafından benimsenmesini sağlayarak paylaşılan bir kültür haline getirmek için
uzun bir süreç ve kararlılığa ihtiyaç duyulmaktadır (Sürgevil ve Budak, 2008: 90-91). Bu
bağlamda kapsamlı ve entegre bir yapıya sahip olan farklılık yönetimi, işletmelerin
sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmeleri ve gelişmeleri için aktif bir şekilde
uygulanması gerekmektedir.
Farklılık yönetimi, “her bir çalışanın sahip olduğu tüm farklılıkların tanımlanması,
çalışanların tüm farklılıklarını ve tüm potansiyelini kullanarak işletme katkıda
bulunabileceği strateji ve politikaların belirlenmesi, bu strateji ve politikalar doğrultusunda
yönetilmesi ve değerlendirilmesi süreci” olarak tanımlanmaktadır. Bu süreç; planlama
aşaması (politika ve stratejilerin belirlenmesi, farklılık ihtiyaçlarının tanımlanması, çok
kültürlü ve kapsayıcı bir anlayış geliştirilmesi, farklılık iklimi yaratılması), farklılık
yönetimi uygulama aşaması (farklılık eğitimi, mentorluk desteği, iletişim yeterliliği, sosyal
ilişki ağları, farklılık takımı ve liderlik desteği, kültürel farklılık yönetimi, farklılık
geriliminin yönetimi) ve farklılık yönetimi programının ölçümlenmesi (farklılık karnesi,
farklılık mükemmellik modeli, farklılık ölçümleme araçları) olmak üzere üç aşamada
değerlendirilmektedir (Eğinli, 2009: 212, 275).
Günümüzün değişen ve sürekli gelişen iş ortamlarında farklılık olgusunun ve
kültürel farklılıkların yok sayılmaması, aksine işletmenin amaçlarıyla örtüşen yönetsel ve
gelişim stratejileriyle desteklenerek başarı için bir rekabet avantajı aracına dönüştürülmesi
gerekmektedir. Çok kültürlü işletmelerde bireylerin sahip oldukları güç, yetenekleri
oranında dağıtılmalı ve tüm üyelerin birbirlerine karşılıklı saygı duymalarına önem
verilmelidir. Öte yandan farklı kültürlerden gelen işletme üyeleri arasında etkin bir iletişim
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ağının oluşturulması gerekmektedir. Bütün çalışanlar tarafından benimsenen ve paylaşılan
güçlü bir kurum kültürü oluşturma temelindeki yönetim anlayışının, kültürel farklılıklardan
kaynaklanan sorunlara da çözüm getireceği tahmin edilmektedir (Gökçen ve Çavuş, 2014:
527-528). Bu bakış açısı doğrultusunda güçlü kurum kültürünün en önemli aktörlerinden
olan liderler, kültürün farklılık yönetimine uygunluk düzeyini analiz ederek güçlü bir kültür
oluşturmak için gerekli çalışmalar yürütmelidir.
Kültürlerarası farklılıkların bulunduğu işletmelerde çatışmaların yaşanması
kaçınılmazdır. Bu nedenle kültürlerarası çatışma yönetiminde farklı düşüncelere karşı açık
fikirli olma, tartışmalı konuları tanımlama, acele etmeme, saldırgan bir tutum
sergilememe, kişi odaklı olmak yerine fikir odaklı olma, çözümler üretebilme, çatışmadan
kaçınmak için teknikler geliştirebilme gibi beceriler gerekmektedir (Samover, Porter ve
McDaniel, 2009: 322-323). Günümüzde farklılık, uluslararası yöneticilerin karşılaştığı ve
üstesinden gelmek zorunda olduğu bir konudur. Kültürlerarası farklılık yönetiminde
farklılıkların farkına vararak, çatışmayı ortadan kaldırabilme ve onu işletmelere üstünlük
sağlayacak şekilde kullanabilme, yöneticinin başarısıyla doğrudan ilişkilidir (Dursun,
2004: 25-26). Farklılık yönetiminin bu süreçte birtakım kurumsal çıktıları bulunmaktadır.
Tablo 1’de bu çıktılara yer verilmektedir.
Tablo 1. Farklılık Yönetiminin Kurumsal Çıktıları
Yaratıcılığı açığa çıkarma, yeni ürün ve
hizmet geliştirme

Yetenek, beceri ve deneyim yönünden farklı
özelliklere
sahip
çalışanların
bulunduğu
işletmelerde düşünce, bakış açısı ve algılamalar
çeşitlilik göstermektedir. Bu durum, yenilikçi
fikirlerin ortaya çıkma ihtimalini artırmaktadır.

Daha nitelikli eleman seçimi

Farklılıklara değer verildiği işletmelere yetenekli
insanların başvurma olasılığı daha yüksektir. Böyle
işletmelerde çalışanlar kendilerini güvende
hissetmektedir.

Pazarın gelişmesi, pazar payı ve gelirlerin
artması

Pazardaki farklı grupların ihtiyacını karşılayacak
ürün,
hizmet
ve
pazarlama
stratejileri
geliştirilecektir. Farklı istek ve beklentilere sahip
müşteriler tatmin edilecektir. Farklı kültür grupları
bu işletmelerin müşterisi olmayı isteyecektir.
Çalışanların işletmeye bağlılığı, iş gücü devrini
azaltarak çalışanları işe alma ve elde tutma
maliyetlerini düşürmektedir. Etkili iletişim
sayesinde ekip çalışmasının performansı artacaktır.
Diğer yönden Sağlık giderleri, tazminat ödemeleri,
zaman ve emek kayıpları azalacaktır.
Farklılıklara değer veren işletmeler, değişimi daha
başarılı uygulamaktadır. Farklı bakış açıları
nedeniyle sorunlara daha etkin ve kalıcı çözümler
bulunacaktır.
Sosyal, ekonomik, teknolojik vb. gelişmelere daha
kolay uyum gösterecektir.
Çalışanların işletmeye bağlılıkları artacaktır.

Maliyetlerin azalması

Yönetim etkinliğinin artması

Kaynak: Barutçugil, 2011: 210-213’teki bilgilerin derlenmesiyle oluşturulmuştur.

Türkiye’de farklılıkların yönetimi konusundaki araştırmalar, 2000’li yılların
sonrasına dayanmaktadır. AB uyum sürecindeki uluslararası sözleşmeler ve ülkenin kendi
dinamikleri doğrultusunda çalışma yaşamında farklı kimlik ve özellikler taşıyan bireylerin
yer almasını engelleyen unsurlar ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır. İş Kanunu ve Devlet
Memurları Kanunu’nda kadınların çalışmasını kolaylaştıran süt izni, doğum izni gibi
uygulamalara yer verilmiştir. Kamu ve özel sektör işyerlerinde engelli ve eski hükümlü
çalıştırılması yasal bir zorunluluk haline gelmiştir (İnce, vd., 2015: 294). Böylece farklılık
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yönetimine ilişkin uygulamaların sayısı gün geçtikçe artmakta ve konuya daha çok önem
verilir hale gelmektedir.
II. Farklılık Yönetimi Uygulamaları
Farklılıkları yönetim süreci; dil, din, etnik köken gibi değişik kültürel özelliklere
sahip çalışanlardan oluşan bir işletmede farklılıkların uyumlaştırılarak sinerji yaratılması
son derece koordineli ve etkin bir yönetimi gerekli görülmektedir. Bu amaçla öncelikli
olarak kurumun kültürel potansiyelinin analiz edilmesi, sonrasında ise farklılık
stratejilerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Öte yandan uygulanan stratejiyle uyumlu bir
işletme kültürünün oluşturulması ve sürdürülmesi önem taşımaktadır. Buna ilişkin olarak
yüksek düzeyde sosyalleşme ve dayanışmanın söz konusu olduğu kurum kültürünün
farklılıkların yönetiminde daha etkili olması beklenmektedir. Sosyalleşme ve
dayanışmanın zayıf olduğu kurum kültüründe ise bunu sağlaması mümkün
görünmemektedir (Atasoy, 2012: 45). Sosyalleşme ve dayanışmaya dayalı bir kurum
kültürünün oluşabilmesinde ise öncelikle esnekliğin, şeffaflığın, bağlılığın ve güven
ortamının sağlanması gerekmektedir.
Farklılık yönetimi alanında özellikle çok uluslu işletmeler tarafından faaliyetler
yürütülmektedir. Bunun altında yatan sebep ise çok uluslu işletmelerin farklı kültürden
çalışanları istihdam etmeleri ve bu kültürel farklılıkları yönetme ihtiyacıdır. Bu bağlamda
IKEA’nın kültürel farklılıkların yönetiminde izlediği insan kaynakları stratejilerini
belirlemek üzere Türkiye biriminde nitel bir araştırma yapılmıştır. Elde edilen bulgulara
göre kültürel farklılıkların yönetimi konusunda IKEA dünya genelinde ve Türkiye’de
global liderlik, çok kültürlü ekipler, kurumsal iletişim, güçlü kültür, öğrenen kurum
oluşturma ve insan kaynakları uygulamalarından yararlanmaktadır. Bunun yanı sıra
kültürel farklılıkların yönetiminde IKEA’nın insan kaynakları planlaması, öğrenme ve
gelişim, açıklık, esneklik, iş ve yaşam dengesi ve liderliğe yönelik stratejik uygulamalara
yer verdiği tespit edilmiştir (Helvacıoğlu ve Özutku, 2010: 194).
Farklılıkların yönetimi uygulamaları, çalışanlarla ilgili süreçten sorumlu olan
insan kaynakları yöneticileri bu konuda önemli görev üstlenmektedir. Bu amaçla
Türkiye’de faaliyet gösteren çok uluslu işletmelerin insan kaynakları yöneticilerinin
farklılık yönetimiyle ilgili algıları, gerçekleştirdikleri uygulamalar ve araştırma konusunun
uygulanabilirliğine ilişkin 2009 yılında bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Yapılan
araştırmada çok uluslu işletmelerin insan kaynakları yöneticilerinin kavramla ilgili
bilinçlerinin yüksek olduğu, kişiler arasındaki farklılıkların kabul edilmesi, saygıyla
karşılanması ve bu farklılıkların kurum kültürüne sağlayacağı farklı bakış açıları ve
faydalar dikkate alınarak, bu farklılıkların işletmeyi zenginleştirici faktörler olarak
görülmesi gerektiğine inandıkları sonucuna ulaşılmıştır (Tozkoparan ve Vatansever, 2011:
99). Aynı çalışmada elde edilen başka bir sonuç ise; Amerikan kökenli dört işletmenin
insan kaynakları yöneticisinin ABD’nin yıllardır farklılıklarla ilgili çalıştığını, bu konuda
yazılı pek çok politikanın olduğunu, Türkiye’de de merkez politikalarını uyarlayıp hayata
geçirmeye başladıklarını ancak henüz istenilen seviyeye gelmediklerini belirtmektedir.
Diğer Amerikan kökenli işletmenin yöneticisi de her düzeyde farklılığın teşvik edildiğini,
faaliyet gösterilen tüm ülkelerde farklılıkları anlama ve değer vermenin, her ülke ve
kültürün değerlerine saygı duymanın önemsendiğini dile getirmektedir. Avrupa kökenli
işletmelerde ise bu konudaki farkındalık ve uygulama düzeyinin değişkenlik gösterdiğine
vurgu yapılmaktadır. Fransız kökenli işletmenin insan kaynakları yöneticisinin;
farklılıkların işletmenin yurtdışındaki merkezinde ne zenginlik ne de tehdit olarak
görüldüğünü, daha çok ülkeler tarafından nasıl tanımlanmaya çalışıldığını ifade etmektedir.
Alman kökenli işletmenin insan kaynakları yöneticisi ise farklı yönetsel düzeylerden
katılımcılarla ayrı ayrı iletişim grupları düzenlediklerini, ancak bu durumun çalışanları
ayrıştırmak gibi bir sonuç doğurmasını önlemek için bu uygulamalarını sorguladıklarını
açıklamaktadır (Tozkoparan ve Vatansever, 2011: 102).
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Tablo 2. Farklılık Yönetimi Uygulamaları
Çalışanları yönlendirme
programları

İşte tutma

Geliştirme
Dış paydaşlar
İletişim

Eğitim

Kadrolama ve alt yapı

Farklılaşmış işe alım takımları
Burs programları
Belirli gruplara özel iş ilanları ve farklılık girişimlerinin
tanıtılması
Azınlık konferansları ve iş fuarlarına katılım
Farklı öğrenci yapılarına sahip üniversite ve bölge
üniversitelerine yönelik işe alım çalışmaları
İşletmenin sponsorluğunda çalışan kaynağı veya etkileşim
grupları
Çalışanların yararlandığı kaynaklar (Örnek: Evlat edinme,
yaşlı bakım, eş bulma, sağlık)
İş yaşamı program ve teşvikleri (Örnek: Yerinde çocuk
bakımı, esnek çalışma saatleri, emzirme yerleri vb.)
Liderlik geliştirme eğitim programları
Mentorluk programları
Azınlık tedarikçi programları
Toplum hizmeti yardımları
Farklılık konusundaki başarılı çalışmalara yönelik kamu
bilinilirliği için yönetici ve çalışanlara verilen ödüller
Farklılıklarla ilgili haber bültenleri ve kurum içi web siteleri
Genel katılımlı toplantılarda yönetimin farklılıklar
konusundaki konuşmaları
İşletmenin farklılık girişimleri konusunda duyarlılık
eğitimleri
Konu temelli önleme eğitimleri (cinsel saldırı, erkek kadın iş
arkadaşlığı eğitimleri)
Takım oluşturma ve takım süreçleri eğitimi
Adanmış farklılıkların yönetimi personeli
Yönetsel ve yerel farklılık konseyleri

Kaynak: Jayne ve Dipboye, 2004: 412.

Tablo 2’de görüldüğü gibi farklılık yönetimi kapsamında çeşitli uygulamalar
bulunmaktadır. Bu kapsamda çalışanları yönlendirme programları, işte tutma, geliştirme,
dış paydaşlar, iletişim, eğitim, kadrolama ve alt yapı gibi farklılık yönetimi
uygulamalarının boyutlarından söz edilmektedir.
III. Farklılık Yönetiminde Uygulanan Çalışan İlişkileri Stratejileri
Farklılığa değer veren bir işletme, giderek daha fazla farklılaşan bir insan
kaynağına sahip olma yönündeki çabalarında ısrarlı ve tutarlı davranacaktır. Böyle bir
işletmenin çalışanları bir taraftan kendilerini farklı görmekten çok benzer görecekler, diğer
taraftan da kendilerini farklı yapan özelliklere değer vereceklerdir. Farklılıklar, her şeyden
önce k işletmelerin çevikliğini, esnekliğini ve değişimlere uyum yeteneğini artırmaktadır
(Barutçugil, 2011: 208). Luijters, Zee ve Otten'in (2008) kültürel çeşitliliği barındıran bir
iş ortamında yaptıkları araştırma sonucu, ortak değerler ve kültürlerarası güçlü bir grup
ikliminin, çalışanların hem çalışma grubu hem de işletmeyle ortak kimlik oluşturmalarını
olumlu yönde etkilediğini göstermektedir (akt. Güleş, 2012: 624-625). Bu durumda
işletmede ortak kimliğin oluşması için tek tip kültür yerine çok kültürlü ortamın
oluşturulması, aynı zamanda bu çoklu yapıyı destekleyen ritüellere yer verilmesi
gerekmektedir.
Çalışanlar, işletmelerin iç hedef kitlesini oluşturmaktadır. Bu nedenle
kültürlerarası farklılık yönetim sürecinde çalışanlarla işletmeler arasında ilişkilerin etkili
ve kaliteli olduğunun göstergeleri; çalışanların işletmenin güvenilir olduğuna, karşılıklılık
ilkesi çerçevesinde kararlar ve faaliyetleri gerçekleştirdiğine yönelik bir algıya sahip
olması ve ilişkiye bağlılık geliştirip ilişkiden tatmin olmalarıdır. Çalışanlarıyla olumlu
ilişkiler geliştirmek isteyen işletmelerin, onların ilişkiye bakış açılarını
değerlendirebilecekleri bir araştırma yapması ve periyodik şekilde bunu gerçekleştirmesi
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gerekmektedir. Öte yandan güvensizlik söz konusuysa çalışanların, güvensizliğe neden
olan faktörlere karşı algılarını olumluya çevirmelerini sağlayacak iletişim stratejilerinin
ortaya konması önem arz etmektedir (Boztepe, 2014: 144). Çalışanların karar alma
süreçlerinde farklı grupların fikirleri alınması ve işletme prosedürleri alınan geri
bildirimlere göre düzenlenmesi ya da yeniden gözden geçirilerek, tüm çalışanlara yönelik
bilgilendirme toplantıları yapılması, farklılık yönetiminde iletişim stratejileri açısından
önem arz etmektedir. Diğer yandan işletme gazetesi veya dergisinin çıkarılması da bu
yönde etkili bir çalışmadır. Böylelikle işletme merkezinin yabancı dildeki dergisinin
çalışanlar tarafından alınması ve okunması sağlanmaktadır (Tozkoparan ve Vatansever,
2011: 104).
Etkin bir çalışan ilişkileri stratejisinde bazı sorulara yanıt aranması
gerekmektedir. Bu sorular arasında; yetenekli çalışanları ödüllendirmek, geliştirmek ve
elde tutmak için yöneticiler tarafından çalışanlara ne verilmek istenmektedir? Çalışanların
yeni yetenekler elde etmeleri ve daha hızlı bir şekilde verimli hale gelmeleri için çalışanlara
ne gibi hizmetler verilmelidir? gibi sorular yer almaktadır. Yöneticilerin söz konusu sorular
karşısında vereceği cevabın, işletmenin vizyonu doğrultusunda olması gerekmektedir
(Doğan, 2005: 448). Farklılıkların genel anlamda eleman seçme ve yerleştirme, rekabet ve
pazarlama avantajı, maliyetleri azaltma, örgütsel esneklik, değişime uyum sağlama,
kurumsal imaj, sinerji, verimlilik, iş doyumu ve yaratıcılık yönlerinde işletmelere avantaj
sağladığı belirtilmektedir (Toksa, 2012: 47). Bu noktada iletişim tekniklerinden
yararlanmak gerekmektedir. Çok uluslu işletmelerde kültürlerarası farklılıkların bir rekabet
avantajına dönüşmesinde önemli faktörlerden biri, farklı kültürlerden gelen çalışanlar ve
yöneticiler arasında etkin bir iletişim ağının oluşturulmasıdır. Bunun beraberinde
kültürlerarası iletişimde, kaynak ile alıcının farklı değerler, davranış normları, beklentiler
ve tutumlara sahip olması, iletişimi zorlaştırabilmektedir (Helvacıoğlu, 2007: 112).
Çalışanlar arasında iletişim eksikliği olduğunda çalışanlar bu ortamdan olumsuz
etkilenmekte, bu durum farklılık yönetimi çabalarını başarısız kılmaktadır. Bu nedenle
farklılık yönetimi sürecinde fiziksel ihtiyaçlar kadar duygusal ihtiyaçların da tatmin
edilmesi gerekmektedir (Eğinli, 2009: 230). Bu ihtiyaçların karşılanması, çalışanların
değerli olduklarını hissetmeleri ve işletmeye yönelik aidiyet duygularının pekişmesi
açısından önem taşımaktadır.
İşletmelerde iletişimin şeffaf olması, güven duygusunun oluşması, sosyalleşme ve
dayanışmanın görüldüğü bir ortamda bireyler, çalıştıkları işletmelere daha kolay uyum
sağlamakta ve işletme sağladıkları katkı da aynı oranda artmaktadır. Bu bağlamda
işletmelerin stratejiler geliştirmeleri ve bu stratejilerin uygulanmasında istikrarlı olmaları
gerekmektedir (Atasoy, 2012: 48). Farklılık yönetimi sürecinde bilgi akışında süreklilik
yakalamak için intranet sistemi üzerinden bir geribildirim sisteminin oluşturulması, sürecin
her aşamasında çalışanlara ve çalışanların yönetime ulaşmasına doğrudan katkı
sağlamaktadır. Bu geribildirim sistemi sayesinde çalışanların farklılıklara ve gelişmelere
ilişkin duygu ve düşüncelerine yönelik değerlendirmeleri yapma fırsatı yakalanmaktadır.
Farklılık yönetimi planlama aşamasında bir zaman planı çerçevesinde hareket edilmesi,
farklılık yönetimi sürecinin diğer aşamalarına daha hızlı geçmesine yol açmaktadır (Eğinli,
2009: 285). İşletmeler farklılıklar açısından analiz edildikten sonra çevrede ne gibi
değişimlerin yaşandığı ve bunların önem dereceleri belirtilmelidir. İşletmenin misyonuna
ulaşması için neyin başarılması gerektiği ve başarıyı engelleyen faktörlerin neler olduğu
öğrenilmelidir. Bu süreçte önyargısız, objektif ve net bir görüş sahibi olmak gerekmektedir
(Toksa, 2012: 72).
Kültürel farklılıkların yönetiminde izlenebilecek insan kaynakları stratejileri
kapsamında liderlik, kişisel eğitim, sosyal eğitim, iş eğitimi, ortak iş etiği oluşturma,
danışmanlık, iş yaşam dengesi oluşturulması, esnek çalışma saatleri, eşitlik, çatışma
yönetimi ve kariyer yönetimi gibi uygulamaların bulunduğu belirtilmektedir (Helvacıoğlu
ve Özutku, 2010: 213). Çalışanların etkinliği ve verimliliğini sağlamada gelmiş oldukları
ülkelere ait kültürlerin belirgin özelliklerinin bilinmesi, olası kültürlerarası çatışmaların
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öngörülmesi, kültürel farkındalığın yerleştirilmesi ve kurum kültürüyle uyumlaştırılması
için birtakım politikaların, uygulamaların, kuralların geliştirilmesi, yönetsel açıdan yerine
getirilmesi gereken sorumluluklardır (Gültekin ve Ulukan, 2012: 90). Söz gelimi; çalışanın
geldiği ülkenin kültürüne ait ulusal bayramlar, genel davranış özelikleri, çalışma
biçimlerinin işletme tarafından bilinmesi ve uygulamalarla desteklenmesi, çalışanların
motivasyonunu artırmaktadır.
Farklılıkların yönetimi yaklaşımı, işletmeler çalışanlarını sürdürülebilir bir
kaynak olarak görmesini ve bireylerin farklılıklarından yararlanarak ekonomik ve sosyal
katma değer oluşturma amaçlarını temsil etmektedir. Bununla birlikte her çalışandan en üst
düzeyde katkıyı elde etmek için farklı yetenekleri geliştirmeyi ve bu amaç doğrultusunda
politikalar ve uygulamalar oluşturmayı ifade etmektedir. Farklılıkların yönetimi, eşitlik ve
farklılığı, bir yandan etik ve yasal nedenlerle diğer yandan ekonomik nedenlerle
desteklemektedir (Sezerel, 2013: 99). Farklılık stratejisini uyguladıktan sonra kurum
kültürünü şekillendirme süreci, işletmenin alacağı sonuçların sonunda gireceği şekildir.
Kurulan modeller, belirlenen stratejiler ve istenen sonuçlar ile işletmenin önceki hali
arasındaki fark, katedilen yolu göstermektedir (Polat, 2015: 63). Söz konusu süreçte kurum
kültürünün çalışanlara benimsetilmesinde kurum içi iletişim çalışmaları aktif rol
oynamaktadır.
A. Araştırmanın Amacı
Bu araştırmada amaç, Türkiye’de faaliyet gösteren işletmelerin farklılık
yönetiminde uyguladıkları çalışan ilişkileri stratejilerini tespit etmek, aralarında
karşılaştırmalı değerlendirme yapmak ve bu doğrultuda ortaya çıkan sonuçları alan
literatürüne sunmaktır.
B. Araştırmanın Metodolojisi
Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma, Türkiye’de farklılık
yönetimini uygulayan PepsiCo ve Coca Cola’yı, aynı zamanda gizlilik politikalarından
dolayı isminin gizli tutulmasını isteyen üç işletmeyi kapsamaktadır. Amaçlı örneklem
yöntemine göre seçilen söz konusu iki işletmenin, (PepsiCo ve Coca Cola) farklılık
yönetimine dair online ortamdaki (resmi web siteleri ve dergiler) bilgileri incelenmiştir.
Diğer üç işletmenin insan kaynakları yöneticileriyle yapılandırılmış soru formu
oluşturularak görüşme gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle çalışmada X 1, X2 ve X3 şeklinde
isimlendirilen üç işletme ve PepsiCo ile Coca Cola işletmelerinden elde edilen bilgiler
içerik analizine tabi tutulmuştur.
C. Araştırmanın Sınırlılıkları ve Soruları
Araştırma sürecinde online ortamdaki bulgulardan faydalanılması ve insan
kaynakları yöneticileriyle görüşme yapılarak sadece beş işletmede inceleme yapılması,
araştırmanın sınırlılıklarından birini oluşturmaktadır. Diğer bir sınırlılık da araştırmanın
çalışanlara yönelik gerçekleştirilmemiş olmasıdır. İşletmelerin farklılık yönetimine ilişkin
farkındalık düzeylerinin düşük olması ise araştırmanın diğer kısıtlılığını göstermektedir.
Araştırma Sorusu 1: İşletmelerin farklılıklara bakış açıları nasıldır?
Araştırma Sorusu 2: İşletmelerin farklılık yönetimiyle ilgili uyguladıkları programlar
var mıdır?
Araştırma Sorusu 3: Çalışanların demografik (yaş, cinsiyet, medeni durum..vb.) ve
kültürel özelliklerine göre farklı uygulamalar yapılmakta mıdır?
Araştırma Sorusu 4: Farklılık yönetimi sürecinde çalışan memnuniyeti ve çalışan
ilişkilerini geliştirmeye yönelik nasıl faaliyetler gerçekleştirilmektedir?
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D. Araştırmanın Bulguları
1. PepsiCo Örneği
PepsiCo, 2006 yılından itibaren Farklılık Yönetimi Programı’nı uygulamaktadır.
Program, faaliyet gösterdiği ülkelerde eş zamanlı olarak yürütülmektedir. Farklı düşünen,
farklı etnik kökenden gelen insanların bir araya geldiğinde daha iyi sonuçlar elde edeceğine
inanılmakta, yönetim kademesinde birbirine benzeyen insanların aynı düşünceye sahip
olacağı, dolayısıyla yaratıcılığı ve inovasyonu önleyeceği belirtilmektedir. PepsiCo
yönetiminde farklı kimliklere sahip kişiler çalıştırılarak, tüketici tercihlerini daha iyi
anlaşılması amaçlanmaktadır. ABD’de etnik kökenden cinsel tercihlere çok geniş bir
alanda çalışmalar gerçekleştirmektedir. Şirketin örnek uygulamaları arasında İspanya ve
Afrika’da yaz çalışma saatleri, İngiltere’de evden çalışma, ABD’de etnik köken ve cinsel
tercihi de temsil eden danışma kurulları, Afrika’da şirket çalışanlarının AIDS tedavisi
bulunmaktadır. 2006 yılından bu yana uygulanan Farklılıkların Yönetimi Programı
sayesinde fabrika çalışanları arasında kadın oranı yüzde 46’ya kadar yükseltildi. Bazı
departmanlarda kadın çalışanlar yüzde 50’nin de üzerinde olmakla birlikte üretimde çalışan
kadınların oranı 3 yıl içerisinde yüzde 18’den yüzde 62’ye yükseldi. PepsiCo Yönetim
Kurulu’nda 1 siyah, 3 de kadın bulunmaktadır. Amerika’da etnik kökenlere göre
oluşturulmuş danışma kurulları görev yapmaktadır. Afrika kökenliler, Latin kökenlilerden
oluşan danışma kurulları bulunmaktadır. Bu farklılıklar ABD’de cinsel tercih farklılıkları
olabilmektedir (Aydın, 2007). PepsiCo, tüm çalışanların katılımcı bir kültürü teşvik
etmektedir. Bu bağlamda farklılıkları kabul etmekte ve bunların yarattığı güce inanmakta,
çalışanlara saygılı ve adil bir şekilde davranmakta, güven, açık iletişim ve samimiyetin
olduğu bir ortamı desteklemektedir (http://www.pepsico.com.tr).
2. Coca Cola Örneği
Coca Cola, 2009 yılında Küresel İlkeler Sözleşmesini imzalayarak çalışma
koşulları bağlamında işe alma ve çalışma süreçlerinde ayrımcılığın önlenmesi, her türlü
zorlayıcı ve baskı altında çalışmanın önüne geçilmesi, insan hakları ihlallerinin önlenmesi
gibi ilkeleri benimsemektedir Coca Cola, 2010 yılından itibaren topluluk Şampiyonları
Ödül Programları düzenlemektedir. Bu program kapsamında topluma ve çevreye katkı
sağlayan başarılı çalışanların projelerini ödüllendirmektedir. Türkiye, Kazakiztan,
Kırgızistan gibi dünyanın farklı yerlerindeki ülkelerden çalışanların katılımıyla proje
yarışması gerçekleşmektedir. Bunun yanı sıra Coca Cola farklı yetenekteki çalışanların
potansiyelini keşfederek kariyerlerini geliştirme ve yüksek potansiyele ulaşma yönünde
onları teşvik etmektedir (http://www.cci.com.tr).
3. X1, X2 ve X3 İşletme Örnekleri
Araştırma kapsamında üç işletmenin (X1,X2 ve X3) farklılık yönetimine karşı
tutumları olumlu yöndedir. Üç işletmenin de farklılık yönetiminin işletmelere avantaj
sağladığı yönünde fikirleri ortaktır. Bu kapsamda çalışanların kişisel gelişimlerine önem
vermekte, buna yönelik eğitim programları yürütmektedirler. Çalışan memnuniyetini
ölçmek amacıyla öneri ve şikayetleri öğrenmek için anket uygulaması
gerçekleştirmektedirler. Böylece ihtiyacı tespit edip bu yönde çalışmalar yürütmektedirler.
Aynı zamanda kadın çalışanlarla ilgili çalışma koşulları düzenlemeleri yapmakta ve
yönetici pozisyonuna gelmeleri noktasında önlerini açmaktadırlar. Bunun yanı sıra
incelenen işletmelerin farklılık yönetimin özelliklerine yönelik uygulamalarda bazı eksik
yönleri bulunmaktadır. Bu doğrultuda yaş, medeni durum, kişilik ve fiziksel farklılıklara
yönelik çalışmalar yetersiz görülmektedir. Daha çok cinsiyet, etnik ve yetenek yönünden
farklılıklara ilişkin çalışmalar sürdürülmektedir. Farklılık yönetimi sürecinde bu üç
işletmenin karşılaştığı zorluklar ise; çalışanların beklentilerinin zaman zaman
karşılanamaması, memnuniyetsizlikler ve farklılıkları kabullenememeleri olabilmektedir.
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Tablo 3. Farklılık Yönetiminde Aranan Özelliklere Yönelik Tematik Çözümleme
Belirlenen alt
tema

Saygı

Açık iletişim

Adil olma

Güven

Katılımcı
kültür

PepsiCo
Coca Cola
X1 İşletme

X

X

X2 İşletme
X3 İşletme

İncelenen işletmelere farklılık yönetimi açısından bakıldığında; PepsiCo, Coca Cola,
X2 ve X3 işletmelerinde yukarıda belirtilen tüm özellikleri görülmektedir. Ancak X 1
işletmesinde farklılık yönetiminde geçen önemli kavramlardan “güven” ve “adil olma”
kavramları öne çıkmamaktadır. Buna ek olarak farklılıklara saygı gösterme, açık iletişim
kurma ve katılımcı kültür, beş işletme tarafından farklılık yönetiminde aranan özellikler
arasında yer almaktadır. Güven konusunda ise sadece X1 işletmesi tarafından farklılık
yönetiminde güvenin önemi üzerinde durulmamaktadır. Diğer işletmeler, çalışanlar arası
güvenin iş tatmini ve bağlılığı artırdığını, bu nedenle önemli olduğunu belirtmektedir.
Tablo 4. Farklılık Yönetiminde Çalışanların Fiziksel, Demografik, Kişilik, Yetenek ve
Kültürel Özellikleriyle İlgili Uygulamalara Yönelik Tematik Çözümleme
Belirlenen
alt tema

Cinsiyet

Yaş

Medeni
durum

PepsiCo

X

X

Coca Cola

X

X

X

X

X1 İşletme

X

X2 İşletme
X3 İşletme

X
X

X

Fiziksel
özellikler

Yetenek

Etnik
köken

Kişilik

X
X

X

X

X

X

X

X

X

Tablo 4’te görüldüğü üzere; araştırmada incelenen işletmelerin hepsi farklılık
yönetiminde çalışanların yetenek boyutunu önemsemektedir. Öte yandan PepsiCo, farklılık
yönetimi sürecinde diğer işletmelere kıyasla daha fazla özellikleri dikkate almaktadır. Yaş,
kişilik, medeni durum özellikleri ise işletmeler tarafından daha az ilgi görmektedir. Yaş
özelliği için sadece X3 işletmesi, belli bir uygulama sürdürmektedir. X ve Y kuşağı
çalışanlarının hoşgörü ve saygı çerçevesinde çalışabilmeleri için her iki gruba ayrı ayrı
destek olmakta, farklı ve esnek eğitimler vermektedir. Medeni durum için X 2 işletmesi ve
kişilik özelliği için sadece PepsiCo, uygulamalar yürütmektedir. Cinsiyet kapsamında
PepsiCo, Coca Cola ve X2 işletmesinde kadınlara yönelik önemli çalışmalar
gerçekleştirilmekte, yetkililerin ifade ettiği gibi son yıllarda çalışan kadın sayısı ve yönetici
kadın sayısında artış görülmektedir. Etnik kökenle ilgili olarak; PepsiCo, Coca Cola ve X3
işletmesi tarafından çalışanların etnik kökenlerinin dikkate alındığı, kültürel farklılıkların
yaratıcılığın artırılması yönünde avantaj sağladığı görülmektedir.
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Tablo 5. Farklılık Yönetiminde Çalışan ilişkilerini Geliştirme ve Çalışan Memnuniyetini
Artırmaya Yönelik Uygulamalarla İlgili Tematik Çözümleme
Belirlenen
alt tema

Anket

Proje

Eğitim

Ödüllendirme

PepsiCo
Coca Cola
X1 İşetme

X

X2 İşletme

X

X3 İşletme

X

X

Tablo 5’te görüldüğü üzere; farklılık yönetiminde çalışan ilişkilerini geliştirme ve
çalışan memnuniyetini artırmaya yönelik uygulamalardan eğitim ve ödüllendirmeyi beş
işletmenin de tercih etmektedir. Bu kapsamda genelde çalışanlardan geri bildirim alma
amacıyla gerçekleştirilen anket uygulaması, X3 işletmesi dışında diğer dört işletme
tarafından kullanılmaktadır. Takım çalışmasını artıran, yeni fikirler üretilmesini sağlayan
çalışanlara yönelik proje uygulaması ise sadece PepsiCo ve Coca Cola tarafından
yürütülmektedir.
Sonuç ve Değerlendirme
Farklılıkların çeşitlilik gösterdiği işletmelerde çalışanların cinsiyet, yaş, medeni
durum ve kültürel özellikler açısından farklılaştığı bilinmektedir. Bu durumun işletmeler
için bir dezavantaj olmaktan çıkıp avantaja dönüşmesi, işletmelerin sürece ilişkin
farkındalık düzeyine ve yönetim başarısına bağlı olmaktadır. Bu noktada ilişki ve iletişim
odaklı bir anlayışının geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu kapsamda gerçekleştirilen uygulamalar arasında çalışanlarla açık iletişim
kurulması, çalışanlardan geri bildirim alınarak memnuniyet düzeylerinin ölçümlenmesi,
ihtiyaç doğrultusunda çeşitli eğitimler verilmesi, çalışanlara yönelik anketlere yer
verilmesi, kişisel gelişimlerine önem verilmesi gibi uygulamalar bulunmaktadır. Buna
rağmen bazı işletmelerde farklılık yönetimiyle ilgili bütünsel ve sistematik programların
olmadığı görülmektedir. Bu noktada PepsiCo, Coca Cola gibi küresel çaptaki işletmeler
farklılık yönetimine ilişkin bütünsel bir program ve sisteme sahipken daha küçük çaplı
işletmelerde bu programın sistematik bir şekilde uygulanmadığı görülmektedir. Bu
durumun gerekçesi, çok uluslu işletmelerin farklı yaş, cinsiyet, etnik köken, dil, din gibi
özellikleri bakımından çeşitliliği barındırmalarıdır. Araştırmada işletmelerin farklılık
yönetimi kapsamında yetenekli çalışanları önemsedikleri ve onların yetenekleri ve
motivasyonlarını geliştirmeye yönelik uygulamalar yürüttükleri tespit edilmiştir.
Araştırmada elde edilen bulgular ışığında tüm işletmelerin farklılık yönetiminin
daha fazla önemsenmesi ve bu süreçte uygulamalara daha çok ağırlık verilmesi gerektiği
görülmektedir. Öte yandan farklılık yönetim sürecinde karşılaşılan sorunlar arasında
çalışan memnuniyetsizliği, tatminsizliği yer almaktadır. Farklılık yönetim sürecinde yaş,
cinsiyet, medeni duruma ve kişilik özellikleri göz ardı edilmemelidir.
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Özet
Üniversiteler, genellikle içinde bulundukları toplumun gelişmesine sosyal ve
kültürel alanlarda katkı sağlarken; son yıllarda paydaşları ile kurdukları işbirlikleri
dolayısıyla ekonomik anlamda önemli roller üstlenmeye başlamışlardır. Özellikle
üniversite-sanayi işbirliği kapsamında paydaş yaklaşımını benimseyen üniversiteler bu
doğrultuda iç yapısını koordine etmektedirler. Bu bağlamda, örgüt içerisindeki birimlerin
ortak amaçları gerçekleştirmede doğru iletişimi sağlaması gerekmektedir. Örgütleri
amaçlarına ulaştıran insanların kendi aralarında kurdukları iletişimin kalitesi, bir ölçüde
içinde bulundukları örgütün başarısı ile doğru orantılıdır. Özellikle kalabalık örgütlerde
kaliteli bir iletişim sağlamayı görev üstlenen yöneticilerin bu konuda hassas davranmaları
beklenmektedir. Örgütsel iletişim, ‘yapı’dan ‘bağlam’a ve ‘bağlam’dan ‘süreç’e doğru bir
yol izlemektedir. Örgütler yapıları itibariyle belirli bir iletişimsel bağlam ortaya
koymaktadırlar. Zaman içerisinde yapıları değişime uğrayan örgütlerin bağlamda da bir
yenilenmeye gittikleri söylenebilir. Ancak her durumda gerçekleşebilecek iletişimsel bir
dönüşümün süreç olarak doğru yönetilmesi son derece önemlidir. Bu çerçevede,çalışmada
Üniversite-Sanayi işbirliği ölçüsünde örgütsel iletişimi güçlendiren faktörler ve
belirleyicilerin tespit edilmesine yönelik teorik araştırmalar incelenmiştir. Ayrıca,
uygulama boyutunda Türkiye’de Marmara Bölgesi’nde bir vakıf üniversitesi ile bir devlet
üniversitesine bağlı olarak faaliyet gösteren Üniversite-Sanayi İşbirliği Araştırma ve
Uygulama Merkezleri örnek olay araştırma yöntemi ve belge inceleme tekniği kullanılarak
kıyaslanmıştır. Kıyaslama yapılırken Üniversite-Sanayi İşbirliği Araştırma ve Uygulama
Merkezi yöneticileri ile mülakat gerçekleştirilmiştir. Araştırma çıktıları bakımından ideal
bir Üniversite-Sanayi İşbirliği Araştırma ve Uygulama Merkezi içerisinde etkin bir örgütsel
iletişim mekanizması ve efektif bir paydaşlar-arası işbirliğinin nasıl olabileceği üzerine
öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Örgütsel İletişim, Paydaş Yaklaşımı, Üniversite-Sanayi
İşbirliği
JEL Kodu: I23, M00, M1, L2
Abstract
Universities generally contribute to the development of societies in terms of social
and cultural fields; and in recent years, they have established partnerships with
stakeholders. Thus, universities have started to play an important role in economic aspects.
In particular, the universities that adopt the stakeholder approach in frame of universityindustry collaboration are coordinating their internal structure in this direction. In this
context, the units within an organization must provide proper communication for attaining
common purposes. The communication quality that people create among each other for
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achieving organization’s aims is to some extent directly proportional to the organization’s
success. Especially, the managers who undertake the task of ensuring better communication
quality in crowded organizations are expected to be sensitive to this issue. Organizational
communication is following a way from ‘structure’ to ‘context’ and from ‘context’ to
‘process.’ Organizations put forward a specific communicative context within their
structures. It can be claimed that the changed structures of organizations may create a
renewal process in the ‘context’ of organizations. However, it is extremely crucial to
manage a communicative transformation as a process, properly. In this framework, in this
study the theoretical investigations that are related to the determinants and factors which
strengthen organizational communication were examined within the scope of universityindustry collaboration. Furthermore, University-Industry Cooperative Research
Application Centers that are actively operating under a state and a private non-profit
universities located in Marmara region in Turkey were compared by means of using case
study research method and document examination technique. Interviews with managers of
University-Industry Cooperative Research Application Centers were conducted while
doing comparisons. In terms of research outcomes, some suggestions were presented to
better conceive an effective organizational communication mechanism and efficient interstakeholders collaboration in an ideal University-Industry Cooperative Research
Application Center.
Keywords: Organizational Communication, Stakeholder Approach, UniversityIndustry Collaboration
JEL Code: I23, M00, M1, L2
I. GİRİŞ
Bilim ile teknoloji daha önce hiç olmadığı kadar günümüzde iç içe geçmiş
durumdadırve işbirliği içinde düşünülmektedir. Bilgisayarlar, geliştirilmiş teknolojik
aletler, deney cihazları olmaksızın, yalnız kağıt ve kalem kullanmakveya düşüncelerimiz
doğrultusunda bilimsel araştırmalar yapmak, neredeyse imkansızduruma gelmiş
bulunmaktadır (İnam, 2004: 17).Son yıllarda ülkelerin birbiriyle olan rekabetinde bireysel
başarıların toplamının özellikle etkili olacağı ifade edilmektedir. Ayrıca,başarıların
sağlanmasında farklı kesimlerin birlikte çalışma arzu ve olgunluğuna sıkı sıkıya bağlı
olduğu vurgulanmaktadır. Bu ortama bakıldığında; bilim insanlarının tutumu, eğitimde
sağlanacak gelişmeler, üniversitelerin bilgi paylaşım yetenekleri, kamunun stratejileri
planlama kapasitesiile birliktemevcut değerlerin rasyonel kullanımı, kaynak dağılımında
akılcılık, sivil toplumda sorumluluk ve çevre bilinci ‘mozaiğin’ önemli kısımları olarak yer
almaktadır. Bu ortamın özenle beslemeye çalıştığı iki önemli kesimden biri üniversiteler,
diğeri ise sanayi ve iş dünyasıdır (Kiper, 2010: 5).
Üniversiteler, temel gayeleri olan eğitim ve öğretim faaliyetleri yanısıra bilimsel
bilginin üretiminde de katkıda bulunarak, bir yandan sanayinin ihtiyaç duyduğu kalifiye
personeli yetiştirmekte, diğer yandan ise yapılan çalışmalarla sanayi için gerekli bilginin
veya teknolojinin üretimine katkı sağlamaktadır (Bozkurt ve Aytaç, 1996: 5). Bu
çerçevede, bilimsel gelişmenin esas üreticisinin üniversiteler, yeni teknolojiler ile
ekonomik gelişmenin temel aktörlerinin ise sanayi olduğu düşünüldüğünde, bu iki kültürün
işbirliğinin önemi daha açık ortaya çıkmaktadır (Etzkowitz, 2003; Kiper, 2004). Özellikle
yapısı ve işlevi bakımından birbirinden tamamen farklı olan bu iki tarafın birbiriyle olan
ilişkisinde iletişimin önemi yadsınamaz. Bu durumda, üniversite tarafını temsil eden
yöneticilerin sanayi ile ilişkilerinde iletişimsel yetenekleri ön plana çıkmaktadır. Bu
bağlamda, iletişim olgusunun dönüşümüne ve örgütsel çerçevede sahip olduğu önemine
odaklanmak gerekmektedir.
Günümüzde insan iletişiminin aldığı boyut yazılı, sözlü, görsel-işitsel şekillerini
aynı sistem içinde bütünleştiren bir hiper-metin (hypertext) ya da meta-dil (metalanguage)
şeklini aldığı görülmektedir (Castells, 2013: 440). Yeni iletişim teknolojileri (örneğin, Web
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2.0 gibi) ve sosyal medya bu meta-dilin yansımalarıdır (Kanışlı, 2013; Avcı, 2014).Kavram
olarak iletişim, en geniş anlamda ‘iki birim arasında birbiriyle ilişkili mesaj alışverişi’dir
(Cüceloğlu, 2004: 68). Özellikle yönetim alanında önemi tartışılmaz olan iletişim sürecinin
unsurları; kaynak, algı (filtre), mesaj (ileti, haber), iletişim kanalı, çevre koşulları, alıcı ve
geriye bilgi akışı (geri besleme – feedback) üzerinde çokça durulmaktadır(Koçel, 2014:
613-621).
Literatürde iletişimi dört boyutuyla gruplandıran ve ‘kanal/yol metaforu (conduit
metaphor)’ olarak niteleyen Reddy’nin öncülük ettiği anlayışa göre; i) dilin, duygu ve
düşünceleri insandan insana transfer ettiği, ii) konuşmacı ve yazarların kelimelere duygu
ve düşüncelerini yükledikleri, iii) kelimelerin duygu ve düşünceleri içerdiği ve iv)
dinleyiciler ile okuyucuların kelimelerden duygu ve düşünce çıkarımında bulundukları
varsayımlarını içermektedir (Axley, 1984: 429; Lammers, 2011).
Bu çerçevede düşünüldüğünde örgütler, kendi hikayeleri, ürünleri, teknolojileri,
örgütsel yapıları, yönetim kademeleri, işgücü, toplum ve iklim gibi bileşkeleri ile birer
özgün varlıktırlar (Brenner ve Sigband, 1973: 323; Yazıcı, 2002). Örgütlerin daha rasyonel
şekilde çalışabilir hale getirilmesi ve işletmelerde etkinliğin ve verimliliğin arttırılması
birçok unsur ile ilişkilidir. Bu unsurlardan birisinin de iletişim olduğu ifade edilmektedir.
Etkin bir iletişim sisteminin işletme faaliyetlerini olumlu yönde etkileyeceği hususunda
fikir birliğine varılmıştır (Babaoğlu, 1992: 27). İşletmede amaçlanan kişilerarası ilişkilerin
olumlu yönde gelişmesi ise, dar boyutlar içinde sıkışan iletişim ağlarının genişletilmesi ve
tek yönlü iletişim yerine imkanlar dahilinde iki yönlü yansımalı iletişime geçilmesi ile
mümkün olduğu bir gerçektir (Sabuncuoğlu ve Tüz, 2005: 126).
Sonuç olarak örgütler de bireyler gibi, çevresi ile ilişki, iletişim ve etkileşimde
bulunan organizmalara benzemektedirler. Karşılaştıkları durumlara uyum sağlar ve sürekli
değişmektedirler. İlişkiyi yönetmek, iletişimi ve etkileşimi yönetmenin ilk safhasını
oluşturmaktadır. Bunlar birbirlerini tamamlayan süreçlerdir. Örgütle çevresi arasındaki
bağlantı, ilişkiyle başlamakta, iletişimle gelişmekte ve etkileşimle (interaktif süreçlerin
yaşanmasıyla) sonuçlanmaktadır(Tutar, 2009: 43).Örgüt ile dış çevresi arasındakibağlantı,
çok yönlü ve açık iletişim kanalları aracılığıyla toplumun çeşitli kesimleri ile bilgi alışverişi yapılarak ve çeşitli düzeylerde ilişki kurularak işletme-toplum bütünleşmesinin
sağlanmasına olanak sunmaktadır (Eskiyörük, 2015: 96).
II.METODOLOJİ VE SINIRLILIKLARI
Araştırma kapsamında, Üniversite-Sanayi İşbirliği (ÜSİ) ölçüsünde örgütsel
iletişimi güçlendiren faktörler ve belirleyicilerin tespit edilmesine yönelik teorik çalışmalar
incelenmiştir. Uygulama boyutunayönelik, Türkiye’de Marmara Bölgesi içerisinde yer
alan devlet ve vakıf üniversitelerinin toplamı (N= 67) araştırmanın evreni olarak
seçilmiştir. Üniversitelerin büyük bir çoğunluğu (% 82.1) İstanbul ve Bursa illerinde yer
almaktadır. Tablo 1’de Marmara Bölgesi’ndeki üniversitelerde yer alan araştırma ve
teknolojik geliştirme merkezlerine yönelik daha ayrıntılı bilgiler yer almaktadır. Bu
bağlamda hem üniversite yoğunluğu hem de çeşitli merkezleri birarada barındırmaları
bakımından bir vakıf üniversitesi ve bir devlet üniversitesine bağlı olarak faaliyet gösteren
ÜSİ Merkezleri bu iki ilden örnek olay yöntemi kapsamında incelenmiştir.
Örnek olay yöntemi genelde sayısal veriler içererek bir modern olgunun kendi
gerçek dünyasında araştırılmasına yardımcı olmaktadır. Araştırılan içerik ile olgular
arasındaki sınırlar açık ve görünür olmadığında ve çok sayıda kaynaktan göstergenin
araştırmaya eklenmek istendiğinde örnek olay araştırması uygun bir yöntem olarak
düşünülmektedir (Eisenhardt, 1989; Yin, 2003).
Tablo 1:Marmara Bölgesi’ndeki Üniversitelerin Araştırma ve Teknoloji
Geliştirme Merkezleri
MARMARABÖ
LGESİ

D
evlet

V
akıf

ÜNİVERSİTE İSTATİSTİKLERİ
Tek
ÜSİ
Teknolo
nokent /
Merkezi
ji Transfer Ofisi
Teknopark
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TOPLAM (12
İL)

2
5

İstanbul
Bursa
Balıkesir
Kocaeli
Sakarya
Çanakkale
Tekirdağ
Düzce

4
2

1
1

4
1

2
2
2
1
1
1
1

1
-

14

9

11

8

5

9

2
1
1
1
1

1
1
1
1
-

1
1
-

Kaynak:<http://www.yok.gov.tr/web/guest/universitelerimiz>
üniversitelerin
kendi internet sayfalarından yararlanılmıştır.

internet

adresi

ve

Araştırmada incelenen vakıf ve devlet üniversitelerinin seçiminde; ÜSİ Merkezi,
Teknokent/Teknopark ve Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) gibi birimleri birarada
bulundurmalarına dikkat edilmiştir.Bu bağlamda, Kaymaz ve Yiğit (2011: 198) bu gibi
yapıların üniversite-sanayi arasında köprü görevi gördüklerini ifade etmişlerdir.
Üniversite bünyesi içerisinde yer almayan teknoloji geliştirme merkezi ve Ar-Ge
merkezi göz önünde bulundurulduğunda ise; Marmara bölgesinde, toplam 18 Teknoloji
Geliştirme Bölgesi ile 113 Ar-Ge Merkezi’nin faaliyet gösterdiği belirtilmektedir (T. C.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıgı, 2014).
Araştırmada seçilen örneklem ile ilgili olarak üniversiteler baz alınarak belge
inceleme tekniği kullanılmıştır. Farklı iki örnek arasında kıyaslama yapılırken ÜSİ Merkezi
yöneticileri ile yarı yapılandırılmış mülakat yöntemi gerçekleştirilmiştir.
Yarı yapılandırılmış mülakatların yapılması sırasında kullanılan sorular açık uçlu
olmakla birlikte, bir sistematik ve yapı kapsamında sorulmaktadır. Mülakatta kullanılacak
soruların daha önceden bir literatür taraması yapıldıktan sonra belirlenmesi gerekmektedir.
Soruların yöneltildiği kişiden daha detaylı bilgi vermesi beklenmektedir. Alınan cevapların
ise yine belirli bir sistematik çerçevesinde araştırmada sunulması uygun olmaktadır
(Demir, 2011: 279-280).Bu araştırma kapsamında kullanılan sorular, Demir’in (2011) de
vurguladığı üzere mülakat öncesi literatür taraması sırasında çalışmanın içeriğine uygun
bilimsel araştırmalardan (Siegel, Waldman, Atwater ve Link, 2003; 2004) yararlanılarak
hazırlanmıştır.
İncelemeye dahil edilen üniversitelerde faaliyet gösteren araştırma ve teknolojik
geliştirme birimlerine yönelik belge incelenmesi, bu birimlerin yönetiminde yetkili olan
kişilerle gerçekleştirilen mülakatlar sonucu elde edilen bilgiler, üniversite ile paydaşları
arasında kurulan iletişim ile ilişkilendirilmiştir.
III. PAYDAŞ YAKLAŞIMI VE ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ
İLİŞKİSİ
Paydaş kavramı Freeman tarafından; ‘bir organizasyonun hedeflerine ulaşmasında
etkileyen ya da etkilenen kişi veya gruplar’ olarak tanımlanmıştır (Freeman, 1984: 53;
Frooman, 1999: 192; Welch ve Jackson, 2007: 183). Paydaş yaklaşımı, temel değerler veya
prensipler içeren ilişkilere yatırım yapılması gerektiğinin önemine vurgu yapmaktadır.
Dolayısıyla, paydaş yaklaşımı stratejik planlamaların uygulanması ve formüle edilmesinde
yöneticilerin kişisel değerlerini paylaşmasına izin verebilmektedir. Bunun tipik bir örneği
de işletme stratejisi konseptidir (Freeman, 2004: 234). Söz konusu paydaşların
oluşturdukları bu ağ, hükümetlerden firmalara, demokratik kitle örgütlerinden üniversite
ve araştırma kurumlarına kadar oldukça kalabalık, inovasyon sistemi içinde etkileşimde
bulunulan aktörler kümesi olarak görülmelidir (Kiper, 2004: 73). Siegel vd., (2003: 113)
üniversite-sanayi işbirliği bağlamında; üniversite ile ilişkili bilim adamları ve yöneticileri,
sanayi ile ilişkili bilim adamları, büyük firmalara mensup Ar-Ge yöneticileri ve
girişimcileri bir arada düşünmek gerektiğini belirtmişlerdir. Adıgüzel (2011a: 166) Ar-Ge
ve teknoloji transferinin yenilikçilikteki başarıya etkisini, yalnızca üniversitelerin,
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araştırma enstitülerinin, girişimlerin ve diğer ilgili kurumların birbirinden bağımsız olarak
yeteneklerine ve kapasitelerine bağlı olmayıp, birlikte hareket etmeleri sonucu daha etkin
olabileceklerini belirtmiştir. Bu birlikteliğin sağlanmasında devlete önemli stratejik
görevler düştüğünü de ayrıca vurgulamıştır.
Devlet üniversitelerdeki Ar-Ge çalışmalarını desteklemek maksadıyla Ar-Ge fonu
oluşturarak stratejik sektörleri geliştirebilir ve bu şekilde ülke çapında sürdürülebilir
kalkınma sağlanabilir. Yenilik, Ar-Ge ve teknoloji temelli bir küresel rekabet ortamı;
teknoloji, altyapı, sermaye ve insan kaynağına sahip olan ülkelere belirli avantajlar
getirebilmektedir (Adıgüzel, 2011b: 140).
Üniversite-sanayi işbirliğinin kurulmasında paydaşlarla etkileşim önemli yer
tutmaktadır. Üniversiteler, yapıları ölçüsünde iç ve dış çevrelerini oluşturan birçok paydaşı
misyon ve vizyonlarına uygun şekilde stratejik ortak olarak belirlemektedir. Bu tür ilişkileri
özellikle üniversitelerin stratejik raporlarında görmek mümkündür.
Açık bir sistem olmanın gereği olarak örgütler mütemadiyen[paydaşlarla] iletişim
ve etkileşim kurmak durumundadırlar. Örgütün [paydaşlarla] olan etkileşimini
yönetebilmesi için çevresini bilgilendirmesi, örgütsel gayeleri doğrultusunda
yönlendirmesi ve kontrol etmesi gerekmektedir. Örgüt yönetiminin söz konusu
fonksiyonları yerine getirebilmesi için, örgüt-paydaş ilişkisinde açık ve anlaşılır iletişim
kurularak, çevresinde örgüt lehine algılamanın oluşmasına destek olacak bilgi sağlama
fonksiyonu görmesi gerekmektedir (Tutar, 2009: 309-310).
Diğer yandan Walsh ve Maloney (2007) çalışmalarında, belirli bir proje için bir
araya gelen kişilerin oluşturdukları grup yapısı, çeşitlilik, grup bağı, görev dayanışması,
rekabet, ticarileşme ve iletişim ortamı (medyası) üzerindeki işbirliği sorunlarını
tartışmışlardır (s. 713). Bu bağlamda, paydaş ağı içerisindeki uygulayıcıların kurumsal
değişimin yönetimi ve gelişimi ile bağlantılı stratejilerin seçiminde; değişim hususu ile
ilgili şahsi algıları, değişimde gösterdikleri inisiyatif ve hedefler ile uyumu ve değişimin
kurulmasındaki çabaları ile bağlantılı olarak algıladıkları engeller ve potansiyel güçlükler
paydaş yaklaşımı ile örgütsel iletişim arasındaki bağın irdelenmesinde anlamlı faktörler
olarak görülebilmektedir (Lewis, 2007: 182; Christensen ve Cornelissen, 2011).
IV.ÖRGÜTSEL İLETİŞİM OLGUSU
Örgütsel iletişim kavramı, ‘iki veya daha fazla insanın genel olarak motivasyon
bağlamında davranışı etkileyen bilgi alış-verişinin gerçekleştiği süreç’ şeklinde
tanımlanmıştır (Günbayı, 2007: 788). Bir başka deyişle, örgütsel iletişim; bir örgütün
amaçlarını gerçekleştirmek ve işleyişini sağlamak için gerek örgüt içi gerek çevresi
arasında girişilen sürekli bilgi ve düşünce alış-verişi ya da bölümler arasında gerekli
ilişkilerin kurulmasına olanak sağlayan toplumsal bir süreç şeklinde tanımlanabilmektedir.
Burada, ‘örgüt’ kavramı ile, belirli ortak amaçları gerçekleştirmek üzere, iş bölümü ve statü
farklılığına dayanan bir yapı içinde birlikte çalışan insanlardan oluşan oldukça istikrarlı bir
açık sistem kastedilmektedir. İletişim ise, esas olarak bireyler arasında duygu, düşünce ve
bilginin yani ‘anlam’ın çeşitli simgeler (dil, işaret, vücut pozisyonu ve hareketleri)
aracılığıyla iletilmesini ifade etmektedir (Daft, 1997).
Etkili örgütsel iletişime ne şekilde ulaşılabileceğine ve geliştirileceğine dair bilim
adamları birbiriyle ilişkilendirilen farklı teorileri ileri sürmüşlerdir. Bu teorilerin
başlıcaları; ‘medya zenginliği’ (Daft ve Lengel, 1983, 1986; Daft, Lengel ve Trevino, 1987;
Dennis, Fuller ve Valacich, 2008; Garner, vd., 2016) ‘sosyal etki’ (Schmitz ve Fulk, 1991;
Fulk, 1993)‘medya sembolizmi’ (Trevino, Lengel ve Daft 1987; Trevino, Daft ve Lengel,
1990)‘durumsal faktörler’(Trevino vd., 1987; Rice, 1992)‘sosyal varoluş’ (Rice,
1993)‘eleştirici kitle’ (Markus, 1987, 1994) ve ‘iletişim türleri’dir (Yates ve Orlikowski,
1997). Bu teoriler kapsadıkları alanları ile üç kategoride toplanabilmektedir. İlki; belirli bir
kanalın seçimini ve kullanımını güdüleyen ve etkinleştiren faktörler (örneğin; eleştirici
kitle teorisi), ikincisi; kendi kullanımının doğal şekli (örneğin; iletişim türleri) ve üçüncüsü;
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kullanımdan türetilen algılamalar (örneğin; algılanan medya zenginliği) şeklindedir
(Carlson ve Zmud, 1999: 153-154).
Medya zenginliği teorisi, örgüt içerisinde kullanılan farklı iletişim medyasını
(örneğin; telefon, e-posta, not tutma) farklı bilgi zenginliği düzeylerini (örneğin; paylaşılan
veri miktarı) ve iletişimin ne şekilde algılandığını etkileyen zenginlik düzeyini ortaya
koymaktadır (Daft ve Lengel, 1983; Lengel ve Daft, 1989; Saunders ve Jones, 1990; Dennis
ve Kinney, 1998; Byrne ve LeMay, 2006). Yağmurlu (2004: 32) bu açıklamalar ışığında
iki bakış açısının varlığına dikkat çekmektedir. Birinci yaklaşımda, iletişim sürecinin iletim
boyutuna vurgu yapılarak; doğrusal iletişim modeliyle simgeleşen bir model olarak bir
fikrin, düşünce ve duygunun nasıl iletildiği üzerine odaklanmaktadır. İkinci yaklaşımda ise
iletişim, anlamların üretimi ve değişimi şeklinde tanımlanarak; karşılıklılık, ortak algılama
ve paylaşım gibi duyguların altı çizilmektedir.
A.Örgütsel İletişim Perspektifleri
Krone, Jablin ve Putnam çeşitli perspektifleri mekanistik, psikolojik, yorumlayıcısembolik, ve sistem-etkileşim perspektifleri olarak dört grupta toplamıştır. Bu dört
perspektif farklı düşünceler ileri sürmesine, iletişim süreci için kritik olan kavram ve
ilişkilendirmeleri vurgulamasına ve potansiyel olarak örgütsel iletişimin genel anlayışına
özgün katkılarda bulunmasına rağmen birbirlerinden tamamıyla ayırt edilemezler. Örgütsel
iletişim konusundaki kuramsal ve kavramsal bilimsel bilgi bu perspektiflerin iyi bir
bileşkesini yansıtmaktadır (Fulk ve Boyd, 1991; Gizir, 2002; Jensen, 2003).
Bu perspektifler kısaca şu şekilde açıklanmıştır: Mekanistik perspektif, iletişimde
bulunanları birbirine bağlayan kanallara önem veririken, psikolojik perspektif kişilerin
karakter, tutum ve davranışlarının iletişimlerini nasıl etkilediği üzerinde durur.
Yorumlayıcı-sembolik perspektif ise örgüt-içi iletişimin, örgütlerin oluşturulması ve
sürdürülmesi konusunda belirli bir kapasiteye sahip olan eşgüdümlenmiş davranış
örüntülerinden oluştuğunu ileri sürer. Bu perspektif, çeşitli sembollerin genel ortamdan
etkilendiği düşüncesiyle kültürel faktörlerin yorumlama sürecini nasıl etkilediği üzerinde
durur. Son perspektif olan sistem-etkileşim perspektifi ise yorumlayıcı-sembolik
perspektifin aksine temel araştırma alanı olarak dıştan gelen davranışlara odaklanır. Ayrıca,
iletişim süreci bütünleşik sistem içerisinde tek tek parçalardan daha büyük ve
davranışlardaki değişiklik sistemi etkileyerek bütünün değişmesine yol açmaktadır (Gizir,
2002; Jensen, 2003).
B.Üniversite-Sanayi İşbirliğinde Örgütsel İletişimin Etkisi
Endüstride yaygın bir gözleme göre en iyi akademisyenler en iyi yöneticiler
olamamakta, çünkü iş dünyasında aranan beceriler bilim dünyasına nazaran oldukça farklı
bir yapıya sahip olmaktadır (Perrow, 1995: 47).
Üniversite-sanayi işbirliğinde akademik açıdan tespit edilen engellerin kaynağı
sekiz kriter olarak özetlenmiştir. Bunlar; sanayicilerin ve akademisyenlerin ilgi
yoksunluğu, bürokrasi, alan araştırmalarından uzak durulması, tanıtım yetersizliği, iletişim
eksikliği, hukuki düzenlemelerin eksikliği, ÜSİ merkezlerinin efektif olmaması ve daha
önce yaşanmış kötü tecrübelerdir (Kaymaz ve Eryiğit, 2011: 188).
Üniversite-sanayi işbirliği arayış ve uygulamalarında başarılı olabilmek için ana
stratejilerden biri işbirliği yapan tarafların/paydaşların üst yöneticileri arasında sürekli
iletişim kurulması olarak belirtilmiştir (Kiper, 2010: 40). Üniversite-sanayi işbirliği
kapsamında örgütsel iletişimin kalitesi, ortak amaçlar ve hedefler etrafında toplanan
paydaşların uygun iletişim kanalının veiletişim ortamının sağlanması ile mesaj alışverişinin etkin bir şekilde gerçekleşmesi durumunda sağlanabileceği söylenebilir.
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V. TARTIŞMA VE ÖNERİLER
Son yıllarda üniversitelerde oluşturulan bilginin ticarileşmesi, kamoyunu meşgul
eden bir konu olmuştur. Bilimsel sonuçların bu ortamlarda gerçekleşmesi nedeniyle,
üniversiteler ile sanayi arasındaki işbirliği/ilişki/arayüz dikkatleri çekmektedir. Pekçok
gelişmiş ülkelerdeki liderler, bilimsel araştırma çıktısının ticarileşmesini hızlandırmaya
yönelik yüksek maliyetlerde alt yapı yatırımları oluşturmuşlardır (Bülbül ve Özbay, 2011:
54).
Üniversite-Sanayi işbirliği sözkonusu olduğunda, Ar-Ge alanında konulan
hedeflere ulaşmak bir ülke için rekabet avantajı da sağlayabilmektedir. Özellikle hukuki
açıdan bu konunun desteklenmesi daha hızlı netice almaya olanak tanımaktadır.
Türkiye’nin Ar-Ge alanındaki hedeflerine ulaşması amacıyla, Ar-Ge
Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun 2008 yılında, Teknogirişim Sermayesi
Desteği uygulaması 2009 yılında ve ‘Bilim ve Teknoloji İnsan Kaynağı Stratejisi ve Eylem
Planı’ 2010 yılında oluşturulmuştur. Özellikle Ar-Ge ve yenilikçilik altyapısını
güçlendirmeye yönelik önemli bir girişim olan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin
kurulmasıyla ilgili olan 4691 Sayılı Kanun 2010 yılında başta Ankara, İstanbul ve Kocaeli
olmak üzere 38 Teknoloji Geliştirme Bölgesi oluşturulmuştur (Adıgüzel, 2011a: 44). ArGe faaliyetlerinde yeni dönem 1 Mart 2016 tarihinden itibaren başlamıştır. Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı’nca hazırlanan 6676 Sayılı‘Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin
Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ 26 Şubat 2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmi
Gazete’de yayınlanmıştır (TBMM, 2016).
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 27 Aralık 2011 tarihinde gerçekleştirdiği
toplantıda alınan kararlar doğrultusunda ‘Üniversite sanayi işbirliğinin gelişimine katkı
sağlayacak, teknolojinin ticarileşmesi sürecini destekleyecek, akademik araştırmalara
lojistik destek sağlayacak’ çalışmalar TÜBİTAK ve YÖK’ün eş başkanlığında
yapılmaktadır. Söz konusu çalışmaların Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Maliye
Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Türk Patent Enstitüsü’nün katılımlarıyla planlanıyor
olması konuyla ilgili kesimlerde önemli beklentiler yaratmıştır (Üniversite-Sanayi İşbirliği
Merkezleri Platformu, 2012).
Türkiye’de 2010-2015 yılları arasında toplamda 26781 patent başvurusu
yapılmıştır. Aynı şekilde, 2010-2015 yılları arasında Marmara Bölgesi’nde İstanbul’da
11229 ve Bursa’da 2134 patent başvurusu yapılmıştır. Bu iki ilde yapılan patent başvurusu
Türkiye’de yapılan toplam başvuruların yarısını oluşturmaktadır. Aynı yıllar aralığında,
Türkiye’de tescil edilen toplam patent sayısı 6739 iken, bunların 3242’si İstanbul ve 664’ü
ise Bursa illerinde tescil edilmiştir. Bu iki ilde tescil edilen toplam patent sayısının Türkiye
geneline oranı %58’dir (Türk Patent Enstitüsü, 2016a, 2016b).
Tablo 2: İki Üniversitenin ÜSİ Merkezleri ve Paydaşlar İlişkisinin Karşılaştırılması
Karşılaştırılan Özellikler
Konumu
ÜSİ Merkezi
Teknopark/Teknokent
Teknoloji Transfer Ofisi
Patentler
Kurumsal İletişim Birimi
Paydaşlar

Devlet Üniversitesi
Bursa
Üniversite içerisinde
Üniversite içerisinde
Üniversite içerisinde
65 Başvuru (2012-2014)
TTO kapsamında mevcut
Kamu Sektörü / Özel Sektör /
Sivil Toplum Kuruluşları

Vakıf Üniversitesi
İstanbul
Üniversite içerisinde
Üniversite dışında (ortak)
Üniversite dışında (ortak)
3 Başvuru (2012-2014)
Kamu Sektörü / Özel Sektör /
Sivil Toplum Kuruluşları

Kaynak:İki üniversitenin yapmış olduğu patent başvuruları <http://www.patentvadisi.gov.tr/>
internet adresinden ve üniversitelerin kendi internet sayfalarından yararlanılmıştır.
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Bu araştırma kapsamında örnek seçilen iki üniversitenin bilim, teknoloji ve
yenilikçilik alanındaki faaliyetler ve stratejiler kapsamında ÜSİ merkezleri ile paydaşlar
ilişkisinin karşılaştırılmasından elde edilen bilgiler Tablo 2’de özetlenmiştir.
ÜSİ merkezi yöneticilerine yöneltilen, ‘Üniversite-sanayi işbirliği araştırma ve
geliştirme merkezini ne şekilde tanımlarsınız? Merkezin çıktıları nelerdir?’ soruları şu
şekilde cevaplanmıştır:
Merkezimiz üniversite bünyesinde kurulan ilk arayüz merkezi niteliğindedir.
Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAP), Sürekli Eğitim Merkezi, Kariyer Merkezi ve
Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) gibi diğer arayüz merkezlerin altyapısını oluşturmuştur.
Merkezin önemli görevlerinden biri de işbirliği protokollerini oluşturmasıdır. Üniversitesanayi işbirliği kapsamında gerçekleştirdiğimiz önemli faaliyetlerden birisinin sanayi
kanadında açığa çıkan önyargıları kaldırmak olmuştur.
ÜSİ merkezi yöneticilerine yöneltilen, ‘Üniversite-sanayi işbirliği araştırma ve
geliştirme merkezinde iş dünyası ve üniversite içerisindeki akademisyenler ile
görüşmelerde ayrılan zaman ne kadardır ve hangi ortamlarda bu görüşmeler
gerçekleşmektedir?’ sorusunacevaplar şu şekildedir:
Üniversite içerisinde diğer akademisyenler ile sürekli bir şekilde yuvarlak masa
toplantıları gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, çalıştaylar organize edilmektedir. Diğer
yandan iş dünyası ile ilgili olarak kendilerinden gelen talepler doğrultusunda (örneğin;
kariyer merkezine stajyer talebi gibi) toplantı ve görüşmeler düzenlenmektedir. Ancak,
etkin bir üniversite-sanayi işbirliği ortamının sağlanabilmesi için ilişkilerin bireyler
üzerinden değil kurumsal düzeyde temellendirilmesi gerekmektedir. Buna ilaveten, diğer
arayüzlerin daha aktif bir şekilde çalışmaları gerekmektedir.
ÜSİ merkezi yöneticilerine yöneltilen, ‘Görüşmelerde nasıl bir etkileşimde
bulunuyorsunuz? Daha ağırlıklı olarak yüzyüze mi yoksa telefonda mı görüşüyorsunuz?’
sorusunaiseşu cevaplar verilmiştir:
Yüzyüze görüşmeler şarttır. Çünkü, sanayicilerin sorunları doğrudan alınmalıdır.
Onların şikayetlerini haykırmalarına ortam oluşturulmalıdır. Etkileşimde üniversiteye
aşırı bir şekilde yüklenilmektedir. Sanayi tarafında her çözümün üniversiteden gelebileceği
önyargısı mevcuttur. Oysa ki, iletişim çift yönlü olmalıdır. Ancak bu şekilde taraflar
birbirlerini anlayabilmektedirler.
ÜSİ merkezi yöneticilerine yöneltilen, ‘Gerçekleştirdiğiniz faaliyetlerde başarıyı
yakalamak için çevrenizde iletişime geçtiğiniz kilit kurumlar hangileridir?’sorusuna ise şu
yorumlar yapılmıştır:
Ticaret ve Sanayi Odası, Sanayici ve İşadamları Derneği, Çeşitli Mesleki Odalar
(İnşaat Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası vb.) gibi kurumları örnek verebiliriz. Bu gibi
kurumlar ile iletişimde ilk olarak üniversitelerin adım atması gerekmektedir. Bu bakımdan
üniversitedeki öğretim üyelerinin zamanları daha esnek olduğundan bu tür ilişkilere vakit
ayırması yerinde olabilir.
ÜSİ merkezi yöneticilerine yöneltilen, ‘İş dünyasının üniversite ile işbirliği
potansiyeli konusunda eğitilmelerinin ne kadar önemli olduğunu düşünüyorsunuz?’
sorusuna şu cevaplar verilmiştir:
Her iki taraf birbirinin potansiyelini bilmemektedir. Örneğin üniversite bünyesinde
Ar-Ge laboratuvarı mevcut olmasına rağmen iş dünyasında bu olanak bilinmemektedir.
Dolayısıyla, farkındalık meselesi ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, tanıtım ve bilgilendirme
ihtiyacı vardır. Örneğin; bir Sanayi ve İş Adamları Derneği ‘ebeveynler ve çocukları’
toplantısı düzenlemektedir. Buradaki amaç sanayi içerisindeki genç kuşağı birbiri ile
kaynaştırmaktır. Bizler de bir proje kapsamında akademisyenleri bu toplantılara dahil
etmeyi önerdik. Böylece, yeni nesil sanayiciler ile genç akademisyenler belirli bir ağı
oluşturabilecektir.
ÜSİ merkezi yöneticilerine yöneltilen, ‘ÜSİ merkezi ile üniversite paydaşları
(firma yöneticisi/girişimci, TTO/Teknokent müdürü, üniversite yönetimi, akademisyenler)
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hangi platformlarda ve ne sıklıkta iletişime geçmektedir?’ sorusuna ise şu yorumlar
yapılmıştır:
Aktif iletişim için her türlü medya aracı kullanılmaktadır. Sanayi ve İş Adamları
Derneklerinin altında sivil toplum hareketlerinin çok önemli role sahip olduğu bir
gerçektir. Bu nedenle, üniversite temsilcilerinin bu gibi derneklere üye olması ve
gelişmeleri takip etmesi çok önemlidir.
ÜSİ merkezi yöneticilerine yöneltilen, ‘İş dünyası ile gerçekleştirdiğiniz ortak
faaliyetler hakkında üniversite yönetimi ne şekilde bilgilendirilmektedir?’ sorusuna şu
cevaplar verilmiştir:
Üniversite yönetimi sürekli sürecin içerisinde yer almaktadır. Şöyle ki, arayüz
(TTO, ÜSİ merkezi, sürekli eğitim merkezi vb.) yönetim kurulları içerisinde sanayiciler yer
almaktadır. Bu bakımdan, üniversite-sanayi işbirliği kapsamında gerçekleştirilen her
toplantı tüm tarafların birlikteliği ile gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, belirli periyodlarda
toplantı ve raporlar bilgilendirme aracı olarak kullanılmaktadır.
ÜSİ merkezi yöneticilerine yöneltilen, ‘Üniversite paydaşlarının ÜSİ merkezinden
talepleri hangi konuları içermektedir? Talepler iletilirken çoğunlukla hangi yollar
izlenmektedir?’ sorularına şu cevaplar verilmiştir:
Talepler çeşitli ihtiyaçlar (örneğin; stajyer talebi, ortak proje yapma talebi vb.)
üzerinden gerçekleştirilmektedir. Sanayiden belirli alanlarda eğitim almış mezunların
istihdam edilmesine yönelik talepler çoğunlukla olmaktadır. Kamu kurumlarının
üniversiteden
talepleri
ise
arayüzlerin
aracılığıyla
ve
yönlendirmesiyle
gerçekleştirilmektedir.
ÜSİ merkezi yöneticilerine yöneltilen, ‘ÜSİ merkezi faaliyetlerini
gerçekleştirirken, üniversite içerisindeki diğer birimlerle iletişiminde nelere dikkat
etmelidir?’ sorusuna ise şu yorumlar yapılmıştır:
Genel gözlem toplantıları yapılmalıdır. Birimlerin proje ve çeşitli işbirliği
çalışmaları hakkında birbirinden haberdar olmaları gerekir. Tüm arayüzler birbiriyle
kompakt şekilde etkileşim içerisinde bulunmalıdır.
ÜSİ merkezi yöneticilerine yöneltilen, ‘Üniversite ile iş dünyası arasında
gerçekleştirilen ortak projelerde tamamladığınız faaliyetleri duyurmada en çok
kullandığınız medya kanalı hangisidir?’sorularına şu cevaplar verilmiştir:
Yerel televizyonlar, gazeteler ve sosyal medya en çok kullanılanlardır.
VI. SONUÇ
Türkiye son yıllarda, Çin, Hindistan, Brezilya ve Meksika’nın UNESCO tarafından
yayınlanan Dünya Bilim Raporu içerisinde ‘Yükselen Bilim Ülkeleri’ arasında
gösterilmektedir. Bu gibi göstergeler her ne kadar bilim alanında ilerlemelerin yaşandığını
vurgulasa da, mevcut başarının henüz istenen düzeyde olmadığı bir gerçektir. Ar-Ge
harcamalarında kullanılan kaynakların yetersiz olması, Sanayi-Üniversite işbirliğinin
yetersiz kalması, yönetim kaynaklı sorunlarla karşılaşılması gibi birçok sorunun asıl olan
potansiyelin kullanılmasını engellediği belirtilmektedir (Bülbül ve Özbay, 2011: 78).
Üniversite-sanayi işbirliği uygulamalarının başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için;
akademik alanda tespit edilen sanayi ile işbirliği ilgisizliğini gidermek, bürokrasiyi
azaltmak, alan araştırmalarına ağırlık vermek, tanıtımı artırmak, etkin iletişimi sağlamak,
hukuki düzenlemeleri adapte etmek ve ÜSİ merkezlerini daha verimli kılmak gibi
iyileştirmelerin yapılması gerekmektedir.
Literatür çalışmalarından yansıyan ve yapılan mülakatlar neticesinde ortaya çıkan
tabloda, etkin bir üniversite-sanayi işbirliğinin kurulması ve sağlıklı işlemesi için
arayüzlerin (TTO, sürekli eğitim merkezi, kariyer merkezi, vd.) önemli bir fonksiyona
sahip olduğu görülmektedir. Bu arayüzlerin etkili ve verimli bir şekilde faaliyetlerde
bulunabilmesinin ise, hukuki alt yapısının tüm taraflara eşit olarak fayda sunması ile
mümkün olabilecektir. Son yıllarda seyreden gelişmeler ışığında farkındalığın
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yaygınlaşması söz konusudur. Ayrıca, kamu sektörü üniversite-sanayi işbirliğine üçüncü
bir taraf olarak katılmaktadır.
Böylece ağırlıklı olarak ifade edildiği şekilde üniversite-sanayi işbirliği ilişkisinde
üçüncü bir taraf olarak kamunun dahil olması ile birlikte daha hızlı ve daha güçlü
işbirlikleri meydana gelmektedir. Bu durumda arayüzlerde görevlendirilen yöneticilere
büyük görevler düşmektedir. Çünkü, farklı çalışma kültürüne sahip bu taraflarla etkin
iletişimin kurulması stratejik bir hal almaktadır.
Çalışmada karşılaştırılan üniversitelerin, işbirliklerini yürüttükleri ortamlar
birbirinden farklılık gösterse de; her iki tür üniversitenin kamu sektörü – özelsektör ile sivil
toplum
kuruluşlarının
birlikteliğini
benimseyerek
ortaklaşa
faaliyetlerini
gerçekleştirdikleri söylenebilmektedir.
Birçok kurumda örgütsel iletişimin sağlıklı işleyebilmesi için kurumsal iletişim
birimlerinin kurulması, bu kurumlarda gerçekleştirilecek projelerin ve kurumlar-arası
işbirliklerinin doğru yönetilmesine destek olacaktır. Bu bağlamda, üniversite-sanayi
işbirliğinin daha verimli ve faydalı çıktılar üretebilmesinin, arayüzlerin etkinliği ile doğru
orantılı olduğu vurgulanmalıdır.
Gelecekte üniversite-sanayi işbirliği ile paydaşlar ilişkisinin kurulmasında örgütsel
iletişimin etkisinin araştırılması ile ilgili yapılacak bilimsel çalışmalarda arayüzlerin
etkinliğinin tespitinde nicel analizlerin yapılması, akademisyenler ile yöneticiler arasındaki
etkileşime ve işbirliği düzeyine etki eden faktörler ve belirleyicilerin test edilmesi, yeni
iletişim teknolojilerinin akademisyenler ve yöneticiler tarafından nasıl algılandığının
ölçülmesi gibi hususlar dikkate alınarak araştırma argümanlarının geliştirilmesi tavsiye
edilebilir.
Kaynakça
ADIGÜZEL, M. (2011a). Türkiye Ekonomisi ve Stratejik Dönüşümü. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
ADIGÜZEL, M. (2011b). Küresel Rekabet Gücü: Türkiye İçin Sistematik ve Eklektik Bir Yaklaşım. Ankara:
Nobel Akademik Yayıncılık.
AXLEY, S. R. (1984). “Managerial and Organizational Communication in Terms of the Conduit Metaphor.”
The Academy of Management Review, 9(3): 428-437.
AVCI, A. (2014). “Sosyal Medya ve Toplum.” [Çevrimiçi] http://www.gencufuk.com/sosyal-medya-vetoplum/ [Erişim Tarihi] 29 Eylül 2015.
BABAOĞLU, Ö. (1992). “Yönetim Sürecinde Örgütsel Haberleşme.” İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi
Hakemli Dergisi, 1(2): 27-30.
BOZKURT, V.,AYTAÇ, S. (1996). 2000'li Yıllara Doğru Türkiye'nin Önde Gelen Sorunlarına Yaklaşımlar:
Üniversite Sanayi İşbirliği ve Araştırma Geliştirme, İstanbul: Simge Ofis.
BRENNER, M. H.,SIGBAND, N. B. (1973). “Organizational Communication: An Analysis Based on
Empirical Data.” The Academy of Management Journal, 16(2): 323-325.
BÜLBÜL, Y.,ÖZBAY, R. D. (2011). Teknoparklar Teknolojik Bilginin Ticarileşmesi. Yayın No: 2010-111,
İstanbu:İstanbul Ticaret Odası.
BYRNE, Z. S., LeMAY, E. (2006). “Different Media for Organizational Communication: Perceptions of
Quality and Satisfaction.” Journal of Business and Psychology, 21(2): 149-173.
CARLSON, J. R.,ZMUND, R. W. (1999). “Channel Expansion Theory and the Experiential Nature of Media
Richness Perceptions.” Academy of Management Journal, 42(2): 153-170.
CASTELLS, M.(2013). Ağ Toplumunun Yükselişi-Enformasyon Çağı: Ekonomi,Toplum ve Kültür, İstanbul
Bilgi Üniversitesi Yayınları, Çev.: Ebru Kılıç, 1.Cilt, İstanbul.
CHRISTENSEN, L. T.,CORNELISSEN, J. (2011). “Bridging Corporate and Organizational Communication:
Review, Development and a Look to the Future.” Management Communication Quarterly, 25(3):
383-414.
CÜCELOĞLU, D. (2004). Yeniden İnsan İnsana. (32. Baskı) İstanbul: Remzi Kitabevi AŞ.
DAFT, R. L.,LENGEL, R. H. (1983). "Information Richness: A New Approach to Manager Information
Processing and Organization Design." In: Staw, B. & Cummings, L. L. (Eds.) (1984). Research in
Organizational Behavior. Greenwich: JAI Press.
DAFT, R. L.,LENGEL, R. H. (1986). “Organizational Information Requirements, Media Richness and
Structural Design.” Management Science, 32(5): 554-571.
DAFT, R. L., LENGEL, R. H.,TREVINO, L. K. (1987). “Message Equivocality, Media Selection, and Manager
Performance: Implications for Information Systems.” MIS Quarterly, 11(3): 355-366.
DAFT, R. L. (1997). Management. Fort Worth: Dryden Press.

1069

DEMİR, O. Ö. (2011). “Nitel Araştırma Yöntemleri.”Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri içinde, İstanbul:
Alfa Yayınları.
DENNIS, A. R.,KINNEY, S. T. (1998). “Testing Media Richness Theory in the New Media: The Effects of
Cues, Feedback, and Task Equivocality.” Information Systems Research, 9(3): 256-274.
DENNIS, A. R., FULLER, R. M.,VALACICH, J. S. (2008). “Media, Tasks, and Communication Processes: A
Theory of Media Synchronicity.” MIS Quarterly, 32(3): 575-600.
EISENHARDT, K. (1989). “Building Theories from Case Study Research.”The Academy of Management
Review, 14(4), 532-550.
ESKİYÖRÜK, D. (2015). Örgütsel İletişim. İstanbul: Cinius Yayınları.
ETZKOWITZ, H. (2003). “Innovation in Innovation: the Triple Helix of University-Industry-Government
Relations.” Social Science Information, 42(3): 293-337.
FREEMAN, R. (1984). Strategic Management: A Stakeholder Approach, Pitman, Boston.
FREEMAN, R. E. (2004). “The Stakeholder Approach Revisited.” Zeitschrift für Wirtschafts-und
Unternehmensethik, 5(3): 228-241.
FROOMAN, J. (1999). “Stakeholder Influence Strategies.” The Academy of Management Review, 24(2): 191205.
FULK, J.,BOYD, B. (1991). “Emerging Theories of Communication in Organizations.” Journal of
Management, 17(2): 407-446.
FULK, J. (1993). “Social Construction of Communication Technology.” The Academy of Management Journal,
36(5): 921-950.
GARNER, J. T., RAGLAND, J. P., LEITE, M., YOUNG, J., BERGQUIST, G., SUMMERS, S., ... IVY, T.
(2016). “A Long Look Back: An Analysis of 50 Years of Organizational Communication Research
(1964-2013)”, Review of Communication Research, 4: 29-64. 29-64. doi: 10.12840/issn.22554165.2016.04.01.009
GİZİR, S. (2002). “Üniversite ve İletişim: Bir Durum Çalışması.” Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 30:
219-224.
GÜNBAYI, I. (2007). “The Organizational Communication Process In Schools.” Educational Sciences: Theory
& Practice, 7(2): 787-798.
İNAM, A. (2004). “Teknoloji-Bilim İlişkisinin İnsan Yaşamındaki Yeri”, Teknoloji içinde, Türk Mühendis ve
Mimar Odaları Birliği Yayınları, Ankara.
JENSEN, M. T. (2003). "Organizational communication: A review." R&D Report No.1, Kristiansand:
Agderforskning.
KANIŞLI, E. (2013). “Hedef Kitle ve Paydaşlar ile İletişim Aracı Olarak “Sosyal Medya”: Gaziosmanpaşa
Üniversitesi (GOÜ) Örneği.” Sosyal Beşeri Bilimler Dergisi, 5(2): 69-78.
KAYMAZ, K.,ERYİĞİT, K. Y. (2011). “Determining Factors Hindering University-Industry Collaboration:
An Analysis from the Perspective of Academicians in the Context of Entrepreneurial Science
Paradigm.” International Journal of Social Inquiry, 4(1): 185-213.
KİPER, M. (2004). “Teknoloji Transfer Mekanizmaları ve Bu Kapsamda Üniversite-Sanayi İşbirliği”,
Teknoloji içinde, Ankara:Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yayınları.
KİPER, M. (2010). Dünyada ve Türkiye’de Üniversite-Sanayi İşbirliği: Üniversite-Sanayi Ortak Araştırma
Merkezleri Programı (ÜSAMP). (1.Baskı) Ankara: Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı.
KOÇEL, T. (2014). İşletme Yöneticiliği. (15. Baskı) İstanbul: Beta Basım Yayın.
LAMMERS, J. C. (2011). “How Institutions Communicate: Institutional Messages, Institutional Logics, and
Organizational Communication.” Management Communication Quarterly, 25(1): 154-182.
LENGEL, R, H.,DAFT, R. L. (1989). “The Selection of Communication Media as an Executive Skill.” The
Academy of Management Executive, 2(3): 225-232.
LEWIS, L. K. (2007). “An Organizational Stakeholder Model of Change Implementation Communication.”
Communication Theory, 17: 176-204.
MARKUS, M. L. (1987). “Toward a 'Critical Mass' Theory of Interactive Media: Universal Access,
Interdependence and Diffusion.”Communication Research, 14(5): 491-511.
MARKUS, M. L. (1994). “Electronic Mail As the Medium of Managerial Choice.” Organization Science, 5(4):
502-527.
PERROW, C. (1986). “Why Bureaucracy”, (pp.28-50). In: CORMAN, S. R., BANKS, S. P., BANTZ, C.
R.,MAYER, M. E. (Eds.) (1995). Foundations of Organizational Communication: A Reader (2nd
Ed.) New York: Longman.
RICE, R. E. (1992). “Task Analyzability, Use of New Media, and Effectiveness: A Multi-Site Exploration of
Media Richness.” Organization Science, 3(4): 475-500.
RICE, R. E. (1993). “Media Appropriateness Using Social PresenceTheory to Compare Traditional and New
Organizational Media.” Human Communication Research, 19(4): 451-484.
SABUNCUOĞLU, Z.,TÜZ, M. (2005). Örgütsel Psikoloji. Bursa: Alfa Aktüel Basım Yayın.
SAUNDERS, C.,JONES, J. W. (1990). “Temporal Sequences in Information Acquisition for Decision Making:
A Focus on Source and Medium.” The Academy of Management Review, 15(1): 29-46.
SCHMITZ, J.,FULK, J. (1991). “Organizational Colleagues, Media Richness, and Electronic Mail: A Test of
the Social Influence Model of Technology Use”, Communication Research, 18(4): 487-523.

1070

SIEGEL, D. S., WALDMAN, D. A., ATWATER, L. E.,LINK, A. N. (2003). “Commercial Knowledge
Transfers from Universities to Firms: Improving the Effectiveness of University–Industry
Collaboration.”The Journal of High Technology Management Research, 14: 111 – 133.
SIEGEL, D.S., WALDMAN, D. A., ATWATER, L. E.,LINK, A. N. (2004). “Toward a Model of the Effective
Transfer of Scientific Knowledge from Academicians to Practitioners: Qualitative Evidence From
the Commercialization of University Tecnologies.”Journal of Engineering and Technology
Management, 21: 115-142.
TBMM (2016). “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, [Çevrimiçi]
<https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k6676.html> [Erişim Tarihi] 14.04.2016
T. C. BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI. (2014). “Türkiye 81 İl Sanayi Durum Raporu.” Sanayi
Genel
Müdürlüğü,
[Çevrimiçi]http://www.sanayi.gov.tr/Files/Documents/81il-sanayi-durumraporu3-142016105127.pdf, [Erişim Tarihi] 14.04.2016
TREVINO, L. K., LENGEL, R. H.,DAFT, R. L. (1987). “Media Symbolism, Media Richness, and Media
Choice in Organizations a Symbolic Interactionist Perspective.” Communication Research, 15(5):
553-574.
TREVINO, L. K., DAFT, R. L.,LENGEL, R. H. (1990). “Understanding Managers' Media Choices: A
Symbolic Interactionist Perspective.”FULK, J. (Ed); STEINFIELD, C. W. (Ed), (1990).
Organizations and communication technology, (pp. 71-94). Thousand Oaks, CA, US: Sage
Publications, Inc, 328 pp.
TUTAR, H. (2009). Örgütsel İletişim. Ankara: Seçkin Yayınları.
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ (2016a). “Patent Başvurularının İllere Göre Dağılımı”, [Çevrimiçi]
http://www.tpe.gov.tr/TurkPatentEnstitusu/resources/istatistik/patent/Patent_basvuru_illere_gore_d
agilim.xls [Erişim Tarihi] 01.04.2016
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ (2016b). “Patent Tescillerinin İllere Göre Dağılımı”, [Çevrimiçi]
http://www.tpe.gov.tr/TurkPatentEnstitusu/resources/istatistik/patent/Patent_tescil_illere_gore_dagi
lim.xls [Erişim Tarihi] 01.04.2016
ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ MERKEZLERİ PLATFORMU (2012). “Çalıştay Sonuç Bildirisi:
Fikirden
Ürüne
Giden
Süreçte
Üniversitelerin
Rolü”,
[Çevrimiçi]http://proje.usimp.org.tr/Files/Documents/1-05082015174719.pdf[Erişim
Tarihi]
01.04.2016
WALSH, J. P.,MALONEY, N. G. (2007). “Collaboration Structure, Communication Media, and Problems is
Scientific Work Teams.” Journal of Computer-Mediated Communication, 12(2): 712-732.
WELCH, M.,JACKSON, P. R. (2007). “Rethinking Internal Communication: A Stakeholder Approach.”
Corporate Communications: An International Journal, 12(2): 177-198.
YAĞMURLU, A. (2004). “Örgüt Kuramları ve İletişim.” Amme İdaresi Dergisi, 37(4): 31-55.
YATES, J.,ORLIKOWSKI, W. J. (1992). “Genres of Organizational Communication: A Structurational
Approach to Studying Communication and Media.” The Academy of Management Review, 17(2):
299-326.
YAZICI, H. J. (2002). “The Role of Communication In Organizational Change: An Empirical Investigation.”
Information & Management, 39: 539-552.
YIN, R. K. (2003). Case Study Research: Design and Methods. (3rd ed.) Thousand Oaks et al.: Sage.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU (YÖK). [Çevrimiçi]http://www.yok.gov.tr/web/guest/universitelerimiz,
[Erişim Tarihi] 10.04.2016

1071

Suriyeli Sığınmacıların Türkiye’ye Toplumsal, Ekonomik ve Siyasi Etkileri
Ercan UŞUN

Bahadır AYCAN**
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Özet
Türkiye’nin sınır komşusu olan Suriye de son zamanlarda yaşanan sıcak savaştan
dolayı Suriyeliler farklı ülkelere sığınmışlar ve bu süreç devam etmektedir. Türkiye’de
Suriye’den gelen sığınmacılara kapılarını açmış, barınma, eğitim ve sağlık hizmetlerine
yönelik ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
Ocak 2016 itibari ile Türkiye’de 2.255.299 kayıtlı Suriyeli olduğu ve bunların
279.574’nün kamplarda kaldığı belirtilmektedir. Rakamların bu denli yüksek olması
Türkiye’yi de ekonomik olarak etkilemektedir. Çünkü kayıt altında bulunan Suriyeli nüfus
yaklaşık Türkiye nüfusunun %3’üne ulaşmıştır. Rakamların bu denli çok olması hem
toplumsal hayatı hem de siyasi hayatta bir etkileşime neden olmaktadır.
Çalışma da, geçici koruma kapsamına alınan Suriyelilerin illere göre dağılımı,
Suriyeliler için açılan barınma merkezleri, Suriyelilere sunulan sağlık ve eğitim hizmetleri
analiz edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Göç, Nüfus, Yardım
Jel Kodlar
: F22,R23,P33

Syrian Refugees In Turkey Social, Economic And Political Effects
Abstract
Bordering Turkey, which recently due to the hot war in Syria Syrians took refuge
in different countries, and this process continues. Turkey has opened its doors to refugees
from Syria, fulfills the needs for shelter, education and health services.
As of January 2016 is 2,255,299 registered with the Syrians in Turkey and stated
that they 279.574'n to stay in the camps. The figures are so high that it affects Turkey as
economic.Because the Syrian population under record reached about 3% of the population
in Turkey.So that the high numbers is caused not only to survive but also a social interaction
in political life.
Inthisstudy, the distribution of the provinces were taken in to temporary protective
scope of the Syrians, opened for Syrians sheltering centers, health and education services
offered to the Syrians will be analyzed.
KeyWords: Migration, Population, aid
Jel Kods : F22, R23, P33
I. SURİYE KRİZİNİN GELİŞİMİ VE GÖÇ
15 Mart 2011 Dera’daki gösteriler ile başlayan ve günümüze kadar devam
eden iç savaşta yüz binlerce Suriyeli hayatını kaybetmiştir (ORSAM, 2013).2011 yılından
sonraki dönem de halkın reform maksatlı gösteriş yapmaları ve bu gösterilere karşı Esad
rejiminin silah kullanması süreci başlatmıştır. Halk, sıkıyönetimin kaldırılması, kişisel
hakların genişletilmesi ve gelir dağılımında adaletin sağlanmasını istemekteydi. Bu süreçte
muhalefetin silahlanması ve Suriye ordusunun bu duruma karşılık vermesiyle başlayan iç
karışıklık yavaş yavaş yerini iç savaşa bırakmıştır (Sandıklı, et al., 2012 s. 1). Mart 2011’de
Dera’da başlayan protestolar sadece birkaç ay içerisinde Suriye’nin mevcut dinamikleri
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tarafından çözülebilecek kriz olmaktan çıkmış uluslararası bir boyut kazanmış ve birçok
ülkeyi yakından ilgilendirmiştir (Ulutaş, et al., 2015 s. 17).
Nüfus bir toplumun en önemli zenginlik kaynağı ve en önemli toplumsal
dinamizmidir. Özellikle ekonomik, sosyal ve kültürel çalışmalar da nüfusun etkinliğinin
iyi belirlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle alınan göç ile verilen göç rakamlarının iyi
belirlenmesi gerekmektedir (Bayraktar, 2008 s. 45). Göç toplumsal, siyasal ve ekonomik
nedenlerle bireylerin veya toplulukların bir yerden başka bir yere doğru harekelerini
içermektedir (Tunç). İlk insandan günümüze değişmeyen önemli olguların başında göç
olgusu gelmektedir (Taşçı, 2009 s. 178). İnsanoğlu tarımsal faaliyetleri keşfetmesiyle
birlikte göçebe düzenden yerleşik hayata geçmeye başlamıştır. Ancak insan hareketliliği
yerleşik hayata geçmeden var olan bir durumken günümüzde dahi devam eden bir süreçtir.
İnsanların daha iyi bir hayat sürdürme mücadelesi bu hareketliliğin en önemli
sebeplerinden birisidir. Yaşanan ekonomik, sosyal ve siyasal nedenlerden dolayı insanların
ülke içi veya ülke dışına isteğe bağlı veya zorunlu olarak yaptıkları hareketliliklerdir
(Aksoy, 2012 s. 292-293). Göç toplumu, toplumsal hareketlilikbiçimlerini, gelişmeyi,
çatışmayı, kalkınma ve değişimi çok yakından ilgilendiren birsüreçtir (Çakır, 2011 s. 210).
Göç çeşitleri incelendiğinde. Göç türlerini: Oluşum nedenlerine göre göçler,
Süresine göre göçler ve mesafense göre göçler olarak üç ana başlıkta toplayabiliriz.
Birincisi yani oluşum nedenlerine göre göçler; gönüllü ve zorunlu göçler olarak ikiye
ayrılmaktadır. Gönüllü göçler genellikle sosyal, kültürel ve ekonomik mevcut bulunduğu
durumdan daha iyi koşullar da yaşama isteği gerektirirken zorunlu göçler de göç eden
kişilerin veya toplumların sosyal, kültürel ve eğitim açısından daha elverişli bölgeler arama
lüksleri yoktur. Zorunlu göçler genellikle doğal afetler veya savaş gibi durumlar da
toplumların karşı karşıya geldikleri bir olgudur. Yaşamak için, mevcut bulundukları
bölgeleri terk ederek can güvenliklerinin olduğu bölgelere doğru yapılan harekettir zorunlu
göç.
2011 yılından sonra Suriye’de askerin silahları sivil halka yönelince mecburen bu
bölge de yaşayan vatandaşlar topraklarını terk etmeye başlamışlarıdır. Türkiye’nin sınır
komşusu olan Suriye, coğrafi yakınlığın yanında barınma, eğitim, sağlık gibi konularda
diğer komşularına göre daha başarılı olmasından dolayı birçok Suriyelinin ülkemize
gelmesine neden olmuştur.
II. TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİ SIĞINMACILARIN MEVCUT DURUMU
İç savaş başlamadan önce 20 milyon civarında bir nüfusa sahip olan Suriye’de,
bugün yaklaşık 12,2 milyon insan acil insani yardıma ihtiyaç duymaktadır. Bu süreçte
yaklaşık 7.65 milyon Suriyeli evini terk etmek zorunda kalmış, 3 milyonu aşkın Suriyeli
de kurtuluşu komşu ülkelere sığınmakta bulmuştur(T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığı).
Türkiye’ye Suriyeli sığınmacıların ilk gelmeye başladığı tarih Nisan 2011 tarihidir.
Bu tarihten sonra Türkiye Suriye’den gelecek olan sığınmacılar için “açık kapı politikası”
uygulayacağını ilan etmiştir (Orhan & Gündoğar, 2015).
İç savaş nedeni ile ülkelerinden kaçan Suriyelileri, uluslararası hukukun ve
vicdanın gereğini yerine getiren Türkiye “açık kapı politikası” çerçevesinde “geçici
koruma” sağlayarak kabul etmiştir. Bu durum başta İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
ve 1951 Cenevre Anlaşması olmak üzere uluslararası hukuk ilkeleriyle uyumlu bir
politikadır(ERDOĞAN, 2014).
AFAD’ın verilerine göre Türkiye 3 milyona yakın Suriyeli sığınmacıyı misafir
etmektedir. Ülkemize sığınan Suriye vatandaşları için bu güne kadar 8 milyar ABD
dolarını aşkın kaynak kullanmıştır. Türkiye’nin bu olağanüstü çabasına karşılık uluslararası
camia toplam 455 milyon ABD doları yardımda bulunmuştur(T.C. Başbakanlık Afet ve
Acil Durum Yönetimi Başkanlığı).
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Şekil 10: Yıllara Göre Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyeliler
Yıllara Göre Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyeliler

Seri 1; 2016*;
Seri 1; 2015; 2.749.140
2.503.549

Seri 1; 2014;
1.519.286

Seri 1; 2012;
Seri 1; 2011; 0
14.237

2011

Seri 1; 2013;
224.655

2012

2013

2014

2015

2016*

Kaynak:
http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma_363_378_4713_icerik
(erişim tarihi 07.04.2016)
Şekil 1’de 2011 yılında başlayan Suriye’deki kriz kendini ülkemizde 2013
yılından sonra göstermeye başlamıştır. 2011 yılını sıfır olarak aldığımızda 2012 yılında
yaklaşık 14 bin kişi gelirken 2013 yılında bu rakam 220 binlerde, 2014’de 1.5 milyon, 2015
yılında ise 2.5 milyon ve nihayet 2016 yılında 2.7 milyona ulaşmıştır. Suriye’deki krizin
boyutlarının ne denli kötü olduğunu şekil 1 deki koruma kapsamına alınan kişi sayılarından
anlaşılmaktadır(T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü).
Tablo 1. Geçici Korunma Kapsamındaki Suriyelilerin İllere Göre Dağılımı
401.08
ŞANLIURFA

4

TRABZON

1.561

ESKİŞEHİR

1.557

VAN

1.553

ÇORUM

1.271

SİVAS

1.254

UŞAK

1.074

HAKKARİ
AĞRI
AKSARAY
BOLU

971
877
860
854

BİNGÖL
MUŞ
TOKAT
BİTLİS
KASTAMON

700
671
606
572

394.57
İSTANBUL

1
386.09

HATAY

0
325.15

GAZİANTEP

1
150.11

ADANA

7
138.63

MERSİN

4
129.22

KİLİS
MARDİN
BURSA
İZMİR
KAHRAMANMAR
AŞ

1
97.768
96.833
90.615

KONYA
ANKARA
KAYSERİ

84.103
67.960
59.271
49.024

OSMANİYE
DİYARBAKIR
ADIYAMAN

39.975
29.399
24.253

U
KIRŞEHİR
RİZE

559
553
519
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KOCAELİ
BATMAN
MALATYA
ŞIRNAK
MUĞLA
BURDUR

22.597
18.112
18.006
14.841
8.100
7.744

EDİRNE
AYDIN
DENİZLİ
ISPARTA
MANİSA
SAKARYA
TEKİRDAĞ
NEVŞEHİR
ELAZIĞ
ÇANAKKALE
SAMSUN
AFYON
SİİRT

6.536
6.491
6.165
5.933
5.535
5.480
5.335
4.904
4.589
3.327
3.301
3.122
2.841

K

YOZGAT
YALOVA
NİĞDE
KIRKLARELİ

2.781
2.477
2.429
2.074

NE

BALIKESİR

1.640

ORDU
ERZURUM
KIRKKALE
BİLECİK
DÜZCE
KARAMAN
ZONGULDA

517
440
439
437
427
383
297
281
275
265
175
160
145
136
126
97
82
66
62

KÜTAHYA
KARABÜK
ÇANKIRI
ERZİNCAN
AMASYA
ANTALYA
GİRESUN
KARS
TUNCELİ
IĞDIR
SİNOP
ARDAHAN
GÜMÜŞHA

61
39
31
28
2.749.4

ARTVİN
BAYBURT
BARTIN
TOPLAM

10

Kaynak: http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma_363_378_4713_icerik (e.t.
07.04.2016)
Tablo 1’de 2016 yılının Nisan ayının başında alınan verilere göre; gele
sığınmacıların koruma kapsamı içerisinde yerleştikleri illere göre dağılımları verilmiştir.
Türkiye’nin yurt içi göç dağılımları incelendiğinde sanayi bölgeleri ilk sıraları alırken,
Suriyeli sığınmacıların yerleştikleri iller incelendiğinde, Şanlıurfa, Hatay, Gaziantep gibi
iller ilk sıralar da yer almaktadır. Bu durum gelen Suriyelilerin amaçlarının iş maksatlı
olmadığını göstermektedir. Gelen Suriyeliler öncelikle can güvenliğini düşündükleri işi
ikinci planda düşündüklerini göstermektedir. Yurt içi göç rakamları incelendiğinde
İstanbul 453.407 kişi ile birinci sırada yer almaktadır. İkinci sırada 204.048 kişi ile Ankara
ve üçüncü sırada ise 126.238 kişi ile İzmir yer almaktadır(Türkiye İstatistik Kurumu).
Ancak Suriyelilerin dağılımı incelendiğinde birinci sırada Şanlıurfa yer almaktadır. İkinci
sırada İstanbul üçüncü sırada ise Hatay ve Hatay’ı da Gaziantep izlemektedir. Bu illerdeki
yoğunluğun sebebi Suriye sınırına yakınlıktır. Genellikle Karadeniz ve Doğu illerine çok
fazla talep olmamıştır. Genellikle Suriyeliler Güneydoğu illeri, Marmara ve Ege illerini
tercih etmektedirler.

1075

Şekil 2. Geçici Koruma Kapsamında Bulunan Suriyelilerin İlk 10 İle Göre Dağılımı
Seri 1; Seri
ŞANLIURFA;
1; İSTANBUL;
Seri 1; HATAY;
401.084
394.571 386.090
Seri 1; GAZİANTEP;
325.151

Seri 1; ADANA;
Seri 1; MERSİN;
Seri 1; KİLİS;
150.117
138.634 129.221
Seri 1; MARDİN;
Seri 1; BURSA;
Seri 1; İZMİR;
97.768 96.833 90.615

Kaynak:http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma_363_378_4713_icerik
07.04.2016)

(e.t.

Türkiye’de 7 Nisan 2016 tarihi itibariyle 2.749.410 Suriyeli Geçici koruma kapsamına
alınmıştır. Bunların % 80,38’i (2.210.084 kişi) 10 ilde toplanmıştır. Geriye kalan %19,62’lik
kesim (539.326 kişi) diğer illere dağılmış durumdadır. Bu ilk 10 il içerisinden en çok Suriyeli
sığınmacı misafir eden il %14,59 (401.084 kişi) ile Şanlıurfa’dır(T.C. İçişleri Bakanlığı Göç
İdaresi Genel Müdürlüğü).
Şekil 3. Geçici Barınma Merkezleri İçinde ve Dışında Kalan Suriyeliler

Seri 1; KALANLAR
GEÇİCİ BARINMA MERKEZİNDE

Seri 1;
GEÇİCİ
TOPLAM;
GEÇİCİ BARINMA MERKEZİ DIŞINDA KALANLAR
BARINMA
2.749.410
TOPLAM
MERKEZİ
DIŞINDA
KALANLAR…
Seri 1;
GEÇİCİ
BARINMA
MERKEZİND
E
KALANLAR…

Kaynak: http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma_363_378_4713_icerik
tarihi 07.04.2016)

(erişim
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10 ilde açılan 20 çadır kent, 6 konteyner kent olmak üzere toplam 26 barınma
merkezinde 269.858 sığınmacı yaşamlarını sürdürmektedirler. Barınma merkezlerinde
okul, cami, ticaret merkezi, polis karakolu ve sağlık merkezlerinin yanında basın brifing
birimi, çocuk oyun alanları, televizyon izleme üniteleri, market gibi birçok sosyal alan
bulunmaktadır(T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü).
Suriyeli vatandaşların gerek sağlık, gerek eğitim ve barınma gibi imkânların
sağlanmasında Türkiye üzerine düşeni fazlasıyla yapmaktadır. Bu durumun farkında olan
Suriyeli sığınmacılar güvenlik ve sosyal imkânlardan dolayı Türkiye tercih etmektedirler.
Gelen sığınmacıların birçoğunun 20 yaş altı gençlerin ve çocukların oluşturması eğitim
ihtiyacının olduğunu göstermektedir. Bu eğitim açığının giderilmesi için kurulan barınma
merkezlerinde gerekli eğitim hizmetleri verilmekte ve bunun için ciddi çalışmalar
yapılmaktadır. Tablo 2 de bu çalışmaların yapıldığı merkezler verilmiştir.
Tablo 2. Geçici Barınma Merkezlerindeki Sığınmacı Sayıları
İL

GEÇİCİ BARINMA MERKEZİ

BARINMA TİPİ

Altınözü 1 Çadırkenti

263

bölme

Altınözü 2 Çadırkenti

622

çadır

236

çadır

310

bölme

Yayladağı 2 Çadırkenti

510

çadır

Apaydın Konteynerkenti

1.181

konteyner

GüveççiÇadırkenti

1.000

çadır

İslahiye 1 Çadırkenti

1.898

çadır

TOPLAM MEVCUT

Yayladağı 1 Çadırkenti
HATAY

İslahiye 2 Çadırkenti

2.364 bölme

GAZİANTEP

ŞANLIURFA

KİLİS

18.350

40.551
Karkamış Çadırkenti

1.686

çadır

Nizip 1 Çadırkenti

1.858

çadır

Nizip 2 Konteynerkenti

938

konteyner

Ceylanpınar Çadırkenti

4.771

çadır

Akçakale Çadırkenti

5.000

çadır

Harran Konteynerkenti

2.000

konteyner

Viranşehir Çadırkenti

4.100

çadır

Suruç Çadırkenti

7.000

çadır

ÖncüpınarKonteynerkenti

2.063

konteyner

109.724

33.400
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Elbeyli BeşiriyeKonteynerkenti

Midyat Çadırkenti

3.592

konteyner

1.300 çadır

MARDİN

12.002
Nusaybin Çadırkenti

3.270

bölme

Derik Çadırkenti

2.100

bölme

KAHRAMANMARAŞ

Merkez Çadırkenti

3.684

çadır

18.431

OSMANİYE

CevdetiyeÇadırkenti

2.012

çadır

9.422

ADIYAMAN

Merkez Çadırkenti

2.260

çadır

9.517

ADANA

Sarıçam Çadırkenti

2.162

çadır

10.473

MALATYA

BeydağıKonteynerkenti

2.083

konteyner

7.988

Kaynak: AFAD ve GÖÇ web sitelerinden derlenmiştir. Erişim tarihileri 07.04.2016
Barınma merkezlerinde de kalan Suriyeli sığınmacıların %40.66’sı ( 109.724) Şanlıurfa
ilimizde 4 çadır kent (20.871 çadır ) ve 1 konteyner kentte (2.000 konteyner) misafir
edilmektedirler. Son yapılan çalışma da 269.858 kişi barınma merkezlerinde bakılmaktadır.
Şuan yapılan çalışmalar Türkiye’nin birçok bölgesine barınma merkezleri açarak bu
rakamların arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Barınma merkezlerinin en
büyükleri Şanlıurfa ilinde bulunmaktadır. Suruç Çadır kenti 7.000 kişilik barınma merkezi
birinci sırada yer almaktadır.
Şekil 3.Barınma Merkezleri 07.04.2016 Tarihi İtibariyle (10 İlde 26 Barınma Merkezi)
Seri 1; ŞANLIURFA;
40,66%

Seri 1; GAZİANTEP;
15,03%
Seri 1;
Seri 1; KİLİS; 12,38%
KAHRAMANMARAŞ
Seri 1; HATAY;
; 6,83% 6,80%Seri 1; MARDİN;
Seri 1; ADANA;
Seri 1; ADIYAMAN;
Seri 1; OSMANİYE;
Seri 1; MALATYA;
4,45%
3,88%
3,53%
3,49% 2,96%

Kaynak: http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma_363_378_4713_icerik
tarihi 07.04.2016)

(erişim
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07.04.2016 tarihinin verileri ile; 269.858 sığınmacının illere göre dağılımları
incelendiğinde bu rakamın %40.66’sı Şanlıurfa’da, %15.03’ü Gaziantep de, %12.38’i ise
Kilis de yer almaktadır. Bu illeri %6-%2 Aralığında sırasıyla; Kahramanmaraş, Hatay,
Mardin, Adana, Adıyaman, Osmaniye ve Malatya takip etmektedir.
Suriyeli sığınmacıların cinsiyete göre dağılımına bakıldığında 1.462.946’sının
erkek, 1.286.464’ünün kadın olduğu görülmektedir. Tablo 3 de bu rakamlar verilmiştir.
Tablo 3.Kayıt altına alınan Suriyelilerin Yaş ve Cinsiyete göre dağılımı (07.04.2016)
YAŞ

ERKEK

KADIN

TOPLAM

0-4

187.227

174.643

361.870

5-9

197.625

189.027

386.652

10-14

151.688

138.802

290.490

15-19

172.462

143.079

315.541

20-24

181.139

143.113

324.252

25-29

148.670

115.779

264.449

30-34

121.576

97.155

218.731

35-39

87.184

74.387

161.571

40-44

60.179

56.746

116.925

45-49

48.516

44.692

93.208

50-54

37.863

36.587

74.450

55-59

25.603

25.750

51.353

60-64

17.804

18.369

36.173

65-69

11.580

11.937

23.517

70-74

6.290

7.256

13.546

75-79

3.866

4.600

8.466

80-84

2.085

2.635

4.720

85-89

1.126

1.295

2.421

463

612

1.075

90+
GENEL TOPLAM

1.462.946

1.286.464

2.749.410

Kaynak: http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma_363_378_4713_icerik
tarihi 07.04.2016)

(erişim
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Yaş dağılımlarına bakıldığında ise büyük kısmının 30 yaşın altında olduğu
görülmektedir. Bunların 1.039.012’si 14 yaşından küçük olup çocuk yaştadır. 15-29 yaş
arasındaki genç kesim ise 9045.242 kişidir.
Şekil 4. Biyometrik Verileri Alınarak Kayıt Altına Alınan Suriyelilerin Yaş ve Cinsiyete
Göre Dağılımları

Seri 1; 0-14;
1.039.012

0-14

15-29
30-49
50-69
Yaş
Aralıkları

70 +

Seri 1; 15-29;
904.242

Seri 1; 30-49;
590.435

Seri 1; 50-69;
185.493
Seri 1; 70 +;
30.228

Kaynak:
GÖÇ
web
sitesindeki
verilerden
http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma_363_378_4713_icerik
07.04.2016)

derlenmiştir.
(erişim
tarihi

Şekil 3 incelendiğinde, gelen sığınmacıların yarısından fazlasının 30 yaş altından
oluşmakta özellikle bu gurubun da yarısından fazlası 14 yaş altı kesim oluşturmaktadır. Bu
nüfus genç nüfus olmakla birlikte aynı zamanda eğiteme en çok ihtiyacın olduğu gruptur.
Ülkemize gelen sığınmacıların neredeyse yarısı 0-14 yaş grubunu oluşturmaktadır. Tam
eğitim çağlarında böyle zoraki göçle karşı karşıya kalmaları, onların eğitimden yoksun
kalmasına neden olmaktadır. Türkiye bu eğitim açığının bir kısmını karşılamak için üzerine
düşene yapmaktayken ancak barınma merkezleri dışında kalan kesime çok fazla müdahale
edememektedir.
III. SONUÇ
2011 yılından sonra Suriye’de patlak veren siyasi çatışmalar, ayaklanmalar yerini
silahlı çatışmalara bırakması çok zaman almamıştır. Oluşan siyasi çatışmalar, mezhep
çatışmaları birçok kişinin mağdur olmasına neden olmuştur. Özellikle 2013 yılından sonra
Çatışmaların silahlı ayağının artması Suriyelilerin kendi ülkelerinden, kendi
topraklarından, kendi evlerini zorunlu olarak terk etmelerine neden olmuştur. Oluşan bu
zorunlu göç nedeniyle sınırımıza bir çok Suriyeli dayanmış ve Türkiye bu gelen
vatandaşlara kapılarımızı açarak kabul etmiştir. İlk aşama da gelen Suriyeli kafilenin
ardında rakamların çok fazla bir şekilde artması yani 14 binlerden 2 milyonlara çıkması
gerek maddi ve gerekse sosyal anlamda bazı sıkıntıları birlikte getirmiştir. Biranda 2.7
milyon kişinin sağlık, barınma ve eğitim gibi maliyetleri devletin sırtına binmiştir. Bu da
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gerçekten çok büyük rakamların meydana gelmesine neden olmuştur. Barınma
merkezlerinde sürekli gıda ve giyim gibi zaruri ihtiyaçlar giderilirken aynı zamanda eğitim
ve sağlık hizmetleri de eksiksiz olarak yapılmaktadır Bu olanakların Türkiye’de çok iyi
olması Suriyelilerin en çok tercih ettikleri ülkenin Türkiye olmasının nedenidir.
Türkiye’nin bu imkânları çok iyi şekilde sağlaması Suriyeli sığınmacıların Türkiye’yi
tercih etmelerine neden olmuştur. Verilen hizmetlerdeki en önemlisi aslında eğitimdir.
Çünkü verilen tablolar dikkatlice incelendiğinde gelen sığınmacıların büyük bir bölümünü
ilköğretim çalığındaki çocuklar oluşturmaktadır. Gerekli temel eğitimleri alamayıp zorunlu
göç yapmakta kalan çocuklara gerekli eğitimlerin yanında psikolojik destekler de
verilmektedir. Belirli zamanlar da bu çocukları eğlendirici programlar düzenlenmektedir.
Eğitim ve sosyal ihtiyaçların yanında bir diğer sorunda genç nüfusun yeni bir
istihdam sorunun yaşanmasına neden olmaktadır. Türkiye’de zaten mevcut olan bir işsizlik
durumu vardır bir de buna Suriye’den gelenlerin eklenmesi işsizlik rakamlarının artmasına
neden olmaktadır. Özellikle geçici barınma merkezlerinde dışında kalan yaklaşık 2.4
milyon kişi başlı başına yeni bir istihdamın oluşmasına neden olmuştur.
Sığınmacıların Türkiye’ye maddi ve manevi etkileri yüksektir; ancak Türkiye
Osmanlıdan günümüze çaresiz kalan komşularına hiçbir zaman sırt çevirmemiş, onlara
kucak açarak elinden gelen yardımı esirgememiştir. Bu gün de Türkiye aynısını yaparak
hiçbir Avrupa ve Dünya ülkelerinin yapmadığı yardımı Türkiye Suriyelilere sağlamış ve
sağlamaya da devam edecektir.
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Terör ve Şiddet Olaylarının, Ülkelerin Turizm Ekonomisi Üzerine Etkisi;
Türkiye - Güneydoğu Anadolu Bölgesi Örneği
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Özet
Ortadoğu coğrafyasında Arap Baharının etkisi ile Suriye’de yaşanan iç
çatışmaların etnik mezhepsel bir boyuta ulaşması Türkiye’de gündemde olan çözüm süreci
olarak adlandırılan sürecide etkilemiş ve ülke içerisinde 2015 Haziran ayından itibaren
güneydoğuda yoğun olarak yaşanan terör olayları, Güneydoğu Anadolu bölgesinde
özellikle turizm işletmelerini ve bölgenin ekonomik yapısını olumsuz etkilemiştir.
Çalışmada 2015 Haziran ayı öncesi dönem ile haziran ayı ile birlikte başlayan terör
olaylarının yaşandığı dönemin turizm açısından ekonomik ve sosyal etkilerinin
kıyaslanması ve çeşitli ekonomik sonuçların ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu amaç
doğrultusunda, terörizm, turizm işletmeleri ve bölge hakkında geniş bir literatür taraması
yapılmış, bölgedeki iller bazında ayrıntılı turizm istatistikleri ortaya çıkarılmış ve
bölgedeki turizm işletmeleri yöneticileri ile görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen veriler ve
yapılan görüşmeler sonucunda, bölgede konaklama işletmelerinin doluluk oranlarının
%80’lerden %40’lara düştüğü, gelen turist sayısının büyük oranda azaldığı, bu azalmanın
bölge şehirlerinde istihdamı olumsuz etkilediği, tur operatörlerinin bölgeye düzenledikleri
paket turların %95’ini iptal ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Birçok konaklama işletmesinin
kapanma seviyesine geldiği de yapılan ikili görüşmeler sonucunda elde edilmiştir.
Türkiye’de bir turistin yapmış olduğu ortalama harcamanın 800$ olduğu düşünülürse,
bölge şehirlerinin ekonomik kaybının ciddi seviyelere ulaştığı sonucu ortaya çıkmıştır.
Ayrıca bu olumsuz etkinin giderilebilmesi için öneriler de sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Terör, Ekonomi, Turizm, Türkiye
Jel Kodları: Z30, Z31, Z33

Effects on Tourism Economy of the Countries of Terrorism and Acts of
Violence; Turkey - Southeastern Anatolia Region Example
Abstract
Internal conflicts In Syria reaching an ethnic sectarian dimension by effect of the
the Arab Spring in the geography of the Middle East, has not influenced the process called
the settlement process were on the agenda in the Turkey and living terrorist events
intensively in southeastern beginning since June 2015 in country has adversely affected
especially tourism businesses and the region's economic structure in Southeastern Anatolia.
In the study it is intended that the comparison of the period before June 2015 and the period
starting with the month of June of the economic and social impact in terms of tourism and
to reveal the various economic outcomes. In accordance with this purpose, terrorism,
tourism businesses and an extensive literature about the region conducted, revealed detailed
tourism statistics on cities basis in the region and managers of tourism businesses in the
region have made negotiations. As a result of the obtained data and interviews, it has been
reached that occupancy rate of accommodation establishments fell from 80% to 40% in the
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region, the reduction adversely affect employed in the city of region,tour operators
cancelled 95% of package tours to the region. has been obtained result of bilateral talks that
many accommodations come to the closing level. if it is considered that The average
spending of tourists made a $ 800 in Turkey, cities in the region has emerged as a result of
the economic loss has reached serious levels. In addition, proposals have been presented in
order to eliminate this negative effect.
Keywords: Terror, Economy, Tourism, Turkey
Jel Codes: Z30, Z31, Z33
GİRİŞ
Dünya Turizm Örgütünün 2020 yılında dünya turizm gelirinin 2 trilyon dolar
olacağına ilişkin tahmininin de etkisiyle her ülkenin kendi turizm arz potansiyeli nispetinde
bu pastadan pay alma veya aldıkları payı büyütme mücadelesine girişmelerine neden
olmuştur (Yıldız, 2011:54)
. Uluslararası alanda büyük bir gelişme gösteren turizm
sektörü, son yılarda aynı gelişmeyi Türkiye'de de göstermektedir. Özellikle sağladığı döviz
girdisi nedeniyle, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için stratejik bir öneme sahiptir.
Turizm sektörü pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de önemli bir gelir kaynağı
olarak değerlendirilmekte ve bu gelir kaynağının önünde engel teşkil edebilecek her türlü
olumsuzluk bertaraf edilmeye çalışılmaktadır. Sözü edilen bu olumsuzlukların başında ise
terör eylemleri gelmektedir (Güvenek ve Alptekin, 2015: 23). Türkiye uzun yıllardır
terör eylemleri ile karsılaşmakta ve terörle olan mücadelesini sürdürmektedir. Terör
örgütleri Türkiye’nin devlet otoritesini yıpratmaya çalışmakta ve bunu yaparken ülkeyi zor
durumda bırakacak eylemleri seçmektedirler. Bu amaçla terörizm devlet otoritesini
zayıflatmak ve ülke ekonomisine zarar vermek için turizmi hedef almaktadır. (Serin, 2008:
1). Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni hedef alan terör örgütleri, bu bölgede turizmin
gelişimi için büyük engel oluşturmaktadır. Sanayi olarak çok az potansiyele sahip olan bu
bölgede, turizmin ekonomiye katkısı büyük önem taşımaktadır. 2015 haziran ayından
itibaren yoğun olarak tekrardan başlayan terör olayları bölgedeki turizmi olumsuz
etkilemiştir.
Bu çalışmada, bölgedeki terör olaylarının turizm ekonomisine etkisini belirlemek
amacıyla, öncelikle turizm ekonomisi ve terör konusunda literatür araştırması yapılmıştır.
İkinci bölümde ise 2015 haziran öncesi dönem ve sonraki dönem ile ilgili tüm istatistikler
çıkarılmış ve bölgedeki konaklama işletmeleri yöneticileriyle görüşülmüştür. İstatistikler
ve görüşme verileri kullanılarak çeşitli sonuçlara ulaşılmaya çalışılmıştır.
Literatür
Dünya savaşları esnasında gerileme gösteren turizm faaliyetleri 1950’lerden sonra
yepyeni bir içerikle (sosyal turizm) yeniden canlanmaya başlamıştır. Turizmin ekonomik
önemi ve bu açıdan ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğu 20. yüzyılın ortalarında
anlaşılmasına karşın 1950’lere kadar kalkınma, büyüme ve zenginlik için yapılan küresel
araştırmalarda turizm sektörü genellikle göz ardı edilmiştir. Sektörün günümüzdeki halini
alması için ilk canlanma emareleri, 1960'larda küreselleşmenin itici gücü ile başlamıştır.
Böylece ticaret, din, sağlık, macera arayışı gibi etkenler sonucu gelişme gösteren turizm,
günümüzdeki çağdaş durumuna 20. yüzyıl ile birlikte ulaşmıştır. 20. yüzyılda gelişen
ülkelerin yaşam seviyesinin yükselmesi, nüfusun hızla artış göstermesi, çalışanların yeni
haklar elde etmeleri, teknik ve teknolojik gelişmenin ulaşım, tanıtma ve organizasyon gibi
sahalarda başarı ile uygulanması, turizmin öneminin kavranmasına yardımcı olmuştur. Bu
nedenle gün geçtikçe büyüyen, gelişen, globalleşen turizm; 21. yüzyılda ise ülke
ekonomilerinin karşılaştığı ulusal ve uluslar arası ekonomik sorunların çözümünde ve
darboğazların aşılmasında, dinamik bir ekonomik faaliyet halini almıştır (Çelik, 2012:10).
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Turizm genel olarak devamlı yaşanan yer dışında tüketici olarak tatil,
dinlenme, eğlenme gibi ihtiyaçların giderilmesi amacıyla yapılan seyahat ve geçici
konaklama hareketleridir (Yıldız, 2011: 55). Turizmin doğasını anlayabilmek için bazı
yaklaşımlardan hareket edilebilir. Bunlardan ilki turizmin ekonomik bir aktivite ve endüstri
olduğunun kabul edilmesidir (Erdolu, 2010: 5). Turizm sektörü, altyapı ve üstyapı
hizmetleri, havaalanları, limanlar, karayolları, tren yoları, haberleşme, kamu hizmetleri ve
diğer tüm sektörlerinde içerisinde yer aldığı geniş bir yelpazeyle bağlantı içerisindedir (Lee
ve Brahmasrene, 2016: 221).
Turizm dünyanın en hızlı büyüyen sektörlerinden biridir (Dilber,
2007:206). Turizm sektörünün uluslararası pazar büyüklüğü, turist sayısındaki artışla
giderek daha da büyümektedir (Fang ve diğ., 2016: 265). Özellikle son yıllarda oldukça
olumlu bir seyir gösteren turizm, artık küresel ekonominin dinamik sektörlerinden biridir
(Constantin ve diğ., 2015: 1574). Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün
(UNWTO) verilerine göre uluslararası turist varışları 2013 yılında % 5 oranında büyüyerek
1 milyar 87 milyon kişiye ulaşmıştır. Böylece uluslararası turist varışlarında bir önceki yıla
göre 52 milyon artış gerçekleşmiştir (Gökdeniz ve Erdem, 2015: 2). Ancak, raporlara göre
Türkiye, İspanya, Almanya, İtalya ve Polonya'da oteller, restoranlar ve ulaştırma ve
eğlence işletmelerinden oluşan turizm sektöründe kayıt dışı ekonomi %25-35 aralığındadır
(Din ve diğ., 2016: 175). Bir gelişme stratejisi olarak turizmin ekonomik büyümeye neden
olacağına iliksin teorik dayanağın, ihracat ve ekonomik büyüme literatüründen
kaynaklandığını söylemek mümkündür (Bahar, 2006:140).
Turizmin özellikle gelişmekte olan ülke ekonomileri üzerindeki olumlu
etkileri, bu sektörün ekonomik yönünü daha da ön plana çıkarmaktadır. Ülke
ekonomilerinin karşılaştığı ulusal ve uluslararası ekonomik sorunların çözümünde ve
darboğazların asılmasında turizm, dinamik ve ekonomik olma özelliği ile adeta bir çıkış
noktasını oluşturmaktadır. Turizmin olumlu ekonomik etkileri su şekilde sıralanabilir;
Ödemeler dengesine etkisi, gelir etkisi, yurtiçinde ithalat etkisi, işgücü çarpanı etkisi,
ihracat ve gelir dağılımını düzenleyici etkisi, istihdam artışı ve yeni is olanakları yaratması,
ekonomik gelişme ve döviz geliri yaratması, küçük ölçekli isletmelerin geliştirilmesi, hayat
standardının ve kalitesinin yükseltilmesi (Kızılgöl ve Erbaykal, 2008: 353).
Bölgesel kalkınmada turizmin önemli bir rolü vardır. Bu rol, onu kalkınmış
ülkelerde önemli bir sektör konumuna getirirken, özellikle kalkınmakta olan ülkelerde
turistik potansiyeli olan yörelerin geliştirilmesinde turizm sektörü gibi “yardımcı
sektörlerin” kalkınmaya hız verici ve tamamlayıcı etkileri artık iyice anlaşılmıştır.
Ülkemizin de sahip olduğu zengin turistik potansiyeli kullanarak geri kalmış bölgelerin
kalkınmasını bu yolla sağlaması ülkede bulunan bölgeler arası dengesizlikleri giderecektir
(Yeşiltaş ve Öztürk, 2008:3).
Türkiye’de turizm sektörünün özellikle 1980 yılından sonra çok büyük bir
gelişme göstererek ülke kalkınmasında lokomotif görevi üstlendiği görülmektedir (Selim
ve diğ., 2015:21). Türk ekonomisinin vazgeçilmez temel taşlarından birisi olan turizm,
bugünkü dış ticaret açığına, enflasyona, işsizliğe çare arayan ve hükümetlerin önemle
üzerinde durduğu bir konudur. Turizm sektörü dünyada hızla gelişmekte, teknolojideki
ilerleme ve hız da bu gelişmenin yakıtını oluşturmaktadır. Dolayısıyla Türkiye'nin
ekonomik yönden gelişmesinde, turizmin taşıdığı rolün ileriye dönük korunabilmesi ve
sürdürülebilmesi şarttır (Barut, 2013: 20).
Soğuk savaşın sona ermesi ile birlikte, uluslararası alanda devlet temelli
çatışmaların yerini terör örgütleri vasıtası ile veya iç çatışmalar şeklinde cereyan eden
çatışmalara bıraktığı görülmektedir. Terörizm geçmişi çok eskilere dayanmakla birlikte ilk
terör eylemlerinin dinsel temelli oldukları söylenmekte ve bu yüzden ilk terör eylemcilerine
“kutsal savaşçılar” denilmekteydi (Ayhan, 2011: 122). Günümüze gelinceye kadar terörizm
birçok şekil değiştirmiştir. Güncel tanımlama açısından terörizm; korku veya panik havası
oluşturma amacı güdülerek bir kişi ya da birkaç kişi tarafından zor ve şiddete başvurarak
toplumlarda güvenlik endişesi yaratma durumudur(Arı, 2011: 555). Terörizmin amacı
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devletlerin rasyonel düşünme yetisini engelleyerek halka korku vermek ve insanların
günlük yaşamlarında her an her yerde herhangi patlamanın veya çatışmanın olabileceği
hissini yaratarak, insanların günlük yaşam alışkanlıklarından vazgeçirerek korku ile
yaşamaya mahkûm etmektir. Bu nedenle teröristlerin saldırı planladıkları yerler genelde iyi
korunan yerler olmaktan öteye yumuşak hedefler yani, halkın çok sık kullandığı ve
güvenliğin sağlanılmasının zor olduğu noktalardır (Arı, 2013: 153). Örneğin tren
istasyonları, metrolar, tesisler, meydanlar bunlardan bazılarıdır.
Dünya üzerindeki terör olayları incelendiğinde terörizm üç gruba ayrılmaktadır.
Bunlar bireysel terörizm, örgütlü terörizm ve devlet destekli terörizm’den meydana
gelmektedir (Arı, 2013: 153). Bireysel terörizm, bireyin tek başına herhangi bir organize
süreç içerisinde olmadan çevresine yaydığı korku ve paniktir. Genellikle kısa sürelidir ve
toplumda çok fazla etki uyandırmaz. Örgütlü terörizm ise organize olarak bir araya gelmiş
ve herhangi bir toplumsal sınıfın taleplerine dikkat çekmek istenildiği gibi belirli bir etnik
grubun veya bir dini grubun taleplerine dikkat çekmek amacı ile gerçekleştirilen organize
eylemlerdir. Bu tarz eylemleri gerçekleştiren gruplara, örgütlü yapılarından dolayı terör
örgütü denilmektedir. Devlet destekli terörizm ise devletlerin terör örgütlerini kendi
istihbarat birimleri tarafından yönlendiren eylem biçiminde olduğu gibi herhangi bir terör
örgütüne yardım etme şeklinde de olabilmektedir (Arı, 2013: 153-154). Devletler kimi
zaman rakip gördükleri veya kontrol altında tutmak istedikleri devletlerin zayıflıklarından
faydalanarak, içlerindeki terör örgütlerine istihbarat, askeri veya ekonomik yardımlar
içerisinde bulunabilmektedirler. Kimi zaman bu destek çok açık bir şekilde terör
örgütlerinin eğitim kamplarının kendi ülkesi içerisinde bulunması şeklinde de
gerçekleşmektedir.
Özellikle 1970’li yıllar ile birlikte terörizm oldukça sık ve sürekli hale
gelmiştir. Terörizmin 1970’li yıllar itibari ile küresel boyutta etkisini arttırması, Ortadoğu
ülkelerindeki siyasal krizler ve uluslararası hukuk ve kurumların yetersizliği, terör
örgütlerinin tanımının yapılmasını zorlaştırmıştır. Zira kimi ülkelere göre özgürlük
savaşçısı olan gruplar kimi ülkeler tarafından terör örgütü olarak tanımlanmaya
başlanmıştır. Terörizmin en fazla etkilediği sektörlerin başında ise Turizm gelmektedir.
Zira güvenliğin olmadığı algısının oluştuğu bir yerde Turizm sektörünün ayakta kalması
son derece güçtür. Bu yüzden terör örgütleri genellikle turizm bölgelerini hedef almaya
çalışmaktadırlar zira bu bölgelerde yaşanan olaylar basının ilgisini yoğun olarak çektiği
gibi güvenlik algısını da harekete geçirmektedir. Turizm bölgelerinde yaşanan herhangi bir
terör faaliyeti diğer ülkelerinde dikkatini çekmekte ve vatandaşlarına tatile gidecekleri ülke
tercihleri hakkında telkinde bulunmaktadırlar. Tüm verileri bir araya getirdiğimizde terör
örgütlerinin turistik alanlara saldırısı daha etkili bir yöntem olduğundan dolayı, kullanılmak
istenen bir yöntemdir. Bu açıdan bakıldığında
1972 Münih olimpiyatlarında gerçekleşen terör saldırıları
1985’li yıllarda İspanya’da ETA’nın turistlere yönelik çeşitli saldırıları
1987 yılında Mısır Luxor’da turistlere yönelik saldırıda 57 kişinin öldürülmesi
1993 yılında Peru’nun Ayachucho bölgesinde Avrupalı turistlere yönelik
saldırılarda 2 kişinin öldürülmesi
1993 yılında Türkiye’de 8 değişik olayda PKK tarafından Güneydoğu Anadolu
bölgesinde 19 batılı turistin kaçırılması ve Antalya’daki bombalı saldırı sonucu 26 turistin
yaralanması
1994 yılında Mısırın kahire şehri yakınlarında bir turist otobüsüne yapılan silahlı
saldırı sonucu 18 kişinin ölmesi
1994 yılında Türkiye’de Sultan Ahmet Meydanı ve kapalı çarşıda PKK tarafından
turistlere yönelik bombalı saldırı 2 ölü, 17 yaralı
2002 yılında Endonezya’nın Bali adasında bir turistik ötele yönelik bombalı
saldırıda 180’den fazla ölü ve yüzlerce yaralı (Yılmaz, Yılmaz, 2005: 49-50).
2016 yılında İstanbul Sultanahmet’te Alman turist kafilesine yönelik bombalı
saldırı sonucu 13 kişinin ölümü ve 16 kişinin yaralanması ile sonuçlanmıştır
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2016 yılında İstanbul Beyoğlu’nda turist kafilesine yönelik bombalı saldırı
sonucu 5 turistin ölmesi ve 39 kişinin yaralanması ile sonuçlanmıştır.
Terörizmin öncelikli hedefi turistik bölgeler olmaktadır çünkü bu
bölgelerde yapılan eylemler basın aracılığı ile işlenmekte ve birçok insanı tedirgin edip
topluma korku salarak terör örgütünün tanınmasını ve gerçekleştirdiği eylemin amacına
ulaşmasını sağlamaktadır. Terörizmin Türkiye’ye etkileri 1970’li yıllar ve sonrasında
başlamış, bulunduğu coğrafya ve iç dinamiklerinden kaynaklı olarak zaman zaman terör
örgütlerinin organize saldırılarına maruz kalmıştır. Bunlar arasında en yoğun terör
saldırıları günümüzde de terör faaliyetlerine devam eden PKK adı ile bilinen terör
örgütüdür. PKK, “Türkiye’nin emperyalist devletlerin sömürgesi olduğu iddiası ile doğu
ve güneydoğu Anadolu bölgesinin Türkiye’nin bir sömürge bölgesi olduğunu nitelendirmiş
ve bağımsız demokratik bir Kürdistan kurulması” (Töreli, 2002: 36), amacı ile terör
faaliyetlerine başlamıştır. PKK ilk silahlı faaliyetini 15 Ağustos 1984’te Siirt ile Eruh
ilçesinde yer alan Jandarma karakol binası ve Hakkâri ile Şemdinli ilçesindeki Jandarma
binalarına saldırarak gerçekleştirmiştir (Sökmen, 2012: 59).
PKK ilk silahlı çatışmadan günümüze kadar belirli periyotlarda zaman zaman
strateji değiştirerek silahlı ve bombalı eylemlerde bulundurmayı sürdürmüştür. Türkiye’de
PKK terörünün sona ermesi amacı ile çözüm süreci adı altında müzakere süreci başlatılmış,
bu süreç 16 Aralık 2012’de MİT müsteşarı Hakan Fidan’ın İmralı adasında PKK terör
örgütü lideri Abdullah Öcalan ile görüşmesi ile başlatılmıştır. 21 Mart 2013 Diyarbakır
nevruz kutlamalarında Abdullah Öcalan’ın mektubunun okunması ve mektupta yer alan
“artık silahlar sussun fikirler konuşsun” cümlesi ile çözüm süreci en tepe noktaya ulaşmış,
doğu ve güneydoğu’da çatışmaların olmadığı bir süreç başlatılmıştır (Oğur, 2015). Bu
bahar havası ve çatışmaların kesilmesi ile birlikte insanların daha rahat seyahat etme ve
güvenlik korkusu yaşamaması bölge turizmine olumlu yönde katkı sağlamıştır. Doğu ve
güneydoğu bölgesi tarihi ve kültürel zenginlikleri ile ön planda olan ancak terör korkusu
nedeni ile bu özellikleri ile ön plana çıkamayan bölgeler olarak kalmışlardı. Çözüm süreci
ile birlikte bölge ilk önce Türkiye’ye sonra dünyaya açılmış, birkaç yıl içerisinde art arda
otellerin yapıldığı, havalimanlarının inşa edildiği, turizm tesislerinde ve turizm gelirlerinde
büyük artışların yaşandığı bir bölge haline geldi. Suriye’deki iç savaş ile birlikte çözüm
sürecinde de aksamalar meydana geldi, Ortadoğu’da değişen dengeler sürecin gücünü
yitirmesini ve stratejik değişimlerin yaşanmasını sağladı. Bu yüzden sarsıntıda olan süreç
11 Nisan 2015’te Ağrı’da PKK’lıların Türk Askerlerine saldırması ile birlikte başka bir
boyuta dönüşmüş oluyordu. 2015 Mayıs ayı ile birlikte bölgedeki çatışmalar tekrardan
başlayınca bundan en fazla etkilenen iki yıl boyunca barış ve çatışmasızlık ortamından son
derece mutlu olan halk oldu. Dolayısıyla güvenliğin olmadığı yerde turizmin olmayacağı
gerçeği ile birlikte doğu ve güneydoğu’da turizm gelirleri ve turist sayılarında çok ciddi
düşüşler oldu. Aşağıdaki tablolarda çatışma ortamının tekrar başlaması ile birlikte bazı
illerin turizm gelirleri ve turist sayılarındaki değişimler analiz edilmeye çalışılmıştır.

Araştırma Metodolojisi, İstatistik Sonuçları ve Bulgular
Araştırmanın amacı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki Kültür ve Turizm
Bakanlığı işletme belgeli konaklama işletmeleri yöneticileriyle görüşmeler yapılarak ve
istatistiklerden yararlanılarak, bölgede son dönemlerde yoğun olarak yaşanan terör
olaylarının bölgenin turizm ekonomisine etkisinin tespit edilmesidir. Bölgedeki il kültür ve
turizm müdürlükleri verilerine göre 2015 yılı itibariyle Kültür ve Turizm Bakanlığı işletme
belgeli tesis sayısı 95'tir. Araştırmanın evrenini Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 3 yıldız
ve üzeri 72 konaklama işletmesi oluşturmaktadır. Bu konaklama işletmelerinin 16'sı ile yüz
yüze ve telefon aracılığıyla görüşmeler yapılarak genel sonuçlara ulaşılmaya çalışılmıştır.
Bölgede, Gaziantep ve Kilis illeri hariç tüm illerin 2014-2015 turist sayıları ve turizm
gelirleri aylık olarak tablolandırılmıştır. Gaziantep ve Kilis illerindeki verilere aylık olarak
ulaşılamadığı için tablolara eklenmemiştir. Tablo 1, 2, 3, 4, 5 ve 6'da bölge illerinin turist
sayıları ve turizm gelirleri yer almaktadır. Tablolardaki turizm gelirleri Türkiye İstatistik
Kurumu verileri kullanılarak hesaplanmıştır.
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Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 16 konaklama işletmesi yöneticisi ile yapılan
görüşmelerde elde edilen sonuçlar şunlardır;
Terör olaylarının başladığı 2015 Haziran ayından itibaren, bölgeye olan ziyaretçi
sayısının büyük oranda azaldığı, özellikle yabancı turistlerin bölgeyi ziyaretlerindeki
düşüşün çok yüksek olduğu, Bölgeye düzenlenen paket turların %90-95 oranında azaldığı,
genellikle bireysel turistlerin bölgeyi ziyaret ettiği, paket tur olarak küçük gruplu turların
düzenlendiği, konaklama işletmelerinde %25-30 civarında personelin işten çıkarıldığı,
turist sayısındaki azalma nedeniyle bölgedeki seyahat, eğlence, yiyecek ve hediyelik eşya
işletmelerinin de çok olumsuz etkilendiği, yerel halkın da ciddi seviyede ekonomik kayıp
yaşadığı, bölgedeki diğer sektörlerin turizmle ilişkileri oranında olumsuz etkilendiği, bazı
konaklama işletmelerinin terör olaylarının devam etmesi halinde işletmelerini kapatacağı,
bölge halkının yaşanan terör olaylarından rahatsız olduğu ve turizmdeki ekonomik kaybın
yerel halka da yansıdığı, konaklama işletmelerinin ayakta kalabilmek için turizm dışı
faaliyetlerde (Düğün vb.) kullanılmaya başlandığı, personel işten çıkarma nedeniyle
personeller arasında huzursuzluk yaşandığı ve personel verimliliğinin azaldığı, yapılması
düşünülen yatırımların askıya alındığı, konaklama işletmelerinin daha önce almış olduğu
kredileri ödemede büyük güçlükler çektiği, gelirdeki büyük azalmalar nedeniyle
konaklama işletmelerinde tasarruf önlemleri alındığı ve bu önlemler nedeniyle otel
kalitesinde düşüşler meydana geldiği, vergi ve sigorta ödemelerinde büyük sıkıntılar
yaşandığı, konaklama işletmelerinin profesyonellikten uzaklaşmaya başladığı sonuçları
ortaya çıkmıştır. Ayrıca konaklama işletmeleri yöneticileri, terör ve güvenlik sorununun en
kısa sürede çözümlenmesini, konaklama işletmeleri için yeni teşvik ve indirimlere
gidilmesi ve turistleri yeniden bölgeye çekmeye yönelik düzenlemelerin yapılması
gerektiğini belirtmişlerdir.
Tablo 1. Adıyaman İli Turizm İstatistiği
YILLAR
2014

AY

2015

OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM

3862
3786
4436
8089
10214
8586
4686
6264
7349
6386
3931

3.197.736,00
3.134.808,00
3.673.008,00
6.697.692,00
8.457.192,00
7.109.208,00
3.880.008,00
5.186.592,00
6.084.972,00
5.287.608,00
3.254.868,00

3244
3402
4613
7283
8890
4690
3533
3585
3212
4021
4178

2.452.464,00
2.571.912,00
3.487.428,00
5.505.948,00
6.720.840,00
3.545.640,00
2.670.948,00
2.710.260,00
2.428.272,00
3.039.876,00
3.158.568,00

2014-2015 Turist
Sayısı % FARKI
-16
-10
4
-10
-13
-45
-25
-43
-56
-37
6

ARALIK

3777

3.127.356,00

3670

2.774.520,00

-3

TOPLAM

71366

59.091.048,00

54321

41.066.676,00

-24

Turist Sayısı

TAHMİNİ GELİR

Turist Sayısı

TAHMİNİ GELİR

Tablo 1. de Adıyaman ili turist sayısı ve turizm geliri istatistiği yer almaktadır.
Adıyaman özellikle Nemrut Dağı ve farklı kültürü ile ulusal ve uluslararası alanda önemli
bir turizm şehridir. Bölgede terör olaylarının en az yaşandığı şehirlerden biri olmasına
rağmen, haziran ayından itibaren %45-50 civarında bir düşüş yaşanmıştır. İlin ekonomik
kaybı ise 20 milyon TL'ye yakın olmuştur. Turist sayısı ve gelirde meydana gelen azalışın
diğer illere göre daha düşük olmasının nedeni terör olaylarından biraz uzak olmasıdır.
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Tablo 2. Batman İli Turizm İstatistiği
YILLAR
2014

AY

2015

OCAK
ŞUBAT

12877
14184

10.662.156,00
11.744.352,00

9147
8730

6.915.132,00
6.599.880,00

2014-2015 Turist
Sayısı % FARKI
-29
-38

MART
NİSAN

14431
12768

11.948.868,00
10.571.904,00

10883
10465

8.227.548,00
7.911.540,00

-25
-18

MAYIS
HAZİRAN

15131
13846

12.528.468,00
11.464.488,00

10823
7933

8.182.188,00
5.997.348,00

-28
-43

TEMMUZ
AĞUSTOS

10230
13167

8.470.440,00
10.902.276,00

7331
6828

5.542.236,00
5.161.968,00

-28
-48

EYLÜL
EKİM

13227
10392

10.951.956,00
8.604.576,00

5570
6360

4.210.920,00
4.808.160,00

-58
-39

KASIM

10739

8.891.892,00

5892

4.454.352,00

-45

ARALIK

13185

10.917.180,00

6554

4.954.824,00

-50

TOPLAM

154177

127.658.556,00

96516

72.966.096,00

-37

Turist Sayısı

TAHMİNİ GELİR

Turist Sayısı

TAHMİNİ GELİR

Tablo 2. de Batman ili turist sayısı ve turizm geliri istatistiği yer almaktadır.
Hasankeyf, Batman için en önemli turizm çekim merkezi ve bölgeye gelen ziyaretçilerin
en beğendikleri turistik değerlerden biridir. Eylül ayında meydana gelen düşüş %60'a
yakındır. Terör olaylarının yoğun yaşandığı bir yer olması nedeniyle ekonomik kayıp 50
milyon TL gibi yüksek bir rakama ulaşmıştır. Sanayi olarak pek iyi bir konumda olmayan
Batman ili için bu kadar büyük bir kayıp yerel halk için de çeşitli olumsuzlukları
beraberinde getirecektir.
Tablo 3. Diyarbakır İli Turizm İstatistiği
YILLAR
2014

AY
Turist Sayısı
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM

26735
26718
30192
36099
39792
31196
23240
30721
35209
24172
33394
30360
367828

TAHMİNİ GELİR
22.136.580,00
22.122.504,00
24.998.976,00
29.889.972,00
32.947.776,00
25.830.288,00
19.242.720,00
25.436.988,00
29.153.052,00
20.014.416,00
27.650.232,00
25.138.080,00
304.561.584,00

2015
Turist Sayısı
27414
30706
38966
36458
42462
31406
22293
23949
15329
18990
20175
12682
320830

TAHMİNİ GELİR
20.724.984,00
23.213.736,00
29.458.296,00
27.562.248,00
32.101.272,00
23.742.936,00
16.853.508,00
18.105.444,00
11.588.724,00
14.356.440,00
15.252.300,00
9.587.592,00
242.547.480,00

2014-2015 Turist
Sayısı % FARKI
3
15
29
1
7
1
-4
-22
-56
-21
-40
-58
-13

Tablo 3. de Diyarbakır ili turist sayısı ve turizm geliri istatistiği yer almaktadır.
Diyarbakır ili başta surları olmak üzere çok sayıdaki turistik değerleri ile önemli bir turizm
şehridir. Ancak terör olaylarının en yoğun yaşandığı illerden biri olması, sahip olduğu
turizm potansiyelini kullanamamasına neden olmaktadır. Terör olaylarının başladığı
haziran ve temmuz aylarında bir önceki yıla göre pek bir değişiklik olmamıştır. Ancak
Eylül ayından itibaren ciddi oranda turist sayısı ve gelirinde düşüş meydana gelmiştir.
Toplamda 50 milyon TL civarında turizm gelir kaybı yaşandığı tahmin edilmektedir.

1088

Tablo 4. Mardin İli Turizm İstatistiği
YILLAR
2014

AY

2015

OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK

19984
18722
24951
43036
53889
30780
18386
25835
36615
22915
24039
21482

16.546.752,00
15.501.816,00
20.659.428,00
35.633.808,00
44.620.092,00
25.485.840,00
15.223.608,00
21.391.380,00
30.317.220,00
18.973.620,00
19.904.292,00
17.787.096,00

16576
17684
21756
28358
45748
22075
17437
14684
13313
14060
13927
17203

12.531.456,00
13.369.104,00
16.447.536,00
21.438.648,00
34.585.488,00
16.688.700,00
13.182.372,00
11.101.104,00
10.064.628,00
10.629.360,00
10.528.812,00
13.005.468,00

2014-2015 Turist
Sayısı % FARKI
-17
-6
-13
-34
-15
-28
-5
-43
-64
-39
-42
-20

TOPLAM

340634

282.044.952,00

242821

183.572.676,00

-29

Turist Sayısı

TAHMİNİ GELİR

Turist Sayısı

TAHMİNİ GELİR

Tablo 4. de Mardin ili turist sayısı ve turizm geliri istatistiği yer almaktadır.
Mardin, tarihi kiliseleri, manastırları, camileri, medreseleri ve özel kültürü ile ülkenin ve
bölgenin en önemli kültür ve inanç turizmi merkezlerinden biridir. Ancak bazı ilçelerde
yaşanan terör olayları, il genelinde turizmin büyük zarar görmesine neden olmuştur.
Özellikle 2015 eylül ayında turist sayısında %64 oranında azalmanın meydana gelmesi,
turizm gelirinde büyük kayıp yaşanmasına neden olmuştur. Bir önceki yıla göre toplam
turizm gelirindeki azalma 100 milyon TL olmuştur.
Tablo 5. Siirt İli Turizm İstatistiği
YILLAR
2014

AY
Turist Sayısı
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM

2886
3105
3079
2876
3729
4262
2910
2914
3759
2414
2796
3440
38170

TAHMİNİ GELİR
2.389.608,00
2.570.940,00
2.549.412,00
2.381.328,00
3.087.612,00
3.528.936,00
2.409.480,00
2.412.792,00
3.112.452,00
1.998.792,00
2.315.088,00
2.848.320,00
31.604.760,00

2015
Turist Sayısı
2419
2564
2890
2669
2486
1903
1684
1417
1516
1743
1817
1678
24786

TAHMİNİ GELİR
1.828.764,00
1.938.384,00
2.184.840,00
2.017.764,00
1.879.416,00
1.438.668,00
1.273.104,00
1.071.252,00
1.146.096,00
1.317.708,00
1.373.652,00
1.268.568,00
18.738.216,00

2014-2015 Turist
Sayısı % FARKI
-16
-17
-6
-7
-33
-55
-42
-51
-60
-28
-35
-51
-35

Tablo 5. de Siirt ili turist sayısı ve turizm geliri istatistiği yer almaktadır. Siirt ili
potansiyeli olmasına rağmen turizm açısından yeterli seviyeye ulaşamamış illerimiz
arasındadır. Ancak sahip olduğu turizm kazancı, 2015 haziran ayı itibariyle büyük bir düşüş
göstermiştir. Diğer illerde olduğu gibi, Siirt'te de eylül ayında çok büyük biri düşüş
yaşanmış ve toplam turizm geliri bir önceki yılın yarısına yakın bir seviyeye düşmüştür.
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Tablo 6. Şanlıurfa İli Turizm İstatistiği
YILLAR
2014

AY
Turist Sayısı
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM

48574
56287
58046
75840
81371
63457
83013
63674
73592
79146
61433
61703
806136

2015

TAHMİNİ GELİR

Turist S.

TAHMİNİ GELİR

40.219.272,00
46.605.636,00
48.062.088,00
62.795.520,00
67.375.188,00
52.542.396,00
68.734.764,00
52.722.072,00
60.934.176,00
65.532.888,00
50.866.524,00
51.090.084,00
667.480.608,00

66174
63188
61201
65303
76370
61788
46368
40125
41412
52914
52250
48920
676013

50.027.544,00
47.770.128,00
46.267.956,00
49.369.068,00
57.735.720,00
46.711.728,00
35.054.208,00
30.334.500,00
31.307.472,00
40.002.984,00
39.501.000,00
36.983.520,00
511.065.828,00

2014-2015 Turist
Sayısı % FARKI
36
12
5
-14
-6
-3
-44
-37
-44
-33
-15
-21
-16

Tablo 6. da Şanlıurfa ili turist sayısı ve turizm geliri istatistiği yer almaktadır. Göbeklitepe,
Balıklıgöl, Harran, Halfeti ve sahip olunan kültürel değerleri ile ülkemizin en önemli turizm
şehirlerinden biri olan Şanlıurfa, bölgenin en fazla turist çeken ilidir. İlde turizmin
ekonomiye katkısı son yıllarda giderek artmıştır. Ancak terör olaylarının yoğun olarak
yaşanmamasına rağmen, bölgedeki sıkıntılar Şanlıurfa’yı da fazlasıyla etkilemiştir.
Özellikle temmuz ve eylül aylarında turist sayısı ve gelirinde büyük düşüş yaşandığı
görülmektedir. Toplam turizm gelirinde bir önceki yıla göre yaklaşık olarak 150 milyon
TL düşüş yaşandığı tespit edilmiştir.

Sonuç ve Öneriler
Güneydoğu Anadolu Bölgesi, özellikle kültür turizmi açısından çok önemli bir
potansiyele sahiptir. Son yıllarda çözüm sürecinin etkisiyle güvenli bir bölge olarak
görülmüş ve turistlerin yoğun rağbet gösterdiği bir destinasyon haline gelmiştir. Ancak
2015 haziran ayından itibaren terör olaylarının tekrar başlaması ve Suriye'de yaşanan
savaşın bölgeye etkisiyle birlikte turistlerin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne yönelik
tutumları değişmiştir. Yapılan görüşmeler ve elde edilen istatistiksel veriler doğrultusunda
bölgeye gelen turist sayısında çok büyük azalmalar olduğu ortaya çıkmıştır. Düzenlenen
paket turların büyük kısmının kaldırılmış ve genellikle bireysel turistler bölgeye gelmiştir.
Bölge illerinin turizm potansiyeline göre büyük ekonomik kayıplar olduğu tespit edilmiştir.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tamamında terör olayları nedeniyle turizm gelirlerindeki
kayıp her yıl için yaklaşık 500 milyon TL'dir. Sanayinin gelişmemiş olduğu bölgede,
turizmde yaşanan bu ekonomik sıkıntı en başta yerel halkı etkilemiştir. Turizmin sağlamış
olduğu doğrudan ve dolaylı istihdam çok olumsuz etkilenmiş ve bölgede işsizliğin daha da
artması sonucu ortaya çıkmıştır. Turizm işletmelerinde gelirlerin azalması nedeniyle,
birçok işletme kapanma aşamasına gelmiştir. Ayrıca bu işletmelerde tasarruf nedeniyle
kalitenin de düştüğü sonucu ortaya çıkmıştır.
Bölgede turizmin yeniden canlanabilmesi için en büyük görev ve sorumluluk
devlet kurumlarına düşmektedir. Terörün bölgede bitirilmesi ve güvenlik önlemlerinin en
üst düzeyde alınması turizmin gelişmesinde en önemli koşullardır. Ancak kısa vadede
turizm işletmelerinin ayakta kalabilmesi için, bu işletmelere yönelik teşvik ve indirimlerin
uygulanması gerekmektedir. Özellikle istihdamın etkilenmemesi amacıyla sigorta ve vergi
konularında işletmelere destek verilmesi önemli bir unsurdur. Konaklama işletmelerinin de
kaliteyi düşürmeden tasarruf yapması, işletmenin devamlılığı için gerekli bir koşuldur.
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Çalışma Hayatında Duygusal Düzenleme
Mehmet METE*

Cenk AKSOY**

Özet
Duygular tanımlanması ve ölçülmesi güç olan soyut kavramlar olarak ele
alınmaktadır. Ancak ifade edilmesi güç bir kavram olsa da bilim adamları tarafından
kontrol edilmesi, düzenlenmesi ya da yönetilmesi gereken bir kavram olarak karşımıza
çıkmaktadır. Çalışmamızın konusu olan duygusal düzenleme kavramı ise “çalışanların
işlerine ya da örgütlerine adapte olabilmeleri için duygularını kontrol ederek ya da
ayarlayarak örgüt çevresinin amaçları, beklentileri ve standart tepkileriyle uyuşan
davranışlar sergilemesi, ani gelişen tepkileri erteleme kabiliyeti” olarak tanımlanabilir.
Duygusal düzenleme kavramı ile ilgili yapılan çalışmalar oldukça yenidir. Bu
kavramla ilgili yakın zamanda bazı çalışmalar yapılmasına rağmen konunun kısıtlı olarak
daha çok psikoloji biliminde incelenmesi nedeniyle iş yaşamında çalışanlar açısından ele
alınmasının gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu çalışmanın amacı, duygusal düzenleme
kavramını çalışma hayatı açısından ele alarak tartışmak ayrıca örgüt psikoloji alanında
gerek başlı başına gerekse diğer başka etmenlerle birlikte ele alınmasını sağlamaktır.
Anahtar Kelimeler:Duygu ve Duygusal Düzenleme
Jel kodu:M12, M54
Abstract
Emotions are considered as identifying and measuring the power of abstract
concepts. However, although the expression of a concept of power is controlled by
scientists, it has emerged as a concept that should be regulated or managed. The concept of
emotional regulation which is the subject of our study "to the employees' jobs or
organizations by controlling their emotions to adapt to or purpose of adjusting the
organizational environment, exhibit behavior that matches their expectations and standard
response, sudden reaction to postpone ability" can be defined as.
Studies about the concept of emotional regulation is fairly new. Understand about
this recently with some work done in spite of the limited topics to be addressed as a more
business life for employees due to the necessity of examining the psychology emerged. The
aim of this study was to discuss terms of working life by taking the concept is to provide
emotional regulation also dealt with other factors as well as other organizations both in the
field of psychology itself.
Key Words:Emotion and Emotion Regulation
Jel code:M12, M54
GİRİŞ
Yakın geçmişe kadar yöneticiler ve akademisyenler yaptıkları çalışmalarda
duyguları ihmal ettiler. Onlara göre işyerleri rasyonel alanlardı ve duygulara yer yoktu. Bu
yüzden çalışma hayatına dair yazılan yazılarda duygulardan bahsedilmedi. Çalışanların
duygularının kişisel ve organizasyonel ciddi sonuçlar doğurduğu görülmeye başlanınca bu
görüş değişmeye başladı. Bu çalışmada örgüt psikolojisi ve iş yaşamında kritik öneme
sahip bulunan çalışanların duygularının düzenlenmesi kavramı incelenecektir.
Duygu Düzenleme konusunda en etkili teorilerden birisi olan Sosyal Değişimde
Etkileme Teorisi (the affect theory of social exchange), duygu ve duygu düzenleme ile ilgili
önemli ipuçları verir. Bu teoriye göre insanlar günlük hayatta pek çok iletişim ve etkileşim
içinde olurlar ve bu etkileşimler insanlarda olumlu veya olumsuz duyguların ortaya çıkması
*
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için tetikleyici bir unsur olur. İnsanlar devamlı olagelen hadiselere zamanla kendine has
duygularla karşılık verirler. Elbette düzenlemeye çalıştıkları duygular toplumsal hayatın
hoşgördüğü ve benimsediği sınırlar içinde olmak durumundadır. Örneğin bir işyerinde
devamlı başka insanlarla birlikte yaşayan ve çalışan insanlar onlarla etkileşim halinde
olurlar ve üstlerinden, astlarından ve aynı seviyedeki diğer çalışanlardan etkilenirler ve
onlara kendilerine has bir üslupla karşılık verirler. Elbette yaptıkları davranışlarda
organizasyonun temel prensiplerine uymak durumundadırlar. Kısacası insanlar çalışma
hayatlarında birbirlerine bağımlıdırlar ve bu bağımlılık onları duygularını gelişigüzel ifade
etmekten alıkoyar (Lawler, 2001).
Teorinin, duygusal düzenleme kavramıyla ilişkisi düşünüldüğünde, insanların
birbirinden etkilenmesi gerçeğinden hareketle, çalışanların iş arkadaşlarının ve
yöneticilerin davranışlarından etkilenmesi beklenen bir durumdur. Yine işinden memnun
olanların müşterilere ve diğer çalışanlara karşı daha ılımlı ve yakın ilişkiler içinde olmak
isteyeceği, buna karşın işinde mutsuz olanların bunu ister istemez işine yansıtacağı,
yansıtmasa bile duygularını düzenleme yoluna giderek hislerini gizleyeceği söylenebilir.
İşinden memnun olsun olmasın, müşterilere organizasyonun istediği şekilde davranmayı
başaran (yani gerektiğinde duygularını gizlemeyi bilen) çalışanların performanslarının
yüksek olacağı, bununla birlikte duygusallığını işine yansıtıp müşterilere organizasyonun
istediği şekilde davranmayanların ve duygularını gerektiği gibi ayarlayamayanların
performanslarının (en azından yöneticiler tarafından algılanan performansın) düşük olacağı
tahmin edilir.
I. DUYGU VE DUYGUSAL DÜZENLEME KAVRAMLARININ
TANIMLARI
Duygusal düzenlemenin tanımına geçmeden önce duygu kelimesini açıklamak ve
önemini ifade etmek gerekmektedir. Duygu kelimesi, diğer birçok sözcük gibi, farklı
anlamlara gelebilen bir sözcüktür ve tanımlanması zor bir kelimedir. İşlevsel yönü öne
çıkan bir tanımlamaya göre duygu; davranışsal, psikolojik ve tecrübe unsurlarını
bünyesinde bulunduran çok bileşenli bir süreçtir. Bu görüşe göre duygu; çevre tarafından
veya kendi kendine oluşan bir duygusal işaretle başlayan, kişilerin duygusal eğilimlerini
tetikleyen, ardından kişilerin duygusal bir tepki vermesine yol açan bir süreçtir (Gross,
1998a).
Duygular, insanların belli bir çevreye veya duruma adapte olma sürecinde ortaya
koydukları zaman ayarlı tepkilerdir. Ancak insanlar aynı olaylar karşısında aynı tepkiyi
vermeyebilirler; yani duyguların insanı zorlama gibi bir işlevi yoktur. Bu durumda topluma
adapte olabilmek için (yani belli olaylar karşısında toplumun belirlediği ölçüde tepki ortaya
koyabilmek için) duyguların insan tarafından kontrolü ve hatta düzenlenmesi gerekir.
Sevinçli bir insan genellikle güler, ancak sevincinden ağlayan insanlar da vardır. Korkan
bir insan genellikle kaçar, ancak kaçmamak da bir seçenektir. Kızan bir insan genellikle
kızdığı kimseye yumruk atar, ancak tersi de mümkündür. İşte bu ve benzeri duyguların,
topluma zarar vermemek veya kendini gülünç duruma düşürmemek için düzenlenmesine
ve kontrolüne ihtiyaç vardır (Gross, 2002).Diğer taraftan, günlük hayatta insanlar devamlı
olarak bir takım uyarıcılara maruz kalırlar. Bu uyarıcılara karşı beklenmeyen, aşırı ve
uygun olamayan tepkiler vermek toplumdaki uyumu bozabilir. Bu yüzden duygularını
kontrol etmek, insanların sık sık yapması gereken bir durumdur (Koole, 2009). Bu da
duygusal düzenleme denilen bir oto kontrol mekanizması ile mümkündür.
İnsan yaşamında duygu ve akıl o kadar içiçe geçmiştir ki insan çoğu kez
hareketlerinin duygularının mı yoksa aklının mı bir ürünü olduğu konusunda tereddüt
yaşamıştır (Fineman, 1999). Bu durumda akademisyenler arasında orta yolu arayış
başlamıştır ve bu araştırmanın sonunda sınırlı rasyonellik (bounded rationality) ve sınırlı
duygusallık (bounded emotionality) terimleri insan davranışlarını açıklamada daha çok
tercih edilen tabirler olmuşlardır (Mumby ve Putnam, 1992).
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Her ne kadar örgüt psikolojisi disiplini çerçevesinde duygusal düzenleme ile ilgili
çalışmalar geç başlasa da, başta psikoloji olmak üzere bilimin diğer alanlarında üzerinde
çalışılan bir konu olmuştur. Duygusal düzenleme konusunda yapılan ilk çalışmalar (başta
Freud ve Breuer’in 1895 tarihli makaleleri), psikolojik savunma mekanizmaları ile ilgili
olarak yapılan çalışmalardır. Ardından stres ve stresle başa çıkma yolları bahsinde (başta
Lazarus olmak üzere birçok akademsiyen) yine duygusal düzenlemeye vurgu yapılmıştır.
1990’lı yıllardan itibaren ise müstakil bir alan olarak hem çocukların hem de yetişkinlerin
duygusal düzenleme faaliyetleri bilimsel çalışmalara konu olmuştur (Gross, 2002).
“Duygusal düzenleme” terimi literatürde, sadece çalışanın kendi duygularını değil
etrafındaki başka insanların duygularını düzenlemeyi de ifade eden bir terimdir (Niven,
Totterdell ve Holman, 2009). Duygusal düzenleme; iş deneyimlerin her zaman devam
edegelen taleplerine duygu yelpazesi sınırları içinde cevap verebilme yeteneği ve ihiyaç
olduğunda ani gelişen tepkileri erteleme kabiliyetidir (Cole, Michel ve Teti, 1994). Bu
terim kısaca; duygusal reaksiyonları gözlemleme, değerlendirme ve gerektiğinde
değiştirmeden sorumlu iç ve dış süreçler olarak da tanımlanabilir (Thompson, 1994). Bir
başka açıdan ise; duygusal yaşamın bir aşamasını azaltmak, korumak veya arttırmak için
gösterilen çabadır (Gross, 1999). Terimin karşıt anlamı olan “duygusal düzensizlik” ise;
bir organizasyon içinde ortaya çıkan duygusal düşünce ve eylemlerin etkisini kontrol
etmede güçlük çekme halidir. Duygusal düzenleme yeteneği düşük olan insanlar; sosyal
çevrenin amaçları, beklentileri ve standart tepkileri ile uyuşmayan davranışlar sergilerler
(Zeman, Cassano, Perry-Parrish ve Stegall, 2006).
İnsanlar duygusal düzenlemeyi kolayca anlayabilmek için, onu genellikle olumsuz
duyguların azaltılması olarak algılamaya çalışırlar. Gerçekten de insanın duyguları
azaltılabiler, mevcut halde sürdürülebilir ve arttırılabilir. Ancak duygusal düzenleme
sadece duygu yoğunluğunu azaltma veya çoğaltma olarak anlaşılmamalıdır. Gerçi
insanların yapmaya çalıştıkları duygu düzenlemelerinin büyük çoğunluğu (mesela insanın
kızınca dudağını ısırması gibi) kasıtlı eylemlerdir. Ancak insan, iradesi dışında da zaman
zaman duygu düzenlemesi yapar. Örneğin insan, bazen kendisini sinirlendiren bir şeyden
dikkatini ister istemez başka yöne çeker. Diğer taraftan, duygu düzenlemesi özünde ne
iyidir ne de kötü. Bir insan için iyi gelen bir düzenleme, diğeri için olumsuz sonuçlar
doğurabilir (Gross, 2002).
II. DUYGUSAL DÜZENLEMENİN ÖNEMİ
Yakın geçmişe kadar Örgütsel Davranış çalışan akademisyenler yaptıkları
çalışmalarda duyguları ihmal ettiler. Onlara göre işyerleri rasyonel alanlardı ve duygulara
yer yoktu. Bu yüzden çalışma hayatına dair yazılan yazılarda duygulardan bahsedilmedi.
Çalışanların duygularının kişisel ve organizasyonel ciddi sonuçlar doğurduğu görülmeye
başlanınca bu görüş değişmeye başladı. Çalışanların organizasyona daha faydalı olabilmek
veya en azından zarar vermemek için nasıl duygularını kontrol altına aldıkları, bazı
akademisyenlerin dikkatini çekti (Grandey, 2000). Gözlemlerine göre şirket çalışanları
müşterilerle iletişimegeçtiklerinde bazı duygularını vurgu yaparcasına gösteriyor, bazı
duygularını ise saklamak durumunda kalıyordu. Fatura tahsil edenler ödemeleri kolayca
tahsil edebilmek için kızgınlıklarını belli ediyor, servis elemanları hizmet kalitesini
arttırmak için yaptıkları işi şevkle yaptıklarını açıkça belli etmeye çalışıyor ve emlakçılar
kazançlarını belli etmemek için görüşme sırasında duygularını gizlemek durumunda
kalıyorlardı (Cote, 2005). Müşterilerine mal satışı yapmak için onlarla iletişim kurmaya
çalışan ve bu yüzden (bazen kızgın olsa da) hislerini gizlemek zorunda olan satış
elemanlarının bu durumları konuya verilebilecek en iyi örneklerden biridir (Grandey,
2000).
Duyguların profesyonel yaşamda tanınması ile birlikte hem kişisel hem de örgütsel
sonuçları üzerinde yazılar yazılmaya başlandı. Kimi akademisyenlere göre performans,
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çalışan davranışları, liderlik etkinliği grup işbirliği ve değişim konusunda örgütsel
adaptasyon gibi konular çalışanların duygularının bir sonucu idi (Weiss ve Cropanzano,
1996). Ayrıca duygular sadece işyerindeki çalışanların davranışlarını etkilemekle
kalmıyordu, işyerinde çalışanlar arasındaki ilişkileri de etkilemekteydi (Frederickson,
1998). Artık iş dünyasında duyguların önemi anlaşılmaya başlanmıştı ve ihmal edilebilecek
bir unsur olmadığı akademisyenler tarafından kabul edilen bir durum oldu (Mumby ve
Putnam, 1992).
III. DUYGUSAL DÜZENLEME MODELLERİ
Duygusal düzenlemeyi daha iyi anlayabilmek için farklı modeller geliştirilmiştir.
Bu modellerden birisi olan Süreç Modeline (Process Model) göre insanların duygusal
durumlara karşı tepki süreci şu sıraya göre oluşur:
1.
Durum seçimi: İnsan her olaya tepki vermez, zihin belli olayları seçer
2.
Durum düzenlemesi: Olaylar olduğu gibi değil insanların algıladığı gibi
zihinde düzenlenir
3.
Dikkat verme: Duygusal bir olaya odaklanılır
4.
Bilişsel değişim: Duygusal olaylardan dolayı insan zihninde değişimler
olur
5.
Tepki düzenlemesi: Olaydan etkilenen şahıs aktif veya pasif bir tepki verir
(Gross, 1998b).
Bir başka model olan Kip Modeli’ne (Modal Model) göre insanların duygu üretme
süreci belli birdüzene göre olur. Bu düzen şu sıraları içerir:
1.
Durum: Duygusal tepki, duygu oluşturan gerçek veya hayali bir durumla
başlar
2.
Dikkat: Ortaya çıkan duygusal duruma doğru insanın dikkati yoğunlaşır.
3.
Değerlendirme: Duygusal durum zihinde yorumlanır ve değerlendirilir.
4.
Tepki: Duygusal bir tepki verilir (Gross ve Thompson, 2007).
Gross’a (1998b) göre duygusal düzenleme faaliyetleri, duyguları düzenleyici
davranışların içindeoluştuğu duygu süreci safhasına göre iki ana gruba ayrılabilir: sistemin
girdilerine müdahale eden öncesine-odaklı duygusal düzenleme ve sistemin çıktılarına
odaklanan tepki-odaklı duygusal düzenleme. Öncesine-odaklı stratejiler genellikle insanın
direk duygusuna hitap eden ve dikkat kesilen duygusal olayları beynin seçim sürecine
yoğunlaşan stratejilerdir. Tepki-odaklı stratejiler ise insanın bir duygusal olay karşısında
duygularını bastırması veya duygularını açıkça göstermesini sağlayan stratejilerdir.
IV. DUYGUSAL DÜZENLEMENİN SONUÇLARI
Duygusal Düzenlemeyi etkileyen faktörler üç ana kategori altında toplanabilir:
organizasyonel faktörler, etkileşimli şartlar ve kişisel farklılıklar. Bir organizasyon içinde
duyguların ifadesi ile ilgili var olan kurallar, o organizasyonda çalışanlar için duygularını
ifade etmede bir rehber görevi görürler. Çalışanların hissettiklerini ne şekilde ifade etmesi
gerektiğini anlatan kurallar, organizasyonun çalışanların duygularını düzenleme çabasının
bir göstergesidir. Bir iş yerinde çalışanların belli durumlar karşısında belli tepkilervermesi;
organizasyonun katı kurallarla işletildiği, eğitimin düzenli bir şekilde yapıldığı ve cezaödül sisteminin iyi işlediği anlamına da gelir. İnsanların duyguları, diğer insanlarla
etkileşimden etkilendiği kadar organizasyonel faktörlerden etkilenmez. İnsanlar çalıştıkları
yerlerde belli bir sosyal statüsü (veya rütbesi) vardır ve bu statüye uygun rol oynaması
beklenir (Rafaeli ve Sutton, 1987). Bir işyerinde rütbece daha üst pozisyonda olanların
duygularını ifade etmede (ve dolayısyla duygularını düzenleme konusunda) astlarına göre
daha özgürdürler (Gibson ve Schroeder, 2002), çünkü duygu gücün bir işlevidir (Clark,
1990). Yüksek statüde olanlar muhtemelen duygu düzenlemeye daha az gereksinim
duyacaklardır. Duygusal düzenlemeyi etkileyen üçüncü temel faktör: kişisel farklılıklardır.
Kişisel farklılıkların başında, insanların kendisinin ve diğerlerinin duygusal durumlarının
farkında olma derecesi anlamına gelen duygusal farkındalıktır. Yapılan araştırmalarda
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duygusal farkındalıkla duygu düzenlemesi arasında olumlu bir ilişki bulunmuştur (Feldman
Barrett, Gross, Christensen ve Benvenuto, 2001).
Duygusal düzenlemenin sebep olduğu sonuçlar üzerinde çalışan akademisyenler
genel olarak ilk önce duygusal ahenksizlik üzerinde durmuşlardır. Duygusal ahenksizlik
kısaca; çalışanların sergiledikleri yüz ifadeleri ve davranışlar ile iç dünyalarında yaşadıkları
gerçek duygular arasındaki farklılık olarak açıklanır (Grandey, 2000). Konunun
uzmanlarına göre duygusal düzensizlik duygusal ahenksizliğe; duygusal ahenksizlik de
stres ve işten ayrılmaya yol açar (Hochschild, 1983; Morris ve Feldman, 1996;
Schaubroeck ve Jones, 2000). İyi bir duygu düzenlemesi ise insanların duygusal
kapasitesinin gelişimine ve sosyal işlevlerinin kolaylaşmasına neden olur (Mayer ve
Salovey, 1997; Feldman Barrett ve Gross, 2001). Duygu düzenlemenin strese direk
etkisinin olduğu da konu hakkında çalışma yapan akademisyenlerin vardığı bir sonuçtur.
Her ne kadar şirkette çalışanlar bu konuda eğitim almış olsalar da yine de çalışanların
müşterilerle iç dünyasında yaşadıkları sorunları halletmenin köklü bir çözümü bulunmuş
değildir (Lazarus, DeLongis, Folkman ve Gruen, 1985).
Sağlık çalışanlarının duygu düzenlemesi konusunda çalışan akademisyenler,
doktor ve hemşirelerin hastalarla çok fazla etkileşim içinde olduklarını, bu yüzden
duygularını belli etmeme adına gereğinden fazla çaba harcadıklarını, bu durumun da
onlarda yüksek düzeyde duygusal tükenmişlik ve işten ayrılma niyetine yol açtığını
söylemektedirler (Liu, 2005: 72).
A. Duygusal Düzenleme ve Performans İlişkisi
Çalışanların performansının diğer çalışanlarla ve müşterilerle ilişkilere dayandığı
günümüzde karşıdakileri duygu ile (veya duygu yönetimi ile) etkilemek çok önemli bir
özellik haline gelmiştir (Cote ve Hideg, 2011). Hızla gelişen hizmet sektöründe yer alan
firmalar daha başarılı olmak için çalışanlarının duygularını düzenlemesine önem vermeye
başlamışlardır (Roxana, 2013).
Gross (1999) ve Waldron (2000), yaptıkları çalışma sonucu duygusal
düzenlemenin çalışanların performansı ile refahlarını arttırmada olumlu bir etkisinin
olduğunu buldular. Ancak yine de duygusal düzenleme ile performans arasındaki ilişkiyi
araştıranlar, duygusal düzenlemenin olumsuz yönünü ön plana çıkarırlar. Buna göre,
müşterilere karşı organizasyonun istediği şekilde davranan ve gerçek duygularını gizlemeyi
başaranlar organizasyon veya müşteriler tarafından ödüllendirilirler. Bu durumda çalışanlar
duygularını gizlemeyi ve hafifletmeyi başarmışlardır ve muhtemelen yakın gelecekte stres
ve işten çıkma gibi sonuçlarla karşılaşacaklardır (Liu, 2005: 22). Konu hakkında araştırma
yapanlar, duygusal düzenlemenin olumlu yönünü de araştırmışlardır. Shuler ve Sypher’in
(2000) 911 Acil Servis çalışanlarına yönelik yaptıkları bir araştırma sonuçlarına göre, Acil
Serviste çalışıp telefonlara bakan personel, karşıdaki kişinin duygu yoğunluğu ne olursa
olsun onlara sakin ve rahatlatıcı bir ses tonuyla konuşmaktan memnun olduklarını, butarzın
karşı tarafı rahatlattığını, böyle davrandıkları için kendileri ile gurur duyduklarını
söylemişlerdir. İşlerini daha iyi yaptığını düşünen Acil Servis çalışanlarının
performanslarının arttığı gözlemlenmiştir.
Sadece kendilerininkini değil, başkalarının duygularını da düzenleyebilen
personelin iş hayatında olumlu sonuçlar aldığı görülmüştür. Bu tip çalışanlar,
performansları konusunda müşterilerden her zaman olumlu geri bildirimler almışlardır
(Elfenbein ve Ambady, 2002). Buna karşılık duygularını düzenleme konusunda
organizasyon kurallarını benimsemekte zorluk çeken çalışanlar genellikle işlerinde düşük
performans gösterirler (veya öyle algılanırlar) ve muhtemelen işten çıkarılma veya işten
kendi isteğiyle ayrılma ile sonuçlanacak bir durumla karşılaşırlar (Morris ve Feldman,
1996).
B. Duygusal Düzenleme ve İş Memnuniyeti İlişkisi
İş memnuniyeti ile duygusal düzenleme arasındaki ilişkiyi anlamak için iki farklı
model vardır. Birinci modele göre duygularını düzenlemeyi başarmakla çalıştıkları işten
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memnun olmak arasında direk bir ilişkisi olmayıp, duygusal ahenksizlik denilen bir
değişken bu ilişkiye yumuşatıcı bir aracılık eder (Kumari ve Pandey, 2011). Duygusal
düzenleme ile iş memnuniyeti arasındaki ilişkiyi araştıran akademisyenler genellikle
duygusal ahenksizlik üzerinde durmuşlardır. Konunun uzmanları, bu terimi (duygusal
ahenksizliği) genellikle, çalışanların açıktan gösterdiği duygular ile o anda iç dünyasında
yaşadıkları duygusal deneyimler arasındaki fark olarak açıklamışlardır. Buna göre
duygusal düzenleme, bu farkı belli etmemeye yönelik olarak çalışanların gayretleri
olmaktadır (Grandey, 2000). İkinci model olan Sosyal İlişki Modeline göre çalışanların
duygu düzenleme çalışmaları, onların işten memnun olması ile sonuçlanan başkaları ile
karşılaşma ve onlardan etkilenmeleri ile başlayabilir. Yani başkaları ile iyi iletişim
sağlamayı alışkanlık haline getirenler bu özellikleri sayesinde işlerinden memnun
olabilirler (Kumari ve Pandey, 2011).
Bazı akademisyenler, müşterilerle dostane ilişki kurmanın sıkıcı bir işi daha da
zevkli hale getirdiğini öne sürmüşlerdir (Ashforth ve Humphrey, 1993; Cote ve Morgan,
2002). Diğer bazı akademisyenler ise müşterilerle kendini zorlayarak dostane ilişki
kurmanın, çalışanları daha da mutsuz ettiğini iddia etmişlerdir (VanMaanen ve Kunda,
1989; Pugliesi, 1999). Bir çalışan yaptığı işten memnun olmadığında bu duygularını
bastırırsa (veya bastırmak zorunda olursa) iş memnuniyeti düşük, bu duygularını gösterme
hürriyetine sahipse iş memnuniyeti yüksek çıkmaktadır (Kumari ve Pandey, 2011). Yani
aslında iş memnuniyeti ile duygusal düzenleme arasındaki ilişkiyi araştıranlar, birbirleri ile
çelişen sonuçlar bulmuşlardır. Bu çelişki, duygusal düzenlemenin tanımındaki
belirsizlikten kaynaklanmış olabilir. Duyguların ifadesi anlamındaki duygusal düzenleme
ile iş memnuniyeti arasında pozitif; ancak bu duyguların bir işi başarma adına
düzenlenmesi ile iş memnuniyeti arasında ise negatif bir ilişki vardır (Adelmann ve Zajonc,
1989).
Geçmişte yapılan bazı çalışmalar, duygusal düzenlemenin çalışanların refahı,
performansı ve iş memnuniyetleri üzerinde etkili bir faktör olduğunu ancak bunun direk bir
etkisi olmasından çok arada yumuşatıcı etkisi olan faktörlerin olduğunu belirttiler. Buna
göre insanların iç mekanizmaları (duygu ahenksizliği gibi) ve insanlararası mekanizmalar
(sevme, sosyal destek ve güven gibi), duygusal düzenlemenin işle ilgili faktörlere olan
etkisini yumuşatıcı bir etkiye sahiptir (Liu, 2005: 9).
C. Duygusal Düzenleme ve Örgütsel Destek İlişkisi
Schneider ve Bowen (1985), yaptıkları çalışma sonucunda, çalışanların
işyerlerinde yöneticilerden ve iş arkadaşlarından destek almaları durumunda çalışmak için
olumlu bir ortamın oluştuğunu, iyimser duygularını göstermek için içlerinde bir istek
oluştuğunu ve bu yüzden müşterilere karşı iyi davranma konusunda daha az zorlama
hissettiklerini gördüler. Yine çalışmalarına göre, personele yönelik yönetici ve çalışma
arkadaşlarının desteği personelin performansını ayakta tutan bir sütun görevi görür.
Yöneticilerindendestek alan personel için daha sağlıklı bir çalışma ortamı oluşur ve bu
durum da çalışanların performansını direk, organizasyonun gelişimini de dolaylı olarak
etkiler.
Totterdell ve Holman (2003), sistemin girdilerine müdahale eden öncesine-odaklı
duygusal düzenleme stratejileri ile sistemin çıktılarına odaklanan tepki-odaklı duygusal
düzenleme stratejilerinin kıyaslamasını yaparken, her ikisinin de farklı faktörlerden
etkilendiğini ortaya koymuşlardır. Onlara göre bu faktörler gelen olarak: organizasyonel
kontrol, duygularını ifade edebilme yeteneği, duygusal zekâ, cinsiyet ve yönetici
desteğidir.
SONUÇ
Bu çalışmada özetle duygusal düzenleme konusunda tamamı yabancı kaynaklardan
olacak şekilde bir literatür taraması yapılmıştır. Duygu düzenlemesi kavramını psikoloji
bilimi yanında örgüt psikolojisi için anlamlı kılan (yönetici ya da çalışma arkadaşları gibi)
1097

başkalarının da (çalışanların) kişilerin duygularının düzenlenmesinde etkili olabileceği
gerçeğidir.
Yapılan literatür taramasıyla birlikte psikoloji biliminde duygular ve duygusal
düzenlemeyle ilgili çalışmaların oldukça yeni olduğu düşünüldüğünde, bu kavramların
çalışma hayatına olan etkilerinin farkedilebilmesi ya da örgütsel psikoloji yazın alanında
tartışılabilmesi adına daha fazla çalışmaya ihtiyaç bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Bu sonuca ulaşmada, duygusal düzenleme kavramının tanımındaki belirsizlikle
birlikte duygusal düzenlemeye etki eden faktörler ve duygusal düzenlemenin sonuçları
konusunda farklı görüş ve düşünceler önemli rol oynamıştır.
Bu maksatla duygusal düzenleme kavramının gerek başlı başına gerekse duygu
yönetimi, duygusal tükenmişlik, duygusal emek, duygusal ahenksizlik, duygusal iflas vb.
birçok benzer kavramlarla karşılaştırıldığı teorik çalışmaların yanı sıra deneysel
uygulamalı çalışmaların da yapılmasına gerek olduğu düşünülmektedir.
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Ülke Ekonomilerinde Girişimcilik Ve Girişimcilik Dersi Alan Öğrencilerin
Girişimcilikle İlgili Görüşlerine Olan Etkisini Araştırmaya Yönelik Bir Alan
Çalışması
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Özet
Dünyada yaşanan teknolojik gelişmeler oldukça hızlı bir şekilde gerçekleşmekte
ve buna bağlı olarak da işletmelerin sayıları ve çeşitlilikleri de artmaktadır. Diğer yandan
da rekabet acımasız bir şekilde işletmeleri zorlamaktadır. Artan İnsan ihtiyaçlarını
karşılamak ve rekabet edebilmek için işletmeler yoğun bir araştırmanın içine girmişlerdir.
Küreselleşen ve dünyanın küçük bir Pazar olduğu günümüz ekonomisinde
“girişimcilik,”kavramı giderek önem kazanmaktadır. İnsan ihtiyacını karşılamak ve
müşteri memnuniyetini sağlayarak, hızla değişen koşullara uyum sağlayabilme becerisine
sahip bireyler de ekonomik büyümeye kendi yarattıkları fikirlerle ve risk üstlenerek bu
pazardan pay almaya çalışmaktadırlar.
Girişimcilik kavramına köken olarak bakıldığında; Latince
‘’intare’’
kelimesinden; İngilizce’den ise ‘’enter (giriş)’’ ve ‘’pre (ilk)’’ kelime 129* kökenlerinden
oluşan ’entrepreneur “’sözcüğünden türetildiği bilinmektedir. Türkiye de ise “Girişimcilik”
kavramı yerine önceleri Arapça “teşebbüs “ , Girişimci” yerine ise “Müteşebbis”
kavramının kullanıldığı bilinmektedir. Daha sonra da “Girişimcilik ” ve “Girişimci”
kavramları kullanılmıştır. Girişimcilik ülke ekonomileri açısından önem kazanmaya
başlayınca bu alanda eğitime duyulan ihtiyaç da artmıştır. Çeşitli ülkelerde ve Türkiye de
çeşitli kuruluşlar tarafından eğitimler verilmeye başlanmıştır.
Bu çalışmanın amacı girişimcilik eğitimi alan CBÜ Ahmetli MYO öğrencisi ile
öğrencilerin girişimcilik dersi ile ilgili katkı ve beklentilerini belirlemeye çalışmaktır. Bu
amaçla öğrencilere anket formu uygulanmış ve çeşitli istatistiksel yöntemlerle
incelenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Girişimcilik, Girişimci kişilik, Girişimcilik Eğitimi,
Yaratıcılık, Yenilik.
Jel Kodu: L29

A Field Study On The Impacts of Entrepreneurship Indomestic
Economies
And Its Effects On The Outlook of The Students Studying
Entrepreneurship
Abstract
The advances in technology happen rapidly on a global scale and the number and
the variety of the businesses increase day by day as a direct result of this. The competition
in the markets creates a challenging environment for the enterprises. Therefore the
enterprises are in a continuous quest to meet the human resource demands and compete in
the market.The concept of “entrepreneurship” gains importance in today’s global economy
where the markets are so interconnected and smaller than ever. The entrepreneurs who are
adept at getting accustomed to changing conditions by meeting the human resource
Arş. Gör. Cenk AKSOY, Dicle Üniversitesi, S.H.Y.O., Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Bölümü, cenk.aksoy@dicle.edu.tr
*
Öğr. Gör. Celal Bayar Üniversitesi. Ahmetli MYO. ilhamyilmaz@gmail.com (Sorumlu Yazar)
**
Doç.Dr. Celal Bayar Üniveristesi. İ.İ.B.F. ilkay.dilber@cbu.edu.tr
***
Arş. Gör. Dr. Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. hayriye.basci@cbu.edu.tr
**

1100

demands and customer satisfaction undertake risks to implement their innovative ideas and
contribute to the economic growth in local economies. When we look at the roots of the
word “entrepreneurship” it comes from the French compound “entrepreneur” where
“entrer” meaning “enter” unites with the verb “prendre” meaning “take” and the suffix “neur” is addedto form a singular masculine“doer” to make the compound word mean
“undertaker”. Formerly Turkish language made use of the word “tesebbus” for entreprise
coming from Arabic and meaning “venture” and used “mutesebbis” again from Arabic
meaning “undertaker” instead of the word “girisimci” meaning “entrepreneur” which was
later started to be used in exchange. When entrepreneurship has started to become an
important concept for domestic economies there has also been an increased demand for
education on this field which has recently started to be given by various institutions in
various countries as well as in Turkey.
The purpose of this study is to identify the contribution and expectations of the
students studying entrepreneurship at Ahmetli Vacational School at Celal Bayar
University. A survey among these students has been conducted and the data have been
researched using statistical methods.
Keywords: Entrepreneurship, entrepreneur, entrepreneurship education,
creativity, innovation
Jel Code: L29
I. GİRİŞ
Hızla gelişen günümüz iş dünyası beraberinde müşteri istek ve beklentilerinde
çeşitliliği de getirmiştir. Bu çeşitlilik hem işletmeler hem de girişimcilik ruhu taşıyan
bireyler açısından fırsata dönüşmüştür. Girişimcilik ile bir yandan yeni iş alanlarının
oluşturulmasına, iş gücü sorunlarının çözümüne katkılar sağlamasına diğer yandan da
kişilerin içinde var olan girişimcilik ruhlarının ortaya çıkmasına fırsat vermektedir.
Bilginin çok önemli olduğu ve teknolojik gelişmelerin baş döndürücü hızla
geliştiği günümüzde dinamik ve pazarın fırsatlarını değerlendirmeye yönelik bir kavram
olan girişimcilik rekabette de en önemli başarı anahtarı olarak görülmektedir.
II.GİRİŞİM, GİRİŞİMCİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ÖZELLİKLERİ
Üretim faktörlerinin bir araya getirildiği, teknik, ekonomik ve hukuki birimler
girişim veya işletme olarak ifade edilmektedir. Girişimcinin bir işletme kurmak veya
üretim faktörlerini bir araya getirmeye yönelik bütün çabaları da, girişim olarak
tanımlanabilir (Tutar ve Küçük, 2003:161-162). Girişimcilik ekonomik büyüme ve
kalkınmanın motoru, yenilik ve yaratıcılığın kaynağıdır. Bir ülkede ”hür teşebbüs” olarak
ifade edilen rekabete dayalı özel girişimcilik ne ölçüde gelişirse söz konusu ülkede
ekonomik refah düzeyi de o ölçüde yükselir. Girişimciliğin olmadığı ya da yetersiz olduğu
ülkelerde ekonomik refah düzeyi düşük olmaktadır. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde
girişimciliğin oynadığı rol çok büyüktür. Girişimcilik, yeni kaynaklarla ve yeni
teknolojilerle toplumu tanıştırır. Bu sayede daha önce kullanılmayan veya daha az
kullanılan kaynaklar ekonomiye kazandırılmakta ve üretimde artış sağlanmaktadır. Benzer
şekilde girişimcilik ülkenin istihdam hacmini arttırmakta ve bunun sonucunda da iktisadi
kalkınma pozitif bir ivme kazanmaktadır (Üzülmez, 2008:21).
İktisat biliminde 1900 lı yılların başından beri tartışılan ve Avusturyalı ünlü
iktisatçı J. Schumpeter’e göre girişimci; yenilikleri ve ekonomide büyüme ve canlılığı,
böylece de iş fırsatları yaratmayı sağlayan kişidir Girişimcilikle ilgili literatür
incelendiğinde girişimcilik kavramı ilk kez J.B. Say tarafından üretim faktörlerinden biri
olarak değerlendirilmiş zamanla üretim faktörlerinin önemli bileşeni olarak kabul
edilmiştir (Aytaç, 2006, s.141).

1101

Girişim ve girişimciliğin gelişmesinde ülkelerin girişimcilik kültürünün önemi
büyüktür. Eğer bu kavramlara gereken önem verilmiş, kültür haline getirilmiş ve
girişimcilik bilinci geliştirilmiş ise hem ekonomik hem de sosyal ve kültürel anlamda
büyümesi söz konusu olmaktadır.
Girişimci ise, “Mal ve hizmet üretimini gerçekleştirebilmek amacıyla riski
üstlenerek doğal kaynak, sermaye, emek gibi üretim öğelerini bir araya getirip faaliyete
geçiren kişidir “ (Tekin, 2004:3). Girişimci basit birer büfeci, gazete satıcısı, manav,
tamirci olabileceği gibi perakendeci büyük market sahibi, fabrika sahibi, tesis sahibi,
holding sahibi vb. de olabilir. Girişimciler bir ülkede büyüyen üretken bir ekonominin
gereği olarak risk üstlenebilen işletmeciliğin itici güçleridir. Günümüzde her yıl birçok kişi
girişimci olarak yeni işler kurmaktadır ve iktisadi gelişmenin ve kalkınmanın dinamiği
olmaktadırlar. Girişimciler günümüzde iş hayatının sürükleyici unsurları olarak kabul
edilmektedir. Girişimciler ülke ekonomisi için önemli olan buluşlar yaparlar, yeni işler
kurarlar ve ekonomik büyümeye katkı sağlarlar (Akdemir, 2009: 25).
Girişimciliğin psikolojik, sosyal, kültürel, ekonomik boyutu vardır ve her bilim dalı
ile yakından ilgili, çok boyutlu ve dinamik bir çalışma alanıdır. Girişimciler getirdikleri
yeniliklerle kahraman olarak algılanırlar. Çünkü değişim sürecini çok iyi izleyerek,
fırsatları ve sorunları analiz ederler. Aldıkları stratejik kararlarla değişimi yönetir ve
rekabet üstünlüğü sağlarlar (Karadal, 2013:16).

Girişimcilik literatürü kavramı incelendiğinde girişimcilik özelliklerinin
oluşmasına katkı sağlayan birçok davranışsal ve algısal özelliğin olduğu ifade
edilmiştir. Bu özellikleri şöyle sıralamak mümkündür:
Risk alma; Girişimci; her türlü riski alabilen kişi olarak tanımlanmaktadır (Küçük,
2009:23) Risk alma başarma motivasyonu ile ilişkili olduğu da görülmektedir. (Henry vd.,
2003:38). Girişimciler diğer insanlara göre daha fazla risk almaya isteklidirler. Risk alma,
girişimci için gerekli olan bir ön koşul olarak kabul edilmektedir. Sonuç olarak Girişimci,
katlandığı riski avantaja dönüştürmeli ve bundan da fayda sağlamayı bilmelidir (Uluköy
v.d. 2013:82).
Fırsatları değerlendirme; Girişimciler diğer insanların göremediği fırsatları
görebilme özelliğine sahip olmalı ve çevreyi iyi analiz etmektedirler. Fırsatların fark
edilmesi ve değerlendirilmesinin girişimcinin özellikleri arasında sayılmasının en önemli
nedeni; fırsatların herkes tarafından algılanıp değerlendirilememesidir. Dolayısıyla başarılı
bir girişimci bu fırsatları hızlı bir şekilde fark edip değerlendirebilmesi durumunda başarıyı
yakalayabilmektedir (Yeniçeri, 2005:448 ).
Yenilikçilik; Yaratıcı bir fikre katma değer katarak ürün ya da hizmet üretimine
dönüştürme süreci olarak tanımlanmaktadır (Korkmaz, 2012: 213). Girişimci kişiler
özellikle teknolojik gelişmeler ve organik tarım, sağlık sektörü gibi yeniliklerin yarattığı
fırsatları değerlendirmelidirler.
Özgüven; Girişimci kişilerin en büyük özelliklerinden birisi özgüven duygusudur.
Girişimciler organizasyonlarının faaliyetlerini başarılı bir şekilde sürdürebilmek için
kendilerine güvenmelidirler. Bu durum aynı zamanda sorumluluk alma duygusunun üst
noktaya taşıması anlamına gelmektedir (Yeniçeri, 2005:448).
Kararlılık; Kararlılık, azim ve aldığı kararlardan kolay kolay vazgeçmemeyi ifade
eder. Bir girişimci hedefler belirlemeli ve hedeflerine ulaşma kararlı olmalıdır. Zaman
zaman sorunlar ortaya çıkabilir. Bu süreçte girişimci her sorunu çözme eğiliminde olması
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gerekir. Girişimci, sorunları olduğu gibi kabul etmek yerine çözüm yolları arar ve karar
vermekten çekinmez (Erdoğan, 2009:54).
Vizyon; Girişimci pazara girmeyi planladığı andan itibaren kendisine bir hedef
belirlemeli ve bu hedefe ulaşmak için tüm çabayı göstermelidir.
Yüksek başarı güdüsü; Özellikle başarma ihtiyacı, insanları girişimciliğe sevk
etmekte ve amaçların belirlenmesine katkıda bulunmaktadır (Korkmaz, 2012:212).
İletişim Becerisi; İletişim becerisi tüm insanlar için çok önemlidir. Kişinin
kendisini öncelikle çok iyi tanıması, zayıf ve güçlü yönlerini bilmesi, kendisini doğru
aktarması i ile ilgilidir. İletişim becerisi,sosyal kabiliyet, Sosyal algı, ikna ve sosyal uyum
ile ilişkilidir (Henry, vd., 2003:45).
Liderlik yönlü; Girişimci eğer hedeflerine ulaşmak istiyorsa liderlik özelliklerine
sahip olmalıdır. Liderlik özelliği ile girişimci iş görenleri işletme amaçlarına doğru
yönlendirirken kendi kişisel özelliklerini kullanmalı ve görenlerini de bu amaçlarına
hedeflerine inandırmalı ve yönlendirmelidir.
İçsel kontrol; İçsel kontrol, girişimci özelliği olarak kabul edilmektedir (Kaya,
vd.2011:82-83). Bu özellik ile girişimci hareketlerinde ve kararlarında bağımsız olma ve
kendi önceliklerini belirleme imkanı elde eder.
Bağımsızlık arzusu, Girişimci olmanın ana sebeplerinden birisi de kendi işinin
patronu olma isteği yani bağımsızlık ihtiyacıdır. Bağımsızlık özgür hareket edebilme, karar
almayı ifade etmektedir (Erdoğan, 2009, s.55).
Belirsizliğe karşı tolerans; Bu girişimci özelliği özellikle durumların net olmadığı
zamanlarda mantıklı tavırlar sergileyebilmektir. Bu özellik sayesinde tolerans kabiliyetleri,
baskı altında çalışma koşulları ile daha kolay başa çıkmasına yardımcı olmaktadır.
Esneklik; Değişen koşullara ve zamana göre koşulları uygulayabilme becerisi
olarak görülmektedir. Girişimci de gerekli koşullarda esnekliği gerçekleştirebilmelidirler.
III.GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ VE ÖNEMİ
Bilginin önemi her geçen gün artmakta ve çağımız “Bilgi Çağı” olarak
adlandırılmaktadır. Özelikle iletişim sektöründeki hızlı gelişmeler bilgiye ulaşmayı
kolaylaştırmıştır. Son yıllarda özellikle girişimcilik faaliyetlerine yönelik ilginin artması
girişimciliğe verilen önemi daha da arttırmıştır. Girişimciliğin ülke gelişiminde ve
toplumsal refahın artmasında etkili olduğu görülmektedir. Bu bağlamda ülkeler
girişimciliğin gelişmesi için girişimcilik eğitimlerine ayrı bir önem vermektedirler.
Girişimcilik eğitimlerinin, toplumda girişimcilik kültürünün gelişmesinde önemli bir
etkiye sahip olmasından dolayı Avrupa komisyonu eğitim yoluyla girişimci beyinlerin
teşvik edilmesi gerektiğini belirtmiştir (Raposo ve Paço, 2011:.454). Dünyadaki başarılı
ekonomilerin merkezinde üniversiteler yer almaktadır. Amerika’nın önde gelen
üniversitelerinden biri olan California Üniversitesi; bilimsel bilgi üretme, büyük buluşlar
gerçekleştirme, yenilikler yaratma, yeni firma oluşumlarını destekleme, yeni iş imkanları
sağlama, bireysel ve kurumsal bazda yeni gelir akımları oluşturma gibi görevler
üstlenmiştir. Çoğu insan üniversiteleri, geleneksel olarak yüksek öğretim ve temel
araştırma merkezi olarak görmektedir. Fakat, günümüzde üniversiteler bunun ötesine
geçmeyi başararak; topluma, ekonomiye, toplumun refah düzeyi ve yaşam kalitesine
ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan oldukça geniş çerçevede katkı da sağlamaktadırlar
(Greenspan ve Rosan, 2006: 1).
1103

Türkiye’de ise üniversitelerimizde girişimcilik dersleri verilmektedir. Fakat teori
ve uygulamanın bir arada yürütüldüğü ve üniversite eğitimi bittikten sonra öğrencilerin
kendilerini hazır hissettikleri bir seviyeye geldiği söylenemez.
KOSGEB, üniversitelere de eğitim desteği vermeğe başlamıştır . Yükseköğretim
kurumları tarafından örgün eğitim kapsamında verilen girişimcilik derslerinden
oluşmaktadır (KOSGEB, Girişimcilik Destek programı yönetmeliği, 2013). Türkiye’de
yaygınlaşan ve büyük ilgi gören bu eğitim desteği ile fikri olan, risk almaya istekli
,fırsatları görebilen ancak sermayesi olmayan genç girişimci adaylarına eğitim süresi
sonunda aldıkları sertifikalarla iş kurma fırsatı yaratılmaktadır.
Üniversitelerin örgün öğretimlerindeki girişimcilik dersleri uygulamalı girişimcilik
eğitimi entegre olarak dersi alan öğrencilerin sertifika alma imkanı yine son derece önemli
bir avantajdır. Üniversiteler bu eğitimdeki içeriği kendi girişimcilik dersi içeriklerine ilave
ederek en az 54 saat ders vermek sureti ile öğrencilerine ömür boyu geçerli sertifika sahibi
olmalarını sağlayabileceklerdir ( Özdevecioğlu M,2013:4).
IV. ARAŞTIRMA VE BULGULAR
Girişimcilik eğitimi çeşitli üniversitelerde ders olarak okutulmakta ve KOSGEB
de bu anlamda büyük bir boşluğu doldurmaktadır. Bu çalışmanın ana amacı girişimcilik
dersi alan öğrencilerin bu dersi ne kadar yeterli bulduklarını ve kendi kişiliklerinde
girişimcilik özelliklerini de kadar gördüklerini ve kendilerini girişimci olarak görüp
görmediklerini belirlemeye çalışmaktır. Bu amaçla Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Ahmetli Meslek Yüksekokulu’nun dört bölümünde okuyan ikinci sınıf öğrencilerine 16
sorudan oluşan anket formu uygulanmış ve form SPSS istatistiksel yöntemi ile analiz
edilmiştir.
A. BULGULAR
Araştırmanın bulguları aşağıdaki tablolarda gösterilmektedir.
Tablo 1: Katılımcıların Sosyo-Demografik Değişkenlere Verdikleri Yanıtlara Göre Frekans
ve Yüzdeleri
N
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Toplam
Yaş
21 Yaş ve Altı
22 Yaş ve Üzeri
Yanıtsız
Toplam
Bölüm
Banka ve Sigortacılık
Büro Yönetimi
Muhasebe
İKY
Toplam
Program Türü
Örgün Öğretim
İkinci Öğretim
Toplam

%

158
85
243

%65
%35
%100

167
75
1
243

%69
%31
%100

41
67
75
60
243

%17
%28
%31
%25
%100

110
133
243

%45
%55
%100

Ailenin Yaşadığı Yer
Köy
İlçe
İl
Büyükşehir
Yanıtsız
Toplam
Barınma Durumu
Ailesi ile
Öğrenci evi
Yurt, Apart veya Pansiyon
Yanıtsız
Toplam
Aylık Gelir
1000 TL altı
1001 TL ve üstü
Yanıtsız
Toplam

N

%

20
67
33
120
3
243

%8
%28
%14
%49
%1
%100

125
48
69
1
243

%51
%20
%28
%1
%100

171
69
3
243

%71
%28
%1
%100

Tablo-1’e göre, katılımcıların % 65’i kız, % 35’i erkek öğrencidir. % 69’u 21 ve daha küçük
yaşta olan katılımcıların, % 31’i 22 ve daha üzeri yaştadır. Katılımcıların % 17’si banka ve
sigortacılık, % 28’i büro yönetimi, % 31’i muhasebe ve % 25’i İKY bölümünde öğrenim
görmektedir. % 45’i örgün öğretim, % 55’i ikinci öğretim öğrencisi olan katılımcıların %
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8’inin ailesi köyde, % 28’inin ailesi ilçede, % 14’ünün ailesi ilde, % 49’unun ailesi ise
büyükşehirde yaşamaktadır. Katılımcıların % 51’i ailesi ile, % 20’si öğrenci evinde, % 28’i
yurt, apart veya pansiyonda kalmaktadır. Katılımcı öğrencilerin % 71’inin 1000 TL ve altı,
% 28’inin 1001 TL ve üstü aylık geliri bulunmaktadır.
Tablo 2: Katılımcıların Girişimcilik ile İlgili Sorulara Verdikleri Yanıtlara Göre Frekans ve
Yüzdeleri
N

%

Ailede girişimci olan
var mı?
Evet
Hayır
Yanıtsız
Toplam
Okulda aldığınız girişimcilik
dersinin
sizi girişimciliğe hazırladığını
düşünüyor musunuz?
Evet
Hayır
Kısmen
Yanıtsız
Toplam
Girişimcilik dersinin
ders saati
sizce yeterli mi?

44
198
1
243

%18
%82

107
41
94
1
243

%100

Evet
Hayır
Kısmen
Toplam
Girişimcilik dersi öğretim elemanını
yeterli
buluyor musunuz?
Evet
Hayır
Kısmen
Toplam

193
20
30
243

%80
%8
%12
%100

178
30
35
243

%47
%26
%27
%100

%100

%44
%17
%39

Derste kullanılan
materyalleri
yeterli buluyor musunuz?
Evet
Hayır
Kısmen
Toplam
Kendinizde
girişimcilik
ruhu olduğuna inanıyor
musunuz?
Evet
Hayır
Kısmen
Yanıtsız
Toplam
Sizde aşağıda belirtilen
girişimcilik özelliklerinin
bulunduğuna
inanıyor
musunuz?
Evet
Hayır
Kısmen
Yanıtsız
Toplam

N

%

114
64
65
243

%47
%26
%27
%100

145
25
73
1
243

%60
%10
%30
%100

124
16
100
3
243

%51
%7
%41
%1
%100

Tablo-2’ye göre katılımcıların % 18’inin ailesinde girişimci var iken, % 82’sinin
ailesinde girişimci yoktur. Katılımcıların % 44’ü okulda aldıkları girişimcilik dersinin
onları girişimciliğe hazırladığını, % 17’si hazırlamadığını, % 39’u ise kısmen hazırladığını
düşünmektedir. Katılımcıların % 80’i girişimcilik dersinin ders saatini yeterli bulmakta, %
8’i yeterli bulmamakta, % 12’si kısmen yeterli bulmaktadır. Katılımcıların % 47’si
girişimcilik dersinin öğretim elemanını yeterli bulmakta, % 26’sı yeterli bulmamakta, %
27’si ise kısmen yeterli bulmaktadır. Katılımcıların % 47’si derste kullanılan materyalleri
yeterli bulmakta, % 26’sı yeterli bulmamakta, % 27’si ise kısmen yeterli bulmaktadır.
Katılımcıların % 60’ı kendilerinde girişimcilik ruhu olduğuna inanmakta, % 10’u buna
inanmamakta, % 30’u ise buna kısmen inanmaktadır. Katılımcıların % 51’i kendilerinde
girişimcilik özelliklerinin bulunduğuna inanırken, % 7’si buna inanmamakta, % 41’i ise
kısmen inanmaktadır.

Tablo-3, katılımcılara 10 tane girişimcilik özelliğini verdikleri
önem derecesine göre sıralamaları istenerek oluşturulmuştur. Buna göre 1, en önemli;
10, en önemsiz seçeneği ifade etmektedir. Verilen yanıtların ortalamaları alınmış ve bu
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ortalamalara göre söz konusu özellikler, önem sırasına göre belirtilmiştir. Bu doğrultuda
Tablo-3’de katılımcıların en önemli buldukları girişimcilik özelliği özgüvendir.
Tablo 3: Katılımcıların Girişimcilerin Özelliklerine İlişkin Verdikleri Yanıtların Ortalamaları
Girişimci Özellikleri
Özgüven
Kararlılık
Risk alma
Yenilikçilik
Fırsatları değerlendirme

Ortalama
3,19
3,85
4,30
4,68
6,08

Girişimci Özellikleri
Liderlik yönlü iletişim becerisi
Esneklik
Vizyon sahibi olma
Yüksek başarı güdüsü
Bağımsız çalışma arzusu

Ortalama
6,17
6,19
6,53
6,60
7,32

Tablo 4: Katılımcıların Girişimci Olmayı Düşünüp Düşünmemelerine Göre Dağılımları
Okuldan mezun olduktan sonra kendinize
ait bir işletme kurmayı düşünüyor musunuz?
Evet
Hayır
Kısmen
Yanıtsız
Toplam

N

%

122
50
68
3
243

%50
%21
%28
%1
%100

Katılımcıların % 50’si okuldan mezun olduktan sonra kendilerine ait bir işletme kurmayı
düşündüklerini, % 21’i bunu düşünmediklerini, % 28’i ise bunu kısmen düşündüklerini
ifade etmişlerdir.
V. SONUÇ VE ÖNERİLER
Gün geçtikçe büyük önem kazanan girişimcinin eğitimli olması oldukça önem
kazanmaktadır. Bu nedenle çeşitli kuruluşlar ve üniversitelerde girişimcilik dersleri
verilmektedir. Türkiye’de üniversite düzeyinde girişimcilik eğitiminin ön lisans düzeyinde
yoğun olarak verildiği, dünyada ise durumun tam tersi olduğu tespit edilmiştir. Türkiye’de
üniversite düzeyinde girişimcilik eğitiminin öneminin anlaşılmasıyla, dünyaya göre
eksiklikler giderilerek daha özgün ve işlevsel bir yapıya kavuşturulması daha başarılı
girişimcilerin yetiştirilmesi için önemli bir adım olacaktır.(Yelkikalkan v.d.2010:51)
Bu çalışmada girişimcilik dersi alan öğrencilere aldıkları girişimcilik dersi ile ilgili
sorulara verilen cevaplarda
Katılımcıların % 65’i kız, % 35’i erkek öğrencidir.
Katılımcıları % 82’sinin ailesinde girişimci yoktur. Bu da öğrencilerin büyük bir
çoğunluğunun girişimci aileden gelmedikleri göstermektedir. Buna rağmen Katılımcıların
% 60’ı kendilerinde girişimcilik ruhu olduğuna ve % 51’i kendilerinde girişimcilik
özelliklerinin bulunduğuna inanmaktadır.
Katılımcıların en önemli buldukları girişimcilik özelliği özgüvendir. Bu da
çağımız gençliğinin yüksek özgüven duygusu ile örtüşmekte ve onlar adına başarı için ilk
adımı oluşturmaktadır. Kendilerini bilgi ile de donanımlı hale getirdiklerinde başarı
kaçınılmaz olacaktır.
Ankete katılan öğrencilerin % 50’si okulu bitirdikten sonra kendilerine ait bir
işletme kurmayı düşündüklerini belirtmişlerdir. Bu da ülkemizin ekonomisi açısından
gelecek vaat etmekte ve yeni iş gücü yaratma potansiyeli oluşturmaktadır.
Diğer yandan da girişimciliği risk faktörü olarak görmediklerini belirtmektedir.
Böylece kendi iş yerlerini kurarak KPSS sınavına girmek yerine girişimciliği bir kariyer
seçeneği olarak gördüklerini düşünebiliriz.
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Katılımcıların % 80’i girişimcilik dersinin ders saatini yeterli bulmakta ve öğretim
elemanlarından memnun olduklarını belirtmektedir. Bu durum Celal Bayar Üniversitesi
Ahmetli MYO adına adına olumlu bir sonuçtur.
Eğer girişimcilik dersi teorik ve uygulamalı ağırlıklı olarak üniversitelerde ders
olarak öğretilir ve devlet olarak da girişimcilik sertifikası sahibi olan bu öğrencilere okulu
bitirdikten sonra mikro kredi,vergi kolaylığı gibi olanaklar sağlanırsa ülke ekonomisine
katkı sağlanmış olur. Diğer yandan da Türkiye gibi bir yandan işsizlikle baş etme diğer
yandan da yüksek genç nüfusun gelecek kaygısını hafifletme açısından çok büyük fayda
yaratır.
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Fiyat İstikrar Politikaları Çerçevesinde Enflasyon
ve
Enflasyonun Önlenmesine Yönelik Çalışmalar
Hakan ARACI*

Coşkun ÇILBANT**

Uğur BİLGEN***

Fiyat istikrarı ekonomik kalkınmanın ve ülkelerin refaha kavuşmasındaki ön
şartlardan bir tanesidir. Fiyat istikrarını sağlamış ve bu istikrarı koruyan ülkeler genellikle
ekonomisi gelişmiş olanlardır.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan sonra meydana gelen ekonomik
istikrarsızlıklar, süre gelen zaman zarfında ülkenin yüksek enflasyon oranlarına maruz
kalmasına neden olmuştur. Enflasyon oranları o denli yükseliş trendine girdi ki bazı
yıllarda üç haneli rakamlara kadar ulaşmıştı.
Çalışmada Türkiye’nin kuruluşundan günümüze enflasyon ile mücadelesine bu
mücadelede Merkez Bankası’nın etkinliğine değinilecektir. Türkiye’de sağlanmaya
çalışılan fiyat istikrarı diğer gelişmiş Avrupa ve Dünya ülkeleri ile kıyaslanarak analizleri
yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Enflasyon, TCMB, fiyat istikrarı
Jel Kodlar :P24, E58, E31
ENFLASYON VE SEBEPLERİ
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en temel sorunlarından bir tanesi fiyat
istikrarıdır. Fiyat istikrarının sağlanması hükümetin ya da merkez bankasının uyguladığı
para politikaları ile sağlanmaktadır.
Fiyat istikrarının temel sorunlarından bir tanesi enflasyon oranların hedeflenenin
üzerinde çıkmasıdır. Enflasyon kavramı, günlük hayatta kullanılan mal ve hizmetlerin
bedellerinin sürekli olarak artmasıdır. Mal ve hizmetlerin parasal değerleri zaman
içerisinde aratabileceği gibi azalabilirde. Enflasyonun düşmesi, hane halklarının alım
güçlerinin artması, gelirlerinin yükselmesi anlamına gelmemektedir. Enflasyonun düşmesi,
fiyatlar genel seviyesinin daha az artması anlamına gelmektedir(Düzgün, 2015). Enflasyon
sadece birkaç malın fiyatının artması değil, genel olarak mal ve hizmetlerin fiyatlarının
yükselmesidir(Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2004). Örneğin bir kalemin fiyatı
2015 yılında 10 TL iken, 2016 yılındaki aynı kalemin fiyatının enflasyondan ötürü 12 TL
olması bu geçen süreç zarfından %20’lik bir enflasyon oranının meydana geldiğini
göstermektedir. Ancak her fiyat artışı enflasyonist bir artış değildir. Yeni vergiler veya
gümrük vergileri gibi kamu önlemleri kaynaklı, bütün ekonomiye yaygınlaşmasını
engelleyecek önlemlerle birlikte gelen fiyat artışı enflasyonist artış değildir(Karakayalı,
2010).
Enflasyon kaynaklandığı sebeplere göre ikiye ayrılmaktadır: maliyet ve talep
enflasyonudur. Maliyet enflasyonu, üretimde girdi olarak kullanılan mal ve hizmetlerin
maliyetlerindeki artış miktarıdır. Girdi olarak kullanılan hammadde maliyetlerinin sürekli
olarak yükselmesidir. Talep enflasyonu ise toplam talep miktarının toplam arz miktarından
fazla olmasından kaynaklanan fiyat artışlarıdır(Ünlüönen, et al., 2012). Bir ekonomide,
üretim faktörleri piyasasında rekabetin bozulması sonucu girdi fiyatlarının yükselmesi yani
üretim maliyetlerin artmasının ve dolayısıyla toplam arzın azalması; azalan arzın fiyatlar
genel seviyesini yükseltmesinden dolayı maliyet enflasyonu oluşmaktadır(Dinler, 2012 s.
232).Fiyatlar genel seviyelerindeki artışa karşılık Merkez Bankasının müdahalesi para
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arzını arttırmak olursa, bu durum talep şokuna yani talep artışına ve yeniden artan talep ile
birlikte fiyatların yükselmesine neden olacaktır(Dinler, 2003 s. 434).
Enflasyon beklentileri enflasyonun oluşmasında kilit rol oynayan unsurlardan
birisidir. Tüketicilerin ve üreticilerin ileride fiyatların yükselmeye devam edeceğini
beklemeleri durumunda, bu beklentiler geleceğe yönelik ücret talepleri aracılığı ile mal ve
hizmet fiyatlarına artış olarak yansımaktadır.
Merkez bankası
II. Dünya savaşı sonrasında para politikalarının merkez bankalarında toplanması
eğiliminin ortaya çıkması ile birlikte Türkiye’de de TCMB’nin değişen koşullara daha
uygun bir yapıya kavuşturulması çalışmalarına başlanmıştır. TCMB’nin para ve kredi
konusundaki görev ve yetkilerinin günün ve değişen ekonominin gereklerine göre yeniden
düzenlenmesi konusu ilk kez 1996 yılında Kalkınma Programı’na dahil edilmiştir(Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası, 2013 s. 14).
14 Ocak 1970 yılında yayınlanan Resmi Gazeteye göre; Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası: “Türkiye’de banknot ihracı imtiyazına münhasıran sahip ve bu konunda
yazılı görev ve yetkileri haiz olmak üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası unvanı
altında anonim şirket olarak bir banka kurulmuştur(T.C Resmi Gazete, 1970 s. 1).
TCMB’nin temel görevleri
Para ve kredi politikasını, Kalkınma planları ve yıllık programlara uygun bir
tarzda yürütmek
Hükümetle müştereken milli paranın iç ve dış değerini korumak amaçlarıyla
gerekli tedbirleri almak
Milli paranın hacim ve tedavülünü, bu kanun gereğince düzenlemek
Bankalara ödünç para verme işlerini, bu kanunda yazılı sınırlar içinde
yüklenmektir.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Temel amacı ise fiyat istikrarını sağlamak
ve sürdürmektir(Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası).
Bankaların bankası olarak bilinen Merkez Bankası finansal piyasalarda para
politikaları uygulayıcısı durumundadır. Para politikalarının uygulanış sürecinde; finansal
sisteme katkıda bulunulma, tedavüle para sürme, kredi ve para sağlama, fiyat istikrarını
sağlama ve bankaların rezervlerini kontrol altında tutma yoluyla finansal sistemin
istikrarını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaçların gerçekleştirilmesi esnasında herhangi
bir politik baskı veya siyasi baskılara maruz kalınmaması sağlıklı fiyat istikrarını
sağlamada daha başarılı olacağı yönündeki görüşler, merkez bankasının özerk bir yapıya
sahip olmasında önemli bir rol oynamıştır(Altuntaş, 2012 s. 73-74).
Türkiye’nin 1929 Sonrası Ekonomik Düzene Yönelik Politikalar
Bu dönemde Merkez Bankasının temel para politika aracı reeskont oranları olmuş,
para politikası ile Türk lirasının kıymetinin korunması ve fiyat istikrarının sağlanması
amaçlanmıştır. Türkiye ekonomisinde 1930’lu yıllar devletçi iktisat politikalarının öne
plana çıktığı ve 1929 Bunalımı’nın olumsuz etkileriyle mücadele edilmeye çalışıldığı bir
dönem olmuştur(Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2013).
1929 Krizinin Türkiye’ye etkileri incelendiğinde; istikrar birden bire bozulmaya
başlamıştır. 1929 yılında Türk parasının değerinin en önemli düşme nedeni, 1929 yılında
ödemeler bilançosu açıklarının birden bire iki katına çıkarak 101 milyon liraya
ulaşmasıydı. Bu dönemde yapılan bayındırlık hizmetlerinin artması ithalatı arttırmış,
Osmanlı döneminde kalan borçların taksitlerinin ödenmesi durumları ekonomik istikrarı
olumsuz etkilemiştir.
Kriz Döneminde Alınan Para Politikaları Önlemleri(Parasız, 1998 s. 25-26):
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Türk parasının kıymetini koruma hakkında kanun; kambiyo, nukut, esham ve
tahvilat alım satımının ve bunlar ile kıymetli madenler ve kıymetli taşların, parasal ölçütü
olan her türlü değerin ülkeden ihracına düzenleme ve kısıtlama yapılarak bakanlar kurulu
tarafından karar çıkartılmıştır(T.C. Resmi Gazete, 1930).
Dış borçların ödenmesi ertelendi ve ithalat kısılmak zorunda kaldı
Merkez Bankası kuruluşu fikri hızla olgunlaşırken, devletinde katılımıyla
24.Mart1930’da Bankalar Konsorsiyumu kuruldu. Döviz piyasasını düzenlemek için
yapılan bir uygulamadır.
Dolaşımdaki dolaşım miktarı 158.5178.138,60 liradan 170 milyona yükseltilmiştir.
Burada konsorsiyumun rolü büyüktür.
1930 ile 1945 Dönemi Uygulanan Ekonomik Politikalar
Savaş dönemlerinde kuşatılmış şehirlerdeki fiyat artışlarından kaynaklanan
enflasyon oranlarıdır. Özellikle ekonominin normal işleyişinin dışında oluşan arz
düşüklüklerinin sonucu meydana gelmesidir. Örneğin 1940’lı yıllarda ülkemizde genç
nüfus savaş nedeniyle silahaltına alınması, tarım kesiminde önemli bir girdi kaybına neden
olmuştur. Yaşanan arz düşüşü fiyatlar genel seviyelerinde artışa neden olarak enflasyon
oranları 1940 yılında %25.4, 1941 yılında %37.8, 1942 yılında %94.1 ve 1943 yılında
%73.7 olarak gerçekleşmiştir(Parasız, 1998 s. 58-59).
Türk hükümetinin yaklaşık çalışma çağındaki bir milyon kişiyi silah altına alması
üretimin azalmasına neden olmuştur. Böyle bir durumda toplam arz toplam talep karşısında
yetersiz kaldı. Bu olumsuz etki tarım fiyatlarının hızlı bir şekilde yükselmesine neden
olmuştur. Buğdayın fiyatı 13,5 kuruştan 100 Kuruşa, zeytin yağının kilosu 85 kuruştan 350
kuruşa fırlamıştır(Ekodialog).
Tablo1. Savaş Yıllarının Ekonomik Göstergeleri
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945

Yıllar Büyüme Hızı
6,9
-4,9
-10,3
5,6
-9,8
-5,1
-15,3

Enflasyon
4,8
22,7
40,7
92,1
74,0
22,8
54,1

Kaynak:http://www.ekodialog.com/Turkiye-iktisat-tarihi/ikinci-dunya-savasinda-ekonomikdurum.html Erişim: 19.03.2016

1939-1945 yılları arasında 1942 yılındaki %5,6’lık büyüme dışında her yıl ekonomi
küçülmüştür. 1942 yılı sonrası ekonomi üst üste üç kez negatif büyüme göstermiştir. Bu
dönemde en yüksek enflasyon oranı 1942 yılında gerçekleşmiştir. Ürünlerin fiyatları
neredeyse iki kat oranında bir artış meydana gelmiştir. Savaş ekonomisi hem büyüme
rakamlarını hem de enflasyon oranlarını olumsuz yönde etkilemiştir. 1944 yılında bütçenin
açık vermesi ekonominin dengelerini sarsmıştı. Türkiye devalüasyon ile de bu dönemde
tanışmıştır. Bütçe fazla vermesine rağmen ihracatı arttırmak için devalüasyona
gidilmiştir(Akpınar).
1945-1950 Dönemi Uygulanan Ekonomik Politikalar
Savaş sırasında sürdürdüğü tarafsızlık politikasından hızlı bir şekilde uzaklaşmış,
Birleşmiş Milletlerin kuruluşu anlaşmasına katılmak amacıyla 23 Şubat 1945’te
Almanya’ya savaş açmış ve 26 Haziran 1945’te Sanfransisco’da Birleşmiş Milletler
anlaşmasını imzalayan 51 ülke arasında yer almıştır. Türkiye savaş sonrası dönemin
ekonomik düzenini kurmak amacıyla toplanan Bretton Woods Konferansına katılmıştır. Bu
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konferansta Türkiye Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Uluslararası İmar ve Kalkınma
Bankası’na (İBRD) üye olmuştur. Savaş döneminde devletin ekonomiye müdahalesi
artmıştır. Ancak 1950 yılından sonra gelen yeni hükümet liberal ekonominin
uygulanacağının sinyallerini vermiştir.(Şahin, 1995 s. 100-101).
1950 ile 1960 Dönemi Uygulanan Ekonomik Politikalar
Dünya da bir savaş daha sona ermiştir. Kore Savaşı 1950 yılında başlayıp, 27
Temmuz 1953 tarihinde Panmunjom Ateşkes Anlaşmasıyla son bulmuştur(Soner Alper,
2014 s. 81). Nüfusun büyük bir çoğunluğunun tarımda çalışmasına rağmen ihracat
oranlarımız azalmıştır. Savaş dönemi dünya ekonomilerini alt üst etmiş girdi maliyetlerin
yükselmesi ülke içerisinde üretilen ürünlerin maliyetleri arttırmış bu da satış fiyatlarını
yükseltmiştir.
1958 yılına gelindiğinde yeni gündem maddesi günü gelmiş dış borcu olan 256
milyon dolardı. Kambiyo krizine neden olan bu durum 1958 yılındaki 55,3 milyonluk
borcu 1959 yılında 266,7 milyon dolara yükseltmiştir. Hayat pahalılığında Brezilyadan
sonra ikinci sıraya yerleştik. İşsizlik kıtlık en büyük problemdi. Çözüm gene devalüasyon
yapılmakta bulundu. Türk lirasının değeri düşürüldü, KİT’lerin ürün fiyatları yükseltildi
ve ertelenen borçlar ekonomiye geçici de olsa rahat bir nefes aldırmıştır(Akpınar).
Devletçi politikalar Demokrat Parti iktidara gelinceye kadar devam etmiş;
Demokrat Partiyle birlikte liberal ekonomiye geçilmiştir. Petrol Kanunu, Yabancı
Sermayeyi Teşvik Kanunu bu dönemde çıkarılmış, tarımda makineleşme hareketi
başlatılmıştır. 1950’lerin ortalarından itibaren ekonomide ortaya çıkan darboğazlar sonucu
1960 yılında sistem bir kez daha devletçi politikalara dönmüştür. Türkiye 1950’lerde
yeniden dış ticaret açıklarıyla karşılaşmıştır.1960 darbesinin ardından Türkiye devletçi
politikalar ağırlıklı olmak üzere planlı ekonomi modeline geçmiş, ithal ikamesi ve kambiyo
denetimi eşliğinde bir politika izlemiştir. Bu politikalarda bazen fiyat denetimleri, KİT’ler
aracılığıyla başta tarım kesimi olmak üzere üretimin yönlendirilmesi eşlik etmiştir. Bu
politika uygulamaları 1980’lere kadar etkisi azalarak devam etmiştir. Dönemin en önemli
özelliklerinden birisi kamu kesimi ağırlıklı ekonomi politikası izlenmesine, ithalat ikamesi
ve sabit döviz kuru rejimi uygulamasına karşın dış ticaret açıklarının artması
oldu(Eğilmez).
1970 ile 1990 Dönemi Uygulanan Ekonomik Politikalar
Küreselleşmenin etkilerinin iyice hissedildiği yıllar olan 1980 sonrası, dışa dönük
sanayileşme ve ekonomide liberalleşmeye dayalı ekonomi politikaları, günümüze kadar
devam etmiştir(Öztürk, et al., 2005). 1979 yılında yaşanan ekonomik bunalımlar enflasyon
oranlarını %107’lere kadar çıkartmıştır. Bu enflasyon oranlarının kontrol altına alınması
ve ekonomik istikrarın sağlanması amacıyla 24 Ocak 1980 yılında alınan ekonomik
kararlar ile sıkı bir para politikası uygulanır ve enflasyon oranları 1982 yılında %25’e kadar
düşmüştür(Cura).
Toplam para ve kredi arzını, toplam rezervlerin kontrolü yoluyla yönlendirebilmek
için, kurumsal alanda bir dizi düzenlemeler gerekmiştir. Kamu açıklarının finansmanın
otomatik olarak Merkez Bankasından sağlanmasının önlenmesi için ilk olarak Mayıs 1985
tarihinde Hazinenin ihaleli bono ve tahvil satışı sistemine geçilmiştir. (Kesriyeli, 1997)
1986 yılında benimsenen ilk program, TCMB bilançosundaki aktifinde yer alan özel ve
kamu kesimi ait portföy yapısını sınırlamak yerine, ticari bankaların TL cinsinden
rezervlerini kontrol ederek, para arzını sınırlamaktı (Eren). 1987 yılında; Merkez Bankası
işlerine daha iyi yürütebilmesi için 4 Şubat 1987 tarihinden başlayarak açık piyasa işlemleri
yapma yetkisi sağlanmıştır. 1987 yılı için hükümetçe belirlenen makro hedefler, 1987
doğrultusunda bir parasal program hazırlanmış ve gösterge olarak rezerv para seçilmiştir.
1989 yılında, M1 ve M2 gibi geniş kapsamlı parasal büyüklerin hedef olarak seçilmesinden
vazgeçilerek, bankanın bilanço büyüklüğünün denetim altında tutulması hedeflenmiştir
(Eren). 1990 yılı başında Merkez Bankası orta vadeli bir perspektif içinde bir para
1111

programını kamuoyuna açıklayarak uygulamaya başlamıştır. Parasal program ile Merkez
Bankası 1989 yılında başlattığı politikasını devam ettirmiş ve M1, M2 ve daha geniş tanımlı
parasal büyüklükler yerine kendi bilanço büyüklüğünü denetim altına almayı ve sağlıklı bir
yapıya kavuşturmayı hedeflemiştir (Kesriyeli, 1997 s. 20-21).
1990 ile1995 DönemiUygulanan Ekonomik Politikalar
Ekonomik ve siyasi konjonktürler 1990 yılından sonra hızlı bir şekilde bozulmaya
başlamıştır. Daha fazla kamu harcamaları için Hazine, Merkez Bankasından borçlanma
yoluna gitmiştir. Kamu finansmanın bozulması faizleri yükselmiştir. Faizlerin yükselmesi,
kamu finansmanını daha da ağır darboğazlara sokmuştur. 1990 yıllarında Güneydoğu Asya
Ülkeleri krizinin de patlak vermesi Türkiye Ekonomisini oldukça sarsmıştır. Türkiye
ekonomisinin bozulması yabancı yatırımcıları etkilemiş ve yatırımlarını hızlı bir şekilde
ülkemizden çekmişlerdir. Kısa vadeli yabancı kaynakların hızlı bir şekilde ülkemizden
çekilmesi faizleri yükseltmiş, Milli Geliri azaltmıştır. 1990 Yılları Türkiye için iç ve dış
krizler yılı olmuştur. Ekonomik sorunlar giderek ağırlaşmaya başlamış, yürürlükteki
ekonomi politikaları yeterli olamamıştır(Çelebi, 2002 s. 37). 1993 yılında Merkez bankası
parasal program açıklamamıştır. Bunun yerine Merkez Bankası finansal piyasalarda
istikrarın korunmasını ön planda tutmuş, kur ve faizlerin istikrarlı hareketini
amaçlamıştır.1994 yılında Merkez Bankası para politikası da 5 Nisan öncesi ve sonrası
olmak üzere iki dönemde incelenecek olursa; Merkez Bankası yılın ilk üç ayında, kamu
kredilerindeki büyümenin piyasalara olan etkisini azaltabilmek için, ağırlıklı olarak açık
piyasa işlemleri yoluyla yaptığı borçlanmalarla para arzını kontrol altına almayı çalışırken,
kurlarda görülen yüksek artışları döviz piyasalarına yaptığı doğrudan satışlarla
dengelemeye çalışmıştır. Diğer dönem de ise Merkez Bankası, 5 Nisan Kararları
çerçevesinde uygulamaya konan önlemler ile mali piyasalarda istikrarın sağlanmasını ve
eriyen döviz rezervlerinin arttırılmasını hedeflemiştir. Merkez Bankası yılın önemli bir
bölümünde sıkı bir para politikası izlemiştir. (Kesriyeli, 1997 s. 25). 1994 yılının mayıs
ayında, IMF ile yapılan stand-by anlaşması doğrultunsa parasal bir çerçeve hazırlanmış ve
bu çerçevedeki tüm hedefler tutturulmuş yılsonunda ekonomide büyük ölçüde istikrar
sağlanmıştır. Merkez Bankası bu dönemde enflasyon ile mücadelede kurları nominal bir
çıpa olarak kullanmayı sürdürürken, kur politikasının kredibilitesini arttırmak için dış
varlık artışına önem vermeye devam etmiştir. Yine bu dönemde Merkez Bankası ileriye
dönük olarak kur açıklamasına başlamıştır. 1996 yılında, Merkez Bankası reel döviz
kurlarının istikrarlı hareket etmesini amaçlamış ve kurları yıl boyunca kontrol altında
tutmaya çalışmıştır. (Binay, et al., 1998 s. 20)
1995 ile 2000 Dönemi Uygulanan Ekonomik Politikalar
Merkez Bankası, 1995-1999 yılları arasında döviz kurundaki dalgalanmaları
azaltmayı ve döviz piyasalarındaki spekülatif hareketleri önlemeyi amaçlayarak finansal
piyasalarda istikrarı sağlamaya yönelik politikalar izlemiştir. Bu dönemdeki dışsal şokların
etkisiyle ekonomik durumun daha da ağırlaşması üzerine 2000 yılında döviz kuruna dayalı
yeni bir ekonomik program yürürlüğe konulmuştur. Ancak ekonomik programın
öngördüğü yapısal değişimin istenilen düzeyde gerçekleştirilememesi nedeniyle 2000
yılının sonlarında ekonomide bir güven kaybı başlamıştır. Güven kaybının derinleşmesi ile
ortaya çıkan 2001 Krizi neticesinde döviz kuruna dayalı istikrar programına son verilmiştir.
2001 yılında yaşanan ekonomik kriz sonucunda, 22 Şubat 2001 tarihinde dalgalı kur
rejimine geçilmiştir. Kriz sonrasında ekonomide yapısal bir dönüşüm süreci başlamıştır.
2001 yılı aynı zamanda, enflasyon ile mücadele için de dönüm noktasıdır. Yapısal dönüşüm
sürecinin başında Merkez Bankası Kanunu’nda önemli değişiklikler yapılmıştır. 25 Nisan
2001 tarihinde gerçekleştirilen değişikliklerden en önemlisi Merkez Bankasının temel
amacının fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek olduğunun Yasasında açıkça
tanımlanması olmuştur. Bu çerçevede, Merkez Bankasının uygulayacağı para politikasını
ve kullanacağı para politikası araçlarını doğrudan kendisinin belirleyeceği hükme
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bağlanmış ve böylelikle Banka araç bağımsızlığına kavuşmuştur. Kanun ayrıca, Bankanın
fiyat istikrarını sağlama amacı ile çelişmemek kaydıyla hükümetin büyüme ve istihdam
politikalarını destekleyeceğini hükme bağlamıştır (T.C. Merkez Bankası, 2008 s. 20).
2001 Yılı Sonrası Uygulanan Ekonomik Politikalar
2002 yılı para politikası hedefler ve uygulama:2002 yılında sabit, artış hızı sabit ya
da sık sık müdahale edilen ve döviz kurunun iktisadi temellerle uyuşmayan bir düzeyde
tutulmaya çalışıldığı bir kur rejimi uygulanmayacaktır. İki nedenle: Birincisi, 2000 yılında
bu tür bir kur rejimi uygulanmaya başlanmış ve Şubat 2001 Krizi ile bu rejim “çökmüştür”.
Çöken bir rejimin yerine kısa sürede aynısını ya da benzerini koymaya çalışmak, bu
rejimlerin “inandırıcılık, kredibilite” gibi unsurlara temelden bağlı oldukları dikkate
alındığında hiç de gerçekçi değildir. Üstelik son yıllarda pek çok ülke bu tür kur rejimlerini
terk etmiş ve dalgalı kur rejimine geçmişlerdi. 2002 yılında belirlenen iki nominal çapa
bulunmaktadır: Parasal Hedefleme ve enflasyon hedeflemesi. 2002 yılına parasal
hedefleme ile başlanılacak ve gelecek dönem enflasyonuna odaklanan bir para politikası
uygulanacaktır. Dikkat edilirse gelecek dönem enflasyonuna odaklanan bir para politikası,
aynı zamanda örtük bir enflasyon hedeflemesi anlamına gelmektedir. Koşullar oluştuğunda
ise açık biçimde enflasyon hedeflemesi politikasına geçilecektir.Para politikası tümüyle
enflasyona odaklanacağından, enflasyonun mevcut düzeyi ve gelecekte alabileceği
değerler hakkındaki Merkez Bankası değerlendirmeleri kamuoyu açısından önem
taşıyacaktır. Şeffaflık ilkesi gereği, bu değerlendirmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. Her
ay açıklanan enflasyon oranı hakkındaki Merkez Bankası analizi, her iki anketten elde
edilen geleceğe yönelik enflasyon bekleyişleri ve ileriye yönelik Merkez Bankası
bekleyişleri açıklanacaktır (T.C Merkez Bankası, 2002).2003 yılı para politikası hedefler
ve uygulama: Merkez Bankası para politikası 2002 yılında olduğu gibi, 2003 yılında da
Yasasında belirtilen fiyat istikrarı temel amacı çerçevesinde oluşturulacak, temel para
politikası aracı olan kısa vadeli faiz oranları sadece ve sadece enflasyon hedefine ulaşmak
amacıyla etkin olarak kullanılacaktır (T.C. Merkez Bankası, 2003).
Tablo 3. 2002 İle 2017 Yılları Arasında Hedef Enflasyon ile Gerçekleşen Enflasyon (%)
Yıllar
Hedef
Gerçekleşen
2002
35
29,7
2003
20
18,4
2004
12
9,3
2005
8
7,7
2006
5
9,7
2007
4
8,4
2008
4
10,1
2009
7,5
6,5
2010
6,5
6,4
2011
5,5
10,4
2012
5
6,2
2013
5
7,4
2014
5
8,2
2015
5
8,8
2016
5
2017
5
Kaynak:http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tcmb+tr/tcmb+tr/main+menu/para+p
olitikasi/fiyat+istikrari/enflasyon+hedefleri Erişim:26.03.2016
Tablo 3’de belirlenen hedefle hükümet ile belirlenen nokta hedeflerdir. Ülkemizde
son yıllarda yaşanan yapısal dönüşüm, geçmişte yüksek enflasyonla yaşamanın getirdiği
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katılıklar, kalite artışından kaynaklanan ölçüm yanlılıkları ve Avrupa Birliği'ne yakınsama
süreci gibi nedenler, bu aşamada gelişmiş ülkelere kıyasla görece yüksek bir enflasyon
oranının hedeflenmesini daha uygun kılmıştır (T.C. Merkez Bankası).2002-2005 yılları
arasında hedeflenen enflasyon oranlarının yüksek olması nedeniyle gerçekleşen enflasyon
oranları hedeflerin altında kalmıştır. Daha sonraki dönemler de hedeflerin düşmesi daha
sıkı uygulanan politikalar ile enflasyon oranları da düşmüştür; ancak 2008 yılı sonrası yani
küresel kriz sonraki dönemde genel harcamalardaki düşüş enflasyon oranlarını düşürmüş
hedef enflasyonun altında gerçekleşmiştir. 2011’den günümüze ise hala hedeflenen
enflasyon oranlarını yakalayamadık.
2005-2006 yılları para politikası hedefler ve uygulama: 2001-2005 döneminde,
enflasyon hedeflemesi rejimine geçilmesi açısından ön koşullardan bir diğeri olan para
politikasında kurumsal alt yapının iyileştirilmesi konusunda da çok önemli adımlar
atılmıştır. Bu süreç içinde Merkez Bankası, kurumsal çerçevesini etkinleştirmiş, iletişim
politikasını daha net ortaya koymuş, bilgi setini genişletmiş ve enflasyon öngörü
yöntemlerini geliştirmiştir. Ayrıca geçen zaman içinde, Merkez Bankası bağımsızlığı
konusunda uygulama anlamında önemli mesafe alınmış; bu gelişme, kronik enflasyonist
sürece tekrar dönülmeyeceği konusundaki bekleyişleri de güçlendirmiştir. Merkez
Bankası, 2005 yılında da enflasyon hedeflemesi rejimine geçmemiş, ancak bu dönemi
enflasyon hedeflemesi rejimine geçiş için son hazırlık dönemi olarak ilan etmiştir.
Enflasyon Hedeflemesinin Önemi
Küreselleşme sürecinde gelişmekte olan ülkeler ile gelişmiş ülkelerin ekonomik
dengeleri bozan en önemli sorunlardan biri enflasyon olmuştur. Bu ekonomilerde yaşanan
değişim ve dönüşüm makroekonomik istikrarsızlığa yol açan enflasyonla mücadelede
uygulanan ekonomi politikalarında da etkisini göstermiştir. Uygulanacak politikalardaki
amaç ise düşük ve sürdürülebilir bir enflasyon hedeflemesidir(Şiriner, et al., 2007 s. 69).
Enflasyon hedeflemesi rejiminin ortaya çıkışı 1970’li yıllarda petrol fiyatlarındaki artış tüm
dünyada enflasyondaki yükselişi tetiklemiş ve takip eden dönemde parasal otoriterlerin
enflasyon ile mücadelede kararlı davranmaması enflasyon beklentilerinin yüksek
seviyelerde oluşmasına yol açmıştır. Bu süreçte yaşanan yüksek enflasyon ve düşük
büyüme dönemi sonrasında yapılan akademik çalışmalar, enflasyonla mücadelede politika
yapıcıların taahhütlerine bağlı kalmalarının önemini ortaya çıkarmış ve merkez
bankalarının doğrudan enflasyona odaklanmaları gerektiği görüşünü güçlendirmiştir(Kara,
et al., 2008).
Küreselleşme sürecinde Avrupa’da ilk enflasyon kendisini onaltıncı yüzyılda
göstermişken Türkiye ise 1939’da kendini hissettirmiştir. Ancak enflasyonun yıkıcı etkisi
ile 1970 yılında yüz yüze kalmıştır. 1970-1980 yılları arasında petrol fiyatlarının yaklaşık
beş kat artmasıyla ekonomilerin ihracat ayağında yaşanan sıkıntı nedeniyle dünya bunalıma
sürüklenmiştir. Türkiye, dış gelişmelerin de etkisiyle giderek artan bir enflasyon sorunuyla
karşı karşıya kalmıştır(Aydoğan, 2004 s. 91).
1990’lı yıllarda dünya ekonomilerinde yoğun bir biçimde uygulanmaya başlayan
enflasyon hedeflemesi, 2000’li yılların başlarında Türkiye’de de gündeme gelmiştir.
Öncelikle enflasyon hedeflemesinin yapılabilirliği tespit edilmesi amacına yönelik; bütçe
açıkların GSYİH’ya oranı, Kamu Kesimi Borçlanma Gereğinin GSYİH’ya oranlarının
önemi ile gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Aşağıdaki tabloda
enflasyon hedeflemesi uygulayan ülkelerin bütçe açıklarının GSYİH’ya oranları yüzdesel
olarak verilmiştir(Emirhan, 2002 s. 119).
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Tablo 1. Enflasyon Hedeflemesini Uygulayan Ülkelerde Bütçe Açıklarının GSYİH’ya
Oranları(%)
Yıllar
Y.Zellanda Kanada İngiltere İsveç
Şili
Brezilya İsrail
1992
-4,61
-5,12
-7,24
-9,76
3,02
-0,87
-3,65
1993
-0,69
-5,48
-8,18
-14
1,75
-0,10
-2,5
1994
2,20
-4,57
-6,91
-11,27
2,26
0,10
-2,30
1995
3,61
-3,93
-5,48
-8,72
3,63
-2,27
-4,10
1996
2,72
-2,04
-4,16
-3,77
2,58
-2,57
-3,70
1997
1,64
0,50
-1,48
-1,79
2,10
-2,63
-2,70
1998
0,97
0,52
0,25
0,64
-0,11
-5,40
-2,30
1999
0,43
0,62
1,48
3,66
-2,37
-6,89
-2,25
2000
0,30
1,43
3,80
3,92
-1,06
-3,20
-0,61
Kaynak: Erdal Demirhan, Para Politikasının Değişen Yüzü: Enflasyon Hedeflemesi,2002
Tablo 1 de enflasyon hedeflemesine geçen ülkelerin, bütçe açıklarının GSYİH’ya
oranları incelenerek, mali üstünlükler Türkiye kıyaslanacak olursa, Türkiye’nin 1992
yılında Bütçe Açıklarının GSYİH’ya oranı, -4.3, 1993 yılında -6.8, 1994 yılında -3.9, 1995
yılında -4.1, 1996 yılında -8.4, 1996 yılında -8.4, 1997 yılında -7.8, 1998 yılında -7.6,
1999 yılında -12.0 ve 2000 yılında -11.0 olarak gerçekleşmiştir(Emirhan, 2002 s. 163).
Enflasyon hedeflemesi geçildikten sonraki süreçte bütçe fazlası veren tek ülke Şili
olmuştur. Türkiye’nin bütçe açıkları kıyaslandığında ise diğer ülkelerin açıklarından daha
fazla bütçe açığı mevcuttur. 1992 yılında Türkiye’deki bütçe açığı -4,3 iken 2000 yılına
gelindiğinde bütçe açığı -11’e yükselmiştir. Bu da daha fazla finansman kaynaklarına
ihtiyaç doğuracak ve devlet iç borçlanma senetlerinde artışa neden olacaktır.
2006 yılı basında enflasyon hedeflemesi rejimine geçilmesiyle birlikte, “IMF
programı şartlılığı” kapsamında; Net Uluslararası Rezervler performans kriteri olmayı
sürdürecek, ancak Para Tabanı performans kriterinin ve Net İç Varlıklar gösterge hedefinin
yerlerini “enflasyon gözden geçirme kriterleri” alacaktır. Bu doğrultuda, 2006 yılından
itibaren, program çerçevesinde IMF ile gözden geçirmelerde kullanılmak üzere her yılın
basında yılsonu hedefi ile tutarlı bir patika oluşturulacaktır. Enflasyon hedeflemesi rejimine
geçildiğinde, Para Politikası Kurulu para politikası kararlarında “tavsiye veren” konumdan
“karar alıcı” konuma geçecektir. Olağanüstü koşullar hariç, Para Politikası Kurulu,
2001’den bu yana olduğu gibi, 2006 yılında da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Kanunu gereği aylık olarak toplanmaya devam edecektir. 2005 yılından farklı olarak,
toplantı tarihleri her ayın aynı gününe denk gelmeyecek, ancak şeffaflık ilkesiyle uyumlu
olarak, toplantı tarihleri yıllık olarak önceden kamuoyuna ilan edilecektir (T.C. Merkez
Bankası, 2005 s. 15-25).
2008-2011 Küresel Kriz Dönemi Uygulanan Politikalar
Merkez Bankası, kriz sırasında, döviz piyasalarına ve bankacılık sistemi döviz
likiditesine yönelik olarak aşağıdaki tedbirleri almıştır (T.C. Merkez Bankası, 2010 s. 2-3):
16 Ekim 2008 tarihinden itibaren döviz alım ihalelerine ara verilmiş, böylece
ihalelerle kalıcı olarak döviz piyasasından çekilen likiditenin sistemde kalması
sağlanmıştır.
Döviz piyasalarında derinliğin kaybolmasına bağlı olarak sağlıksız fiyat
oluşumlarının gözlenmesi üzerine 24 Ekim 2008 ve 27 Ekim 2008tarihlerinde düzenlenen
döviz satım ihaleleri ile toplam 100 milyon ABDdoları satılmıştır.
Ekim 2008’de Merkez Bankası nezdinde ki döviz depo aracılıkfaaliyetlerine
yeniden başlanmış, bankaların Döviz Depo Piyasaları’ndaki işlem yapabilme limitleri
kademeli olarak artırılarak 10,8 milyar ABD dolarına yükseltilmiştir. Ayrıca, söz konusu
borçlanma limitleriçerçevesinde bankaların alabilecekleri döviz depolarının vadesi
1haftadan 1 aya uzatılırken, Merkez Bankası taraflı işlemler için yüzde 10olan borçlanma
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faiz oranları da ABD doları için yüzde 7’ye, Euro içinyüzde 9’a düşürülmüştür. Şubat
2009’da ise, döviz depo işlemlerinin vadesi 1 aydan 3 aya uzatılırken, Merkez Bankası
taraflı işlemlereiliksin depo faiz oranı ABD doları için yüzde 5,5’e, Euro için yüzde 6,5’e
düşürülmüştür.
5 Aralık 2008 tarihinde yüzde 11 olan yabancı para zorunlu karşılık oranında iki
puanindirim yapılarak bankacılık sistemine yaklaşık 2,5 milyar ABD doları ilave döviz
likiditesi sağlanmıştır. Ayrıca, ihracat reeskont kredisi uygulamasına yönelik yeni
düzenlemelerle ihracat reeskont kredisi limiti yükseltilmiş ve bu kredilere kullanım
kolaylığı getirilmiştir.
Döviz piyasalarındaki derinliğin kaybolması ve sağlıksız fiyat oluşumlarının
gözlenmesi üzerine 10 Mart 2009 tarihinden itibaren döviz likiditesi destekleyerek döviz
piyasasının sağlıklı çalışmasını sağlamak amacıyla günlük döviz satım ihaleleri tekrar
başlamıştır. Döviz satım ihaleleri ile 900 milyon ABD doları satılmıştır.
2011 Yılından Sonra Uygulanan Politikalar
14 Nisan 2010 tarihli “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Çıkış
Stratejisi” duyurusu ile açıklanan çıkış stratejisinin ilk aşamasında, kriz süresince etkin
olarak kullanılan “piyasanın ihtiyacından daha fazla fonlanması” şeklindeki politika
çerçevesinde arz edilmekte olan likidite miktarı tedricen azaltılmıştır. Likidite açığının
belirgin şekilde azalması ve kredi koşullarının iyileşmesi üzerine Türk parası zorunlu
karşılık oranları 1 Ekim ve 12 Kasım 2010 tarihlerinden itibaren geçerli olmak üzere 0,5’er
puan artırılarak yüzde 5’ten yüzde 6’ya yükseltilmiş, böylece bankacılık sistemi likiditesi
toplam 4,2 milyar TL azaltılmıştır. Ayrıca, 17 Aralık 2010 tarihinde Ocak 2011’den geçerli
olmak üzere, zorunlu karşılık oranları kısa vadelerde artırılıp, 1 yıl ve daha uzun vadelerde
azaltılarak mevduatların vade yapısına göre farklılaştırılmış, bankaların birbirleri ve
Merkez Bankası ile gerçekleştirdikleri işlemler haricindeki repo işlemleri zorunlu karşılığa
tabi tutulmuştur. Böylece, mevcut verilere göre bankacılık sistemi likiditesi ilave 7,6 milyar
TL azaltılmış olacaktır. Merkez Bankası, ortaya çıkacak ihtiyaçlara göre, şimdiye kadar
olduğu gibi, gelecek dönemde de likidite yönetimi stratejisinde değişikliklere gidebilecek,
gerek temel para politikası aracı olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının etkinliğini
desteklemek gerekse finansal istikrara ilişkin riskleri sınırlamak amacıyla Merkez Bankası
borçlanma ve borç verme faiz oranları koridoru ile zorunlu karşılık uygulaması gibi diğer
araçları da aktif olarak kullanabilecektir. Bu çerçevede, zorunlu karşılığa tabi
yükümlülüklerin kapsamı genişletilebilecek, zorunlu karşılık oranları yükümlülüklerin
niteliğine ve vadelerine göre farklılaştırılmaya devam edilebilecektir (T.C. Merkez
Bankası).
2014 yılında TCMB fiyat istikrarına odaklı para politikası duruşunun ve para
politikasındaki öngörülebilirliğin korunduğu bir çerçeveyi esas almaktadır. Ayrıca rezerv
opsiyonu mekanizmasının otomatik dengeleyici özelliği kademeli olarak güçlendirilecektir
TCMB enflasyonu hedefle uyumlu seviyelerde tutmayı amaçlarken finansal istikrarı
gözetmeye devam edecektir. Bu doğrultuda TCMB, sermaye akımlarının yurt içi ekonomi
üzerinde oluşturduğu oynaklığın sınırlanmasına yönelik politikalarına devam edecektir.
Önümüzdeki dönemde de fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda,
geleneksel araçların yanı sıra yeni politika çerçevesi dâhilinde geliştirilen araçlar da
kullanılmaya devam edecektir. Ayrıca krediler ve döviz kuru kanallarının daha etkin
çalışması için, iletişim kanalı da gerektiğinde destekleyici bir araç olarak devreye
sokulacaktır (T.C. Merkez Bankası, 2013 s. 2).
Nihayet 2016 yılı için uygulanacak politikalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası’nın (TCMB) temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır. Bu çerçevede 2016-2017
yılları için olduğu gibi 2018 yılı enflasyon hedefi de Orta Vadeli Program hazırlık
sürecinde Hükümet ile varılan mutabakatla uyumlu olarak yüzde 5 seviyesinde
belirlenmiştir. TCMB fiyat istikrarına odaklı para politikası duruşunun korunduğu bir
çerçeveyi esas almaktadır. Enflasyonun hedefle uyumlu seviyelerde tutulması
amaçlanırken finansal istikrar da gözetilmeye devam edilecektir. Ayrıca iletişim politikası
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destekleyici bir araç olarak kullanılacaktır. 2013 yılı Mayıs ayı sonrası dönemde Türk
lirasında yaşanan belirgin değer kaybı enflasyonu ve enflasyon beklentilerini olumsuz
etkilemiştir. TCMB, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmayı
sınırlamak için 2014 yılının başından itibaren para politikasında sıkı bir duruş sergilemiştir.
2015 yılı genelinde izlenen sıkı likidite politikası sonucunda ortalama fonlama faizi
kademeli olarak yükseltilmiş ve bankalararası gecelik repo faizlerinin faiz koridorunun üst
bandında oluşması sağlanmıştır. Makroihtiyati önlemler ve para politikasındaki sıkı duruş
2015 yılında enflasyonun yükselişini sınırlamıştır. 2015 yılı genelinde başta petrol olmak
üzere döviz cinsinden ithalat fiyatları da enflasyonu sınırlayıcı yönde etki yapmıştır (T.C.
Merkez Bankası, 2015).
SONUÇ
Türkiye Cumhuriyetin ilanından günümüze gerek hükümet politikaları gerekse
para politikaları uygulamak zorunda kalmıştır. Osmanlı Devleti’nin topraklarında yeşeren
yeni genç bir ülkedir Türkiye Cumhuriyeti. Yeni kurulan bir devlet olmasına rağmen,
Osmanlı’dan kalan borçları üstlenmesi ilerleyen dönemlerde bütçe açıklarına neden
olacaktır. Oluşan bütçe açıkları ise Türk Lirasının değerinin düşmesine neden olarak fiyat
istikrar politikalarında düzensizlik yaratacaktır. 1930 yıllarda uygulanan devletçi
politikalar hem kriz döneminin atlatılmasına hem de dış borçların ertelenerek istikrarın
sağlanmasına neden olmuştur.
Türkiye’de veya dünya da yaşanan krizler ülkemizi de çok hızlı bir şekilde
etkilemektedir. Gerek ihraç malların satılamaması gerekse ithal malların maliyetlerinin
artması krizlerin etkisini daha da arttırmaktadır. Artan maliyetler mal fiyatlarının artmasına
neden olmaktadır. Artan mal fiyatları ilerleyen süreçler de ihracat rakamlarını da olumsuz
olarak etkileyecek ve düşecektir. Çünkü yurt dışındaki ithalatçılar ucuz mal neredeyse
oraya yöneleceklerdir. Türkiye sabit kur sisteminden çıkıncaya kadar bu ihracat
rakamlarını arttırmak için devalüasyona gitmeyi tercih etmiştir. Yapılan her devalüasyonla
birlikte Türk Lirasının değeri düşürülerek ihracat arttırılmaya artan enflasyon oranları ve
bütçe açıkları giderilmeye çalışılmıştır. 2001 yılına kadar geçen süreçte neredeyse yaşanan
her krizde bir devalüasyon görmek mümkündür.
2001 yılından sonra Merkez Bankasının piyasalardaki etkinliğinin artması ve sabit
kurdan vazgeçilmesi para politikalarının popülerliğini arttırmıştır. Merkez Bankasının
uyguladığı politikalar ve IMF ile yapılan anlaşmalar 2000 ve 2001 krizlerinin atlatılmasına
katkı sağlamıştır. Merkez Bankası bu süreçten sonra piyasadaki para arzını gerek Açık
Piyasa İşlemleri yaparak, gerekse Reeskont ve de zorunlu karşılık oranlarını etkin bir
şekilde kullanarak kontrol etmektedir.
Eğer piyasa da enflasyonist bir durum varsa yani fiyatlar genel seviyesi sürekli
olarak artıyorsa Merkez Bankası, sıkı bir para politikası uygulayarak piyasadan parayı
çekmekte ve enflasyon oranlarının düşmesine katkı sağlamaktadır. Bunların yanında faiz
oranlarını kullanarak döviz kurlarına dolaylı olarak müdahale edebilmektedir. Faiz
oranlarının yüksek olması dış yatırımcıları cezbetmekte ve kısa vadeli yabancı kaynakları
ülkemize çekmektedir. Gelen bu kısa vadeli yabancı paralar önce Türk Lirasına
dönüştürüldükten sonra değerli kâğıtlara yatırım yapılabilmektedir, bu durumda ülke
içerisindeki döviz miktarının artmasına neden olmakta nihayet döviz kurlarının düşmesine
neden olmaktadır.
Kısa vadeli yabancı kaynaklar yerine uzun vadeli kaynaklar aranarak, ihracatı
arttırıcı kalemlere önem verilmelidir. Çünkü kısa vadeli gelen yabancı kaynakların hızlı bir
şekil de çıkışı fiyat istikrarını bozucu etki yaratmaktadır. Turizm sektörünün gelişmesi ve
sanayi sektöründe ihracat yönelik teşvikler döviz girişini arttıracağından fiyat istikrar
politikaları daha rahat uygulanacaktır.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası uyguladığı etkin para politikaları ile
ülkemizdeki fiyat istikrarını korumaya çalışmaktadır. Bu korumayı farklı para
politikalarıyla yapmaktadır. Uyguladığı etkin para politikaları ile son 10 yılda enflasyon
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oranlarındaki dalgalanmalar daha önceki yıllara göre düşmüştür. Koyulan hedef
enflasyonların da ilk uygulandığındı yıllara göre neredeyse 7 kat düşerek %5’lere kadar
düşmüştür. Uygulanan etkin para politikaları ile gün geçtikçe istikrar artmaktadır.
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Türkiye’de İşgücü Piyasaları ve Taşeron İşçiliğine Genel Bir Bakış
Gülşen SARI GERŞİL**

Dünya’da uygulanan liberal politikalar, ulusal ve uluslararası işgücü piyasalarının
yapılarında bir domino etkisi yaratarak büyük bir dönüşümü de beraberinde getirmiştir.
Özellikle çalışma biçimlerinin “esneklik” kavramı çerçevesinde hızla enformel çalışma
biçimlerine dönüştüğü görülmektedir. Uzun mücadeleler sonucu kazanılan çalışma
haklarının her geçen gün ciddi aşınmalar nedeniyle korunması gittikçe güçleşmekte ve
daraltılmaktadır. Enformel istihdamın en yaygın biçimi taşeronlaşma ve taşeron işçiliği
şeklinde uygulanması ve son yıllarda hızla artması dikkatleri çekmektedir. Başta kamu
kurumları olmak üzere özel sektörde büyük çapta uygulanır hale gelmiştir. Bu durum,
“enformel işgücü piyasası mı oluşturulmak” isteniyor sorusunu akla getirmektedir. Bu
gelişmeler göstermektedir ki; işçinin başta işgüvenliği ve işçi sağlığı olmak üzere, iş
güvencesi, ihbar ve kıdem tazminatları ve diğer çalışma hakları için ciddi bir tehdittir.
Bu çalışmada, Türkiye’nin işgücü piyasaları incelenerek taşeronlaşmanın boyutları
tespit edilmeye çalışılacaktır. Bu bağlamda, işgücü piyasalarında taşeronlaşmanın
nedenlerinin ve uygulama biçimlerinin sonuçları ve çözüm önerileri yer alacaktır.
Anahtar Kelimeler; İşgücü Piyasaları, Enformel İstihdam, Taşeron İşçiliği
Jel Kodları: J01, J21, J40

An Overview of the Labor Market and Subcontracted Labor in Turkey
Liberal policies applied in the world have brought with a major transformation
by creating a domino effect in the structure of national and international labor markets. It
is recognized that especially working forms have quickly turned to informal working forms
in the framework of the "flexibility" concept. That labor rights acquired as a result of the
long struggle are protected due to every day serious wears is becoming more difficult and
narrow.
The most common form of informal employment, subcontracting and its applied
as subcontracted working and also increased rapidly in recent years have taken attention.
Especially in public institutions, it is being applied on a large scale in the private sector.
This situation brings to the minds the question of “Is the informal labor market is desired
to be created?”. These developments have shown that it is a serious threat for workers’ job
security, notice and severance pay and other labor rights besides their occupational safety
and health.
In this study,the dimensions of subcontracting will be studied to determine by
examining Turkey's labor market. In this context, the reasons for subcontracting and the
results of its application forms and solution recommendations in the labor market will be
included.
Keywords; Labor Markets, Informal Employment, Subcontracted Labor
Jel Kodları: J01, J21, J40
Giriş
Taşeron çalışma, genellikle montaj işlerinde, tersanelerde,
madenlerde,
belediyelerde, çağrı merkezlerinde, kadınlar ve çocuklar, göçmenler, vasıflı, yarı-vasıflı ve
vasıfsız olanların, diğer bir deyişle, işgücü piyasaları açısından değerlendirildiğinde üretim,
dağıtım, tüketim ve yeniden üretim alanlarındaki işçileri kapsamaktadır. Taşeron
çalışma,son yıllarda işçi sağlığı ve iş kazalarında ve kayıtdışı istihdamda artışlara neden
olması, sendikal örgütlenmeyi zayıflatması ve çalışma yaşamında kuralsızlaştırmayı
getirmesi gibi nedenlerle hem Dünya’da hem de Türkiye’de disiplinlerarası tartışılan
*
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önemli sorunlar arasında yer almaktadır.
4857 sayılı İş Yasası’nın yürürlüğe girmesinden günümüze kadar “asıl işin bir
bölümünde” alt işveren ilişkisinin kurulmasında esas alınacak kıstasların ne olduğuna ya
da ne olması gerektiğine ilişkin bir tartışma sürekli gündemde yerini korumaktadır. İş
Kanunu’nun 2. maddesinin 6. fıkrası “yardımcı işlerde” alt işveren ilişkisi kurulmasında –
ilişkinin hukuka uygun olması koşulu saklı kalmak kaydıyla– herhangi bir sınırlama
getirmezken;“asıl işin bir bölümünde” alt işveren ilişkisi kurulabilmesi için “olmazsa
olmaz” koşulları düzenliyor. Şöyle ki: “Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya
hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin
gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için
görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı
işveren arasında kurulan ilişkiye asıl işveren-alt işveren (taşeron) ilişkisi denir” (4857 sayılı
İş Kanunu, 2. madde, 6. fıkra, 1.cümle).
Tartışmanın ana eksenini “işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık
gerektiren işler” ifadesinde vücut bulan koşulların bölünebilir nitelikte olup olmadığı
oluşturmaktadır(Okcan, Bakır, 2010:56).Yasanın yürürlüğe girdiği günden günümüze
kadar gerek TBMM’de yapılan görüşmelerde gerek işçi sendikaları gerekse işçilerden
gelen talepler yasanın olumsuzluklarının giderilmesi yönündedir. Yasanın çalışma hayatına
olumsuz yansımaları giderek artmaktadır.
Bu Çalışmada Taşeronlaşma
kavramı, uygulanması ve ulaştığı boyutlar ele alınacaktır. Bu bağlamda, neo-liberal
politikalar çerçevesinde işgücü piyasalarında yaşanan dönüşümün çalışma hayatına
yansımaları incelenecektir.
I. Kavram Olarak Taşeronlaşma ve Taşeron İşçiliği
Taşeron, Fransızcadan Türkçeye giren bir sözcüktür. Fransızcada ‘tâche’ “(birine
yükletilen veya birinin yüklendiği) iş, görev” anlamlarına gelmektedir (Göker, 2012: 8).
TDK’ye göre ise taşeron “büyük bir işin bir bölümünü yaptırmayı, asıl müteahhitten kendi
üzerine alan ikinci müteahhittir” (1998: 2147). ILO’ya göre, genel olarak taşeronluğun
kullanılış amaçları enformelliği formelleştirme ve formel-büyük işletmeler ile enformelküçük işletmeler arasında tamamlayıcı bir ticari ilişki sağlamaktır (Ekin, 2002: 91).
Endüstri İlişkileri Sözlüğü’ne göre taşeron; yalnız veya birkaç işçiyle götürü olarak bir yapı
işini alıp çalışan ikinci derecedeki müteahhit (Önsal, 2011: 248). Müteahhit sözcüğünün eş
anlamlısı yüklenicidir. Yüklenici, yapım ya da ticaretle ilgili bir işi başkası adına yapmayı
üstüne alan kimse anlamına gelmektedir (Püsküllüoğlu, 1997: 1192). Ancak yapım ya da
ticaretle ilgili anlam bir yana bırakılmış; sanayide olsun hizmet sektöründe olsun, bir
işletmedeki işlerin tümünü ya da bir bölümünü üstlenen yüklenicilere de taşeron denmeye
başlanmıştır. Hangi sektörde olursa olsun taşeronun işlevini de ‘taşeronluk’ sözcüğüyle
anlatılmaktadır (Göker, 2012: 8).
Kapitalizmin 1945’ten 1970’li yıllara kadar süren Altın Çağı’nın sona ermesi ve
sürekli durgunluk ve düzensiz krizler dönemine girilmesiyle birlikte, işverenler, işgücü
maliyetlerini düşürmede ve bu amaçla işçi sınıfının gücünü azaltmada, taşeronlaşmayı ve
onun bir biçimi olan fason üretimi yaygın bir biçimde kullanmaya başlamışlardır.
“Taşeron” sözcüğünün anlamı, “alt-işveren”dir. Fason üretim de taşeronluğun bir
biçimidir. 1980 öncesinde bu uygulama çok yaygın değildi. 1980’li ve özellikle de 1990’lı
yıllarda taşeronlaşma hızla yaygınlaştı; işçi sınıfı ve sendikacılık hareketi açısından önemli
sorunlar yaramış ve yaratmaya devam etmektedir. Kapitalizmin 1945’ten 1970’li yıllara
kadar süren Altın Çağı’nın sona ermesi ve sürekli durgunluk ve düzensiz krizler dönemine
girilmesiyle birlikte, işverenler, işgücü maliyetlerini düşürmede ve bu amaçla işçi sınıfının
gücünü azaltmada, taşeronlaşmayı ve onun bir biçimi olan fason üretimi yaygın bir biçimde
kullanmaya başlamışlar (Koç, 2001:2). Fason üretim de taşeronluğun bir biçimidir. Bir
işletmede üretilen malların bazı parçaları veya tümü, diğer işletmelerde ürettirilir. Fason
üretimin yaygınlaşmasının gerçek nedeninin sendikaları zayıflatmak ve işgücü maliyetini
düşürmek olduğu, bizzat işverenler tarafındanbelirtilmektedir (ASO, 1995:27-28).
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Taşeronlaşma geçmişte ağırlıklı olarak uzmanlık gerektiren bazı işlerde
uygulanmaktaydı. Özellikle, inşaatlarda elektrik işleri, sıva işleri gibi bazı işler taşerona
verimekteydi. Ancak 1980’li yılların ikinci yarısından itibaren belediyelerin asli işi olan
bazı işler ve özel sektörde de öncelikle destek hizmetleri (temizlik, yemek, bakım, v.b.)
taşerona verilmeye başlanmıştır. Ancak daha sonra taşeronluk uygulamasının işletmenin
asıl işine de kaydırıldığı görülmektedir (Koç, 2001:7; Şakar, 2010a: 97).Kamu sektöründe
taşeronlaşma, özelleştirmenin bir biçimidir. Taşeronlaşmanın ve fason üretimin yol açtığı
sendikasızlaştırma, daha yoğun sömürü, daha yaygın kaçak işçilik, işçi sağlığı ve iş
güvenliği önlemlerinin alınmaması, esnek çalışma, işçiyi koruyucu yasaların
uygulanmaması, grev kırıcılığı vb. sorunlar, yalnızca bu uygulamaya taraf olan işçileri
değil, tüm çalışanları ilgilendirmektedir. Taşeron işçilerinin ücretlerinin az, çalışma ve
yaşama koşullarının kötü olduğu bir durumda, sendikalı işçilerin ücretleri de düşürülerek,
çalışma ve yaşama koşullarının kötüleştirileceği anlamına gelmektedir. Taşeronlaşma, aynı
zamanda sendikalı işçinin de iş güvencesinin olmadığı sonucunu da doğurmaktadır.
Taşeronluğa karşı verilecek mücadele, insanca yaşama ve çalışma koşullarına
sahip olma mücadelesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Taşeronlaşma önlenemezse, sendikalı
işçilerin de ücretleri ve diğer hak ve özgürlükleri büyük zarar görecektir(Koç, 2001:2-3).
II.Taşeronlaşma Uygulamaları ve Emeğin Değersizleştirilmesi
Neoliberal politikaların işgücü piyasalarındaki en önemli dönüşümleri arasında
sermayenin uluslararası rekabet sağlamak için mal ve hizmet üretiminde maliyetleri
mümkün olduğu kadar düşürmek amacıyla işçi ücretlerinin baskılanması, buna ilişkin işçi
direncini kırmak üzere bir takım politika uygulamalarını da hayata geçirmiştir. Bu
bağlamda, küresel rekabet koşullarına uyum sağlayabilmek için istihdam politikalarında,
emek arzının işgücüne katılım oranının ve emek üretkenliğinin yükseltilmesinin yanı sıra
emek piyasalarının esnekleştirilmesi amacıyla kısmı süreli çalışma, taşeron çalışma, çağrı
üzerine ve evden çalışma gibi uygulamalar hayata geçirilmeye başlanmıştır (Müftüoğlu,
2012:25-33). Taşeron çalışma (alt işveren) uygulaması sermayenin ucuz ve kolay yönetilen
işgücü ihtiyacına cevap vermek üzere, işgücü piyasasının parçalanması esasına dayalı bir
istihdam modeli olarak günümüzde yaygınlık kazanmıştır (Özveri, 2014:28-37). Taşeron
çalışmanın temel özelliği, görev tanımının belirsiz olması ve güvencesizlik perdesi altında
bu belirsizliğin süreklilik arz etmesidir(Yücesan-Özdemir, 2010:27).Bu durumu taşeron
çalışmanın “despotik emek rejimi” olması özelliğine dayandırmaktadır. Taşeron çalışmada
baskıcı emek denetim araçları, yüksek iş değiştirme hızı, düşük ücretler, ağır çalışma
koşulları, ciddi sosyal hak ihlalleri ve güvencesizlik olarak işçilerin karşısına çıkmaktadır.
Taşeron işçiler belirli süreli sözleşmelerle, her işi yapacak şekilde esnek ve mekânsal olarak
yer değiştirerek güvencesizliği tekrar tekrar yaşamaktadırlar (Yücesan-Özdemir, 2010:35).
Kayıt dışı istihdam sürecini dünya genelinde hızlandıran temel parametrelere
bakıldığında; bu parametrelerin öncelikle sanayileşme alanında yaşanan gerileme ile
hizmet sektörünün önem kazanması, teknolojide yaşanan yenilikler, bilgi ve iletişim
alanındaki değişim ve gelişmeler, neo-liberal politikalarla tek merkezli bir ekonomik
yapılanmaya doğru giden, yeni küresel dünya düzeni olduğu söylenebilir. Kayıt dışı
istihdamda öne çıkan toplumsal olgular ise, kentleşme, göç ve nüfusun artması ile değişen
demografik yapı zemininde yoksulluğun ve yeni yoksulluk olgusunun ortaya çıkmasıdır.
Sözü edilen bütün bu unsurlarla, işgücünün değişen biçimlerinin küreselleşme döngüsü
etrafında değerlendirilmesi ise, kayıtdışı istihdamın arka planını görme açısından önem
taşımaktadır (İpek,2014:167). Bu çerçevede, küreselleşmenin de etkisiyle, dönüşüme
uğrayan işgücü piyasalarının yapısal özellikleri, ekonominin kuralsızlaştırılması, üretim ve
işgücündeki yapısal değişim olarak ortaya çıkmaktadır. Bu gelişmeler, dünya genelinde
istihdamı olumsuz etkilemiş ve işsizlik kronik bir sorun haline gelerek, kayıtdışı çalışmayı
kolaylaştırmıştır(İpek, 2014: 167).
Kayıt dışılığa zemin hazırlayan enformel sektörün yaygınlaşmasında etkili olan
diğer faktörler ise, küreselleşmeyle bağlantılı yapısal uyum politikaları ve ihracata dayalı
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sanayileşme modelidir. Bu modeli benimseyen gelişmekte olan ülkeler, uluslararası
pazarlarda satış yapabilmek ve rekabete ayak uydurabilmek için işgücü maliyetlerinin
düşürülmesi amacıyla fason/taşeron üretim ilişkilerine yönelmişlerdir. Üretim sürecinin
parçalara ayrılarak, işgücünün kayıt dışı istihdam ilişkileri içinde korumasız olarak küçük
işletmelere yaptırılması, büyük işletmelere, işgücü maliyetlerini dolaylı yoldan düşürme
olanağı vermektedir.
III. Taşeron İşçilerinin Sendikal Örgütlenme Boyutları
Dünyada taşeron işçilerinin örgütlendiği çeşitli sendikalar bulunmaktadır.
Enformel grupların örgütlenme deneyiminin çok yüksek olduğu Hindistan’da taşeron
işçilerini örgütleyen sendikalardan biri, CMSS’dir(Chhattisgarh Mine Workers UnionChhattisgarh Maden İşçileri Sendikası). CMSS, madenlerde örgütlü bir sendikadır ve
taşerona çalışan kol işçilerinin merkezi sendikalara başkaldırısı sonucunda kurulmuştur.
Taşeron işçilerine ikramiye ve konut ödeneği yardımı verilmesini talep eden CMSS,
verdiği mücadeleler sonucunda üyelerinin ücretlerinde yapılan kesintileri engellemiş;
günlük ücretlerinin yükselmesini, çalışma saatlerinin kısaltılmasını ve ikramiye alınmasını
sağlamıştır (Selçuk, 2002: 90).
Kore’de ise sendikalar, taşeron işçilerinin bölünmüşlüğüne karşı bölgesel düzeyde
sınıf dayanışması geliştirmeye çalışmıştır. 1987 yılında Sanayi Sendikaları Federasyonu ve
Bölgesel İşçi Sendikaları Konseyi (Chi-No-Hyup) kurulmuştur. Yaygın olmamakla
birlikte, Kore’de, ana firmanın taşeronlarının işçileri arasında bir dayanışma örmek üzere
örgütlenmeler de gelişmiştir. Örneğin otomotiv sektöründe Hyundai’nin taşeron
firmalarında çalışan işçiler, 1987 yılında Ulsan and Ulju Council of Small Business
Unions’ı örgütlemiştir. 1989 yılında ise Daewoo’nun taşeron firmalarının %25’inde
örgütlü olan sendikalar, sınıf dayanışmasını güçlendirmek üzere Tikkul adlı derneği
kurmuştur. Bu tür örgütlenme deneyimleri, ana firmanın ve devletin baltalayıcı faaliyetleri
ve ana firmalarda örgütlü sendikaların umursamazlığı nedeniyle tam bir başarı
sağlayamamıştır ama küçük ve orta ölçekli işletmelerde sendikal örgütlenmeyi
güçlendirmiştir (Selçuk, 2006: 73).
Taşeronluk bütün yasal gerekçelere uygun çalışan bir firma için, hem bazıyasal
gereklerin yerine getirilmesinin objektif koşullarını ortadan kaldırmak(örneğin
sendikalaşmanın), hem de üretim maliyetlerini düşürmek(veya karı arttırmak) anlamına
gelebilmektedir (Atauz ve Atauz, 1992: 15). Enformel ekonominin gelişmesinin temel
gerekçeleri devletin ekonomide vergi ve yasalar aracılığıyla yaptığı düzenlemelerden
kaçmak, uluslararası rekabette avantajlı bir konuma gelmek, 1970’lerde şiddetlenen
ekonomik kriz ve örgütlü işçilerin gücünü kırmaktır (Castells, Portes, 1989: 27-29).
Taşeron işçisi, Türkiye gerçeğinde ucuz ve sendikasız işçi anlamına gelmektedir.
Türkiye’de taşeron işçilerinin sendikalaşmalarında yasal bir engel olmamakla birlikte, hatta
Yargıtay'ın sendikalı olmaları yönünde olumlu kararlarına rağmen, taşeron işçilerinin genel
olarak kısa süreli istihdam edilmeleri, kimi işverenlerin baskısı yüzünden işlerini kaybetme
korkusuyla sendikalaşamadıkları bilinmektedir (Mahiroğulları, 2001: 185).
Türkiye’de taşeron işçilerinin yasal haklarının çoğunun tanınmadığı ve
sendikasızlaştırılmaları için yoğun bir mücadele verildiği görülmektedir. Öyle ki, işçiler ve
sendikalarca ‘taşeronluğun kaldırılması, işçilerin insan onuruna yakışır bir çalışma
ortamında çalışması’ için kampanyalar yürütülmektedir. Ancak işçiler açısından birçok
olumsuzluğu doğuran bu sistemin kapsamı kanun koyucu tarafından genişletilmeye
çalışılmaktadır.
Taşeron işçiler, iş güvenceleri olmadığı için işten atılma korkusu yüzünden
sendikalı olmaktan çekinmeleri sebebiyle dernek örgütlenmesine sıcak bakmıştır. Ancak
sendikaların kendilerini sahiplenmemesi de dernek çatısı altında birleşme düşüncelerini
hızlandırmıştır. Türkiye genelinde Geçici ve Taşeron İşçiler Derneği, Taşerona Karşı İşçi
Dayanışma Derneği, Deri İşçileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Taşeron İşçileri
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Ordu İşçi Dayanışma Derneği, üye işçilerinin en
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temel haklarını koruyabilmek için mücadele vermektedirler. Günlük çalışması 10- 12 saati
bulan, yaptığı fazla mesainin karşılığını alamayan, bayram tatili izinlerini kullanamayan,
yıllık izin kullanma talebini dahi işverene bildirmekten korkan ve iznini kullandığında da
izin dönüşü kendi yerinde başka bir işçinin çalıştırıldığını gören taşeron işçiler, çareyi
sendika dışı örgütlenmelerde aramışlardır (Taşkıran, 2011:157).
DSİ bünyesinde taşeron olarak çalıştırılan 132 nitelikli işçinin Tes-iş sendikasına
üyelik işlemleri tamamlanarak toplu iş sözleşmesi yapma yetkisini almıştır.Taşeron
işçilerin örgütlenmesi ve yetki alınması noktasında Türkiye'de bir ilk gerçekleştirilmiştir130.
Endüstri ilişkileri sistemindeki daralmayla birlikte gelişen önemli bir başka
eğilimde, insan kaynaklan yönetiminin endüstri ilişkileri sisteminin yerine geçmesidir.
Daha çok büyük ölçekli ve sendikalı firmalarda uygulanan insan kaynakları politikalarıyla
firmalar, işçilerle dolaysız iletişimin yeni biçimlerini yaygın olarak kullanmaya
başlamışlardır. Çalışanların firma yönetimine artan bir şekilde katılımını ve bazı teşvik
edici ödüllendirme yöntemlerini kapsayan insan kaynakları yönetimi uygulamalarıyla
firma-çalışan bütünleşmesinin sağlandığına inanılmaktadır. Böylece firma düzeyinde,
firma-çalışan ilişkileri tekrar düzenlenerek insan kaynakları yönetimi politikaları yeni
olanaklar yaratan sarsıcı bir güç olarak tanıtılmakta ve endüstri ilişkilerine ve sendikacılığa
yeni bir boyut getirilmektedir (Bilgin, 2001:6). Son zamanlarda, “İnsan Kaynakları
Yönetimi” ön plana çıkarılarak, sendikaların fonksiyonlarını üstlenmesine çalışılmaktadır.
Artık sendikaların rolü endüstri ilişkilerinde azalmaya başlarken, işletmelerin ve işyeri
düzeyinde yöneticilerin rolü güçlenmiştir. Özellikle işyeri düzeyinde yeniden yapılanma,
üretimin, kalitenin ve verimliliğin arttırılması yönündeki istekler, yeni yönetim teknikleri,
insan kaynağının yeniden organizasyonunu ve yapılanmasını gündeme getirmiş ve insan
kaynakları yönetimi gibi işçilerle doğrudan diyalogu sağlayabilecek ve işyerinde
çalışanların katılımını gerçekleştirecek mekanizmalar uygulamada görülmeye başlanmıştır
(Aydın, 2000:1013).
IV.Türkiye’deTaşeronlaşma Uygulamaları
Taşeron uygulaması 2003 yılında düzenlenen İş Kanunu ile birlikte geniş bir
uygulama alanı bulmuştur. Taşeronluk uygulaması iş kanununa asıl işveren ve alt işveren
ilişkisi çerçevesinde sınırlı bir tanımla girmiştir. Asıl işverenin işyerinde sürekli olarak asıl
işi tamamlamak üzere alt işverenin işçilerini asıl işverenin işçileriyle birlikte çalışması
gereğidir. Bu bağlamda taşeron ilişkisi işletme içi bir yüklenicilik faaliyeti olarak ifade
edilebilir (Şafak 2004:123). Buna karşın hem işletme içinde faaliyet yürüten taşeron
firmalar hem de nihai ürün üreten ana firmalara girdi sağlayan, üretim sürecindeki
parçalanma ile ana üretim faaliyetlerin bir kısmını üstlenen tedarikçi firmalar
bulunmaktadır.
Türkiye’de işgücü piyasası sigortasız, düşük ücretli, niteliksiz, örgütsüz ve
parçalı bir özelliğe sahip işçilerin çoğunluğunu oluşturduğu bir yapıya sahiptir. Kentsel
alanda istihdam edilen kayıtlı, nitelikli, sendikalı ve sosyal güvencesi olan işçiler küçük bir
kesimi oluşturmaktadır (Urhan, 2005: 63). Taşeron işçiler de bu çoğunluğun içerisinde yer
almakta ve içinde bulunduğu grubun sayısal çoğunluğu her geçen gün
"11 Eylül 2014 tarihinde çıkarılan torba kanun ile taşeron işçilere örgütlenme hakkı tanınmış böylece örgütlenen işçiler
diğer işçilerle aynı hakları kazanmış oluyor ( Torba kanunda yayımlanan ‘4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca ihale edilen işlerde, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş
Kanununun 2 nci maddesinde tanımlanan asıl işveren-alt işveren ilişkisi çerçevesinde alt işveren tarafından münhasıran bu
Kanun kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarına ait işyerlerinde çalıştırılan işçileri kapsayacak olan toplu iş
sözleşmeleri; alt işverenin yetkilendirmesi kaydıyla merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin üyesi bulunduğu kamu
işveren sendikalarından birisi tarafından 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
hükümlerine göre yürütülür ve sonuçlandırılır. Toplu iş sözleşmesinin kamu işveren sendikası tarafından bu fıkraya göre
sonuçlandırılması hâlinde, belirlenen ücret ve sosyal haklardan kaynaklanan bedel artışı kadar idarece fiyat farkı ödenir.
Kamu işveren sendikası tarafından yürütülmeyen ve sonuçlandırılmayan toplu iş sözleşmeleri için fiyat farkı ödenemez, 4857
sayılı Kanunun 2 nci maddesinin yedinci fıkrası esas alınarak asıl işveren sıfatından dolayı ücret farkına hükmedilemez ve
asıl işveren sıfatıyla sorumluluk yüklenemez. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin esas ve usuller, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirlenir"
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artmaktadır.Türkiye’de Temmuz 2014 itibarıyla toplam 1 milyon 361 bin 673 taşeron işçi
çalıştığını; 755 bin 81 işçinin kamuda, 606 bin 292 işçinin özel sektörde altişverene bağlı
olarak çalıştığı ifade edilmektedir(ÇSGB)131.
Alt işveren uygulamasının hızla yaygınlaştığı sektörlere kabaca bakıldığında hızlı
büyümenin, kıran kırana rekabetin olduğu her yerde alt işveren uygulamasının da
yaygınlaştığını görmek olanaklıdır. Ölümlerle gündeme gelen başta Tuzla olmak üzere,
tersaneler sadece işçi ölümleri açısından değil, alt işveren uygulamalarının yaygınlığı
açısından da bu konuda çarpıcı örnek konumundadırlar.“Ulaştırma Bakanlığı’nın
verilerinde, Türkiye gemi inşa sanayi, 2002 yılında dünya sıralamasında 23üncü iken, 2007
yılında 1.8 milyon dwt’lik siparişle 8inci sıraya yükseldiği ifade edilmekte; dünya
genelinde yeni gemi teslimleri son üç yılda %89 büyüme gösterirken, Türkiye’nin aldığı
yeni gemi siparişlerinin aynı dönemde %360 büyüdüğü nün altı çizilmektedir”(Özveri,
2016: 32).
Türkiye’de Öngel’e (2014) göre, 2002 yılında kayıtlı taşeron işçi sayısı 387
bin olarak ifade edilirken, 2011 yılında bu rakam 1 milyon 611 bine ulaşmıştır. Cinsiyet
temelinde ayrıştırılmış detaylı veriler içermemekle birlikte, taşeron işçilerin genel
nitelikleri ve sorunlarına dair Türkiye’de yapılmış en kapsamlı çalışma olarak karşımıza
çıkan, Hak-İş’in 2014 tarihli Taşeron İşçisi Gerçeği Araştırması, taşeron işçi sayısının
toplamda 1,5 milyon civarında olduğunu göstermektedir. Bugün bu sayının daha da
yükseldiği tahmin edilmektedir (Hak-İş, 2014). Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın
raporuna göre, Türkiye’de alt işverende çalışan işçi sayısı kamuda 585 bin 788 ve özel
sektörde 419 bin 466 olmak üzere toplam 1 milyon 5 bin 254 olarak verilmektedir (Tablo
1). Raporda taşeron işçiliğin en yaygın olduğu sektörler 471 bin 422 kişi ile (kamu) temizlik
ve 318 bin 87 kişi ile (özel) inşaat sektörleri olarak belirtilmektedir. Hizmet alımlarının en
yaygın olduğu kamu kurumları, %36 ile belediyeler, %14 ile KİT’ler ve %4 ile
yükseköğretim kurumlarıdır.
Tablo 1: Alt İşverenliğin Sektörel Dağılımı
Özel
Temizlik
Güvenlik
Dağıtım
Sağlık

Toplam

Alt işveren işçi sayısı
471.422
117.541
34.621
16.184

585.788

Kamu
İnşaat
İmalat
Madencilik, taş ocakçılığı
Ulaştırma ve depolama
İdari ve destek Hizmetleri
Diğer
Toplam

Alt işveren işçi sayısı
318.087
63.849
12.606
10.347
4.146
10.431
419.466

http://www.internethaber.com/iste-turkiyedeki-taseron-isci-sayisi-588759h.htm
V. Dünya’daTaşeronlaşma Uygulamaları
Enformel üretimin çalışma biçimlerinden biri olan taşeronluk (subcontracting)
kavramı yeni bir kavram değildir. Batı Avrupa’da 12. yüzyıldan sonra ticaretin gelişmesi,
el zanaatlarına alternatif bir üretim biçimini ortaya çıkardı. Bu yeni üretim biçimi 1418.Yüzyıllar arasında egemen olmuş ve ticaret sermayesi ya malları doğrudan bağımsız
üreticilerden alıp pazarlamış ya da "eve iş verme" (putting out) sistemini ortaya
çokarmıştır. Zanaatkar sistemi ile fabrika sistemi arasında bir geçiş süreci olan eve iş verme
ya da "dağınık fabrika sistemi"nde (dispersed factory system) bir aracı (tüccar, fabrika
yöneticisi ya da profesyonelolarak aracılık yapan kimse) evlerinde ya da küçük atölyelerde
çalışan işçilere ham maddeleri dağıtır, yapılacak işleri tanımlar ve genellikle parça başına
ücret ödenirmiş. Taşeronluk 20. Yüzyıl boyunca aralıklı da olsa sürekli var olan bir
uygulamadır. Çünkü taşeronluğu kolaylaştıran koşullar yeniden yaratılmıştır. Bu duruma
büyük sermayenin geniş serbestlik kazanma isteği etkili olmuştur. Bazı durumlarda üretim
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak’ın soru önergesini
yanıtlamıştır.
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organizasyonunun gelişmesi, doğrusal bir şekilde gerçekleşmemiştir. Büyük
fabrikalarınyerini küçük atölyeler ve taşeronluk alarak üretim biçimiminin yapısı
değişmiştir (Şen, 2006: 73-74).
OECD üyesi ülkelerde istihdamı geliştirmek ya da esneklik adına, sağlık
kurallarına aykırı, düşük ücretle kötü koşullarda işçi çalıştıran işyerleri (sweatshop)
aracılığıyla istihdam, sağlık ve vergi düzenlemelerinden kaçınmaya göz yumulmuş ve 20.
Yüzyılın en önemli kazanımlarından birisi olan sosyal düzenlemeler giderek işlemez hale
getirilmektedir. Bu durum özellikle güvenlik, çöp toplama, temizlik gibi hizmetlerde
yaygınlaşmaktadır. Taşeronluğun bu farklı görünümleri genellikle, işçi çalıştırma
konusundaki yasal düzenlemelerden kaçınma amacına yöneliktir. Sosyal güvenlik primleri
ve gelir vergisinden kaçınmak için taşeron ve ana firmanın ortak sorumluluğunu
düzenleyen yasalardaki boşluklardan yararlanılmaktadır. İngiltere, Fransa, İspanya ve
Hollanda’da bu durum giderek yaygınlaşmaktadır (Şen, 2008: 96).
ILO Araştırma Bölümü Direktörü ve raporun hazırlanmasına öncülük eden
Raymond Torres’in sözleriyle, “İyi hazırlanmış yönetmelikler hem ekonomik büyümeye
hem de sosyal bütünlüğe destek olabilir.” Küresel istihdamın yüzde 65’ini sağlayan 86
ülkede istihdam kapsamındaki insanların yüzde 17’sinden fazlası haftada 30 saatten kısa
olmak üzere yarı zamanlı çalışmaktadır. Erkeklerde yarı zamanlı çalışanların oranı yüzde
12,4 iken kadınlarda yüzde 24’tür.
Taşeronlaşmanın
tüm
sektörlerde
yaygınlaşması, Avrupa ülkelerini de karakterize eden yükselen bir trenddir. Geleneksel
olarak sanayileşmesi küçük aile işletmelerine dayalı olan Fransa ve İtalya gibi ülkelerde
taşeronlaşma için çok önemli potansiyeller mevcuttur. Öte yandan İngiltere’de ise
1990’larda tüm kamu kurumlarının yemek, temizlik ve güvenlik gibi bazı hizmetleri açık–
artırma yöntemi ile dışarıdan temin etmelerinin zorunlu hale gelmesiyle taşeronlaşma tüm
sektörlerde hızla yayılmıştır. Bu konuda yapılan bir araştırma Batı Almanya ve
Hollanda’da işletmelerin yarıdan fazlasının, İngiltere, İsviçre, Fransa ve İrlanda’da ise en
az % 40’nın taşeron kullandıklarını göstermektedir.Bu işletmelere göre, kolayca
denetlenebilen ve değiştirilebilen ve işletmenin ana faaliyetinden olmayan ikincil işler
yapan işçilere yüksek ücret ödemek mantıklı değildir. Düşük maliyet stratejisine sahip
ancak ana faaliyetlerinde istihdam ettikleri işçilere görece olarak yüksek ücret ödeyen
işletmelerin ana faaliyetlerini de taşeronlara kaydırma eğiliminde oldukları ileri
sürülmektedir (Kalleberger, 2000: 351).
Taşeronlaşmanın hangi sektörlerde hangi faaliyetlerde ve ne ölçüde gerçekleştiği
hususunda yeterli veri mevcut değildir. Avrupa taşeronlaşma da ABD’den daha ileridir.
Bilgi sistemleri, taşımacılık, üretim hukuki işler en çok taşeronlaştırılan faaliyetlerdir.
Taşeron işletmeler, ya müşteri işletmenin işyerinde yâda kendi işyerlerinde
çalışmaktadırlar. Müşterin ifa ettiği kontrolün derecesi her zaman açık ve net olmayabilir.
Bazen de işletmeler kendi işyerlerinde iş ile birlikte çalışanları da taşeron işletmelere
devretmektedir. Bazı çalışanların taşeron işletmeye geçtikten sonra kariyerlerinin
yükseldiği ve vasıflarının arttığı ifadesinde bulunmuştur. Bununla birlikte taşeron
işletmelerde tüm çalışanlar için aynı şeyler geçerli değildir. Pek çok çalışan için
taşeronlaşma işten çıkarılma, iş güvencesizliği, düşük ücret, daha kötü çalışma şartları,
daha kötü işçi sağlığı ve iş–güvenliği ve düşük çevre standardı anlamına gelmektedir
(Parlak, Özdemir, 2011: 24-25).
Sonuç
Taşeronlaşma süreci, işgücü maliyetlerinin ciddi anlamda düşürülmesine yol
açan (ucuz işçilik) ve bu yolla rekabet sağlama amacına yöneliktir. Bu çerçevede
sendikasızlaştırma ve buna bağlı hakların ciddi şekilde kaybı amaçlanmaktadır.
Günümüzde taşeron işçiliği o kadar büyük boyutlara ulaşmıştır ki, işgücü piyasasında çok
önemli bölünmeler ortaya çıkmış, sendikal örgütlenme, toplu pazarlık ve toplu iş sözleşme
haklarının kullanılması imkânsız hale gelmiştir. Bu durum, işçilere işsizlik ve yoksulluk,
kayıtdışı istihdam yani sosyal güvencesiz bir çalışma olarak yansımıştır. Taşeron çalışma,
bir despotik emek rejimidir; çünkü işçi sınıfında, meydana gelen katı bölünmeler ve
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hiyerarşiler baskı koşullarını yeniden üretmektedir. Üretim sürecinin parçalanması sonucu,
emek sürecinin örgütlenmesinde de bir parçalanma söz konusudur. Bu parçalanma,
mekansal bir parçalanmayı da getirebilmekte veya mekansal bir birliktelik içinde de
yaşanabilmektedir. Daha vahim olanı kuşkusuz işçi sınıfı içindeki hiyerarşinin aynı
mekanda gerçekleşmesidir(Yücesan-Özdemir, 2010:43).
Dünyada
İstihdam ve Sosyal Görünüm 2015 (WESO) raporunda, halihazırda verileri mevcut olan
ülkelerde (tüm dünyadaki işgücünün yüzde 84’ünü kapsıyor) çalışanların dörtte üçünün
geçici ya da kısa sureli sözleşmelerle, çoğu kez herhangi bir sözleşmenin bulunmadığı kayıt
dışı işlerde, kendi hesabına ya da ücretsiz aile işlerinde çalıştıkları belirtiliyor. Gelişmekte
olan ülkelerde tüm çalışanların yüzde 60’ından fazlası herhangi bir iş sözleşmesi olmadan
çalışmaktadır; çoğu kendi hesabına çalışmakta ya da aile işlerine katkıda bulunmaktadır.
Dahası, ücret ve maaş karşılığı çalışanların bile yarısından azı (yüzde 42’si) daimi işçi
konumundadır(ILO, Dünyada İstihdam ve Sosyal Görünüm 2015 Raporu).
Çalışanların, özellikle standart dışı işlerde istihdam edilenlerin, keyfi ve adaletsiz
uygulamalardan korunmaları, işverenlerle işçiler arasında geçerli sözleşmeler yapılması
açısından, çalışma yaşamının belirli bir düzene bağlanmasının gerekliliği giderek daha
yaygın kabul görmektedir. İstihdamı koruyan yasalar zaman içinde son derece tedrici
biçimde güçlenmektedir ve bu durum pek çok ülke ve bölge için geçerlidir. Buna karşın
Avrupa’da çalışanları kapsayan koruma, küresel finansal krizin başladığı 2008 yılından bu
yana genel olarak azalmıştır(ILO, Dünyada İstihdam ve Sosyal Görünüm 2015 Raporu).
Bu çerçevede, çalışma yaşamının giderek heterojen bir yapıya dönüştüğü çok
açık görülmektedir. Bazı durumlarda standart dışı çalışma biçimleri insanların işgücü
piyasasına kalmalarını sağlayabilir. Ancak, işgücü piyasalarındaki bu dönüşüm çalışanlar
açısından değerlendirildiğinde ucuz işgücü ve güvencesizlik olarak ifade edilebilir.
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Türkiye’nin Enerji Arz Açığının Karşılanmasına Yönelik Yenilenebilir
Enerji Kaynaklarının Değerlendirilmesi
Ahmet ÖZEN*

Serkan CURA**

Özet
Herhangi bir hareketi yapan ya da yapmaya hazır olan kabiliyet şeklinde
tanımlanan enerji, ülke ekonomisi açısından en önemli girdilerden birini oluşturmaktadır.
Bir ülkenin istikrarlı ekonomik büyüme sergileyebilmesi ve dış şoklardan minimum
düzeyde etki görebilmesi için enerji talebini ulusal kaynaklarla karşılayabilmesi son derce
önemlidir. Elbette aynı husus Türkiye açısından da geçerli olup, 2023 vizyonuna ulaşma
yolunda ciddi mesafeler almakta olan ülkenin her yıl en az % 5 büyüme oranı göstermesi
gerekmektedir. Bu gelişime uygun olarak enerji talebi de her yıl artış göstermektedir. Bu
durum ise enerji açısından dışa bağımlı olan Türkiye’nin önünde ciddi bir sorun
oluşturabilecek niteliktedir. Öyle ki enerjisinin %70’ini ithal eden Türkiye, artan enerji
talebini yerel kaynaklarla karşılayamadığı sürece dışsal ekonomik şoklara açık bir hale
gelmekte ve sürekli artan bir döviz ihtiyacı duymaktadır. Bu amaçla yenilenebilir enerji
kaynaklarının geliştirilmesi hem iktisadi şokların etkisinin azaltılması hem de yaşanabilir
bir çevrenin tesisi açısından gereklilik göstermektedir. Nitekim bu çalışmada Türkiye’nin
enerji arz ve talep ilişkisinin gelişim süreci ele alınmış ve yenilenebilir enerji kaynaklarına
yönelik çalışmalar inceleme konusu yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Enerji Arzı, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Çevre
Analysis on Reneawable Energy Resources for Meeting Turkey’s Energy Supply
Deficit
Abstract
Energy, which is defined as capability to make or be ready to make any movement,
is one of the most important inputs of a country’s economy. It is extremely imporant for a
country to meet its energy demands from its own resources to display a stable economic
growth and to be affected from external shocks at the minimum level possible. The same
is valid for Turkey, which is a country that needs to achieve at least 5% annual growth rate
for reaching its 2023 vision. Turkey has made progress in its quest to reach this vision and
its energy demand has increased every year accordingly. This could become a struggle for
Turkey, a country dependent on external energy resources. Turkey imports 70% of its
energy and as long as Turkey cannot meet its every-increasing energy demands from
domestic resources, it is open to external economic shocks and it needs increasing amount
of foreign currency. With this aim, developing renewable energy resources is necessary
both for alleviating impacts of external economic shocks and establishment of a liveable
environment. This article looks into the development process of energy supply and demand
relationship and analyzes studies on reneawable energy resources.
Key Words: Power Supply, Environment, Renewable Energy Resources
GİRİŞ
Enerji, insanlığın var olmasından buyana önemini koruyan ve ekonominin temel
yapıtaşını oluşturan unsurlardan biridir. Özellikle nüfus artışı, kentsel gelişim ve
sanayileşme ile birlikte enerji ihtiyacı da giderek artmaktadır. Yapılan projeksiyonlara göre
dünya nüfusunun 2040 yılında 9 milyara yükseleceği öngörülmekte ve 1,9 milyar insana
daha enerji arzı sağlanması gerekliliğinin ortaya çıkması muhtemeldir. Öngörülen bu nüfus
artışının %90’ından fazlasının OECD dışı ülkelerden kaynaklanacağı ve söz konusu
*
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ülkelerin, gelişmekte olan sanayi ve kentleşmelerine bağlı olarak küresel GSYİH artışına
%70 ve küresel enerji talep artışına %90’ın üzerinde katkı sağlayacağı öngörülmektedir
(TC Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2016: 3).
Dünyada mevcut enerji kaynakları dikkate alındığında, yaygın olarak fosil
yakıtların kullanım alanı bulduğu görülmektedir. Sürekli artış gösteren dünya enerji
talebinin bir sonucu olarak fosil yakıt rezervleri hızla azalmakta olup, özellikle petrol ve
doğal gaz rezervleri kritik seviyelere yaklaşmaktadır. Dünyada toplam kanıtlanmış petrol
rezervleri 1,7 trilyon varil civarında olup bu miktar, 52 yıllık tüketimi karşılamaktadır.
Dünya kesinleşmiş doğal gaz rezervi ise 2014 yılı sonunda 216 trilyon m3 olarak
belirlenmiştir ve bu miktar küresel üretimi ancak 61 yıl gibi bir süre boyunca karşılamak
için yeterlidir. Dünya kesinleşmiş kömür rezervleri ise küresel üretimi en fazla 122 yıl
boyunca karşılamaya yetecek düzeydedir. Dünya birincil enerji tüketimi dikkate
alındığında ise Çin ve Amerika Birleşik Devletleri ilk iki sırayı almakta ve bu iki ülkenin
toplam birincil enerji tüketimi dünya tüketiminin yaklaşık %41’ine karşılık gelmektedir.
Türkiye ise 19. Sırada yer almaktadır (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2014a: 6-7).
Fosit yakıtların yakın gelecekte sonlanması ihtimalinden ötürü yenilenebilir enerji
kaynakları günümüzde önem kazanmaya başlamıştır. Nitekim, dünyada 2012 yılı sonunda
yenilenebilir enerjiye dayalı elektrik üretimi 4.888 TWh’e ulaşmıştır. Yenilenebilir enerji
teknolojileri dünyada yalnızca elektrik tüketiminde değil aynı zamanda ısı talebinin
karşılanması açısından da önemlidir. 2012 yılının sonunda genel itibariyle yenilenebilir
enerjinin ısı talebinin karşılanmasına katkısı %8,8’e ulaşmıştır. Başta Almanya, İspanya ve
İngiltere olmak üzere Avrupa Birliği’nde yenilenebilir enerji alanında önde olan ülkeler
güçlü politikaları ve destekleyici eylem planları doğrultusunda yenilenebilir enerji
hedeflerini hızlı bir şekilde hayata geçirmektedir (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,
2014b: 17).
Türkiye’nin Enerji Dengesinin Mevcut Durumu
Dünyanın 19. ve Avrupa’nın ise 6. büyük ekonomisi olan Türkiye; büyüyen
ekonomisi ve artan nüfusu ile birlikte enerji talebi hızla artan bir ülkedir. İthalata dayalı
enerji kaynaklarına bağımlı bir ülke olan Türkiye’nin 2012 yılı itibariyle enerji tüketiminin
yüzde 90’ı, çoğunluğu ithal edilmekte olan fosil yakıtlara dayalıdır. Önümüzdeki yıllarda
da Türkiye’nin ekonomik kalkınma sürecinin devam edeceği öngörülmekte olup, enerji
talebinin artmaya devam edeceği beklenmektedir (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,
2014a: 8). Tablo 1’de ülkemizdeki elektrik enerjisine yönelik çeşitli göstergeler yer
almakta olup, tüketimdeki artışa uyumlu olacak şekilde ithalatın da artış gösterdiği
görülmektedir. Bu durum da ülkemizin döviz ihtiyacının sürekli olarak artırmakta ve
ekonomimizi döviz kurlarına daha fazla duyarlı hale getirmektedir.
Tablo -1: Türkiye’nin Elektrik Enerjisi Görünümü (GWh)

Kaynak: TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Dünya ve Ülkemiz Enerji ve Tabii Kaynaklar
Görünümü, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Sayı:11, 2016, s.15.
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Türkiye’de artan enerji ihtiyacını karşılamak üzere çeşitli ulusal enerji üretim
kaynaklarına da başvurulmaktadır. Nitekim Tablo 2’de ülkemizin 2002-2015 yıllarına
ilişkin enerji üretim çeşitliliği gösterilmekte olup, başta termik santrallere dayalı üretimin
yer aldığı görülmektedir. Üretim açısından en son sırada yenilenebilir enerji kaynakları yer
almakta ancak son dönemde bu kaynaklardaki üretim miktarında dikkate değer bir artışın
olduğu görülmektedir.
Tablo-2: Kaynak Bazında Türkiye Elektrik Enerjisi Üretimi (GWh)

Kaynak: TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Dünya ve Ülkemiz Enerji ve Tabii Kaynaklar Görünümü,
Strateji Geliştirme Başkanlığı, Sayı:11, 2016, s.16.

Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Türkiye’de yeralan başlıca yenilenebilir enerji kaynakları hidrolik, rüzgar, biyogaz,
jeotermal, güneş ve biyokütle’dir. Yerli yenilenebilir kaynakların kullanımının ülkemize
katacağı önemli katkılar ise ithal enerji kaynaklarına olan bağımlılığını azaltması, enerji
arz güvenliğini sağlaması ve çevre dostu olmasıdır. Bu hedefler doğrultusunda
yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payının yüzde 30’a çıkartılması
hedeflenmektedir. Bu hedefe ulaşabilmek için yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen
elektriğin miktarının dokuz yılda iki katına çıkarılması gerekmektedir. Bu hedefe
destekleyici nitelikte çeşitli yasal düzenlemeler yapılarak yenilenebilir enerji üretiminin
yasal altyapısı sağlanmaya çalışılmıştır (Bkz Tablo 3). Özellikle Mart 2001’de Elektrik
Piyasası Kanununun (EPK) çıkarılmasının ardından, yenilenebilir enerji kapasitesinin
gelişimi başlamış ve yenilenebilir enerji kanununun çıkarılması ile birlikte süreç hız
kazanmıştır. Türkiye’de 2006 yılına kadar hidroelektrik kaynaklar dışında yenilenebilir
enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payı arzulanan düzeyde değildi. Bu sorunun
çözümüne yönelik olarak 2005 yılında Yenilenebilir Enerji Kanunu çıkarılmıştır. Bu
kanunu takiben özellikle 2007 yılından sonra yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı
üretim kapasitesinde önemli artışlar yaşanmıştır. Bu kanunun sağladığı destek
mekanizması ve sabit fiyat garantili tarife düzeyi en azından sabit fiyat garantili tarife
üzerinden satışı garanti altına almış ve üretim artışında önemli bir etken olmuştur. Nitekim
bu durum yerli ve yabancı kreditörlerden finansman sağlanması olanaklarını artırmıştır
(Dünya Bankası, 2015: 76, 110).
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Tablo-3: Yenilenebilir Enerji Mevzuatı Kronolojisi

Kaynak: Dünya Bankası, Türkiye Enerji Sektöründe Dönüşüm Önemli Aşamalar ve Zorluklar, Rapor
No:
ACS14951, Temmuz 2015, s.106.

A. Hidroelektrik:
Hidroelektrik enerjisi, suyun akış gücünden elde edilen bir enerji kaynağı olup,
ülkemiz açısından en eski yenilenebilir enerji kaynaklarının başında gelmektedir. Dünya
elektrik üretiminin yaklaşık %20’si hidroelektrik enerjisi tarafından karşılanmaktadır.
Ülkemizin yıllık hidroelektrik üretim potansiyeli 40.000 GWh olarak öngörülmektedir. Bu
potansiyelin kullanımı açısından önemli bir adım atılmış ve 2003 yılında hidroelektrik
kaynakların kullanımı özel sektöre açılmıştır. “Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde
Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik” ve özellikle de Yenilenebilir Enerji Kanununun yürürlüğe
girmesinin ardından hidroelektrik santrallerin sayısı önemli ölçüde artmıştır. Öyle ki Ocak
2015 itibariyle, 521 hidroelektrik santrali faaliyet yürütmekte olup, toplam kurulu gücü
23.643 MW’tır. Özel sektör santrallerin kapasitesi ise 10.646 MW’tır. Ayrıca mevcut
santral kapasitesine ek olarak, toplam kurulu güç kapasitesi 13.300 MW olan 365 adet
lisanslı özel sektör HES projesi yapım aşamasındadır. Bu projelerin de gerçekleşmesi
halinde, Türkiye’nin toplam hidroelektrik kapasitesinin yaklaşık yüzde 85’i kullanılıyor
olacaktır (Dünya Bankası, 2015: 76, 111-112). Şekil 1’de ülkemizin temel enerji üretim
kaynaklarından olan hidroelektrik enerjisinin kurulu gücü gösterilmektedir.
Şekil-1: Hidrolik Enerjisi Kurulu Gücünün Yıllar İçerisindeki Gelişimi (MW)

Kaynak:
http://www.enerji.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fFaaliyet+Raporu%2f2015+Y%C4%B1l%C4%B1+Faaliyet+Raporu.pdf

B. Rüzgar
Güneş radyasyonunun yer yüzeyini farklı ısıtmasından kaynaklanan bir doğa olayı
olan rüzgar; yerel coğrafi farklılıklar ve yeryüzünün homojen olmayan ısınmasına bağlı
olarak, zamansal ve yöresel değişiklikler göstermektedir. Rüzgâr hız ve yön olmak üzere
iki parametre ile ifade edilmektedir. Dünyaya ulaşan güneş enerjisinin yaklaşık %2'si
kadarı rüzgar enerjisine çevrilir. Rüzgâr enerjisi uygulamalarının ilk yatırım maliyetinin
yüksek, kapasite faktörlerinin düşük oluşu ve değişken enerji üretimi gibi dezavantajları
1132

yanında üstünlükleri genel olarak şöyle sıralanabilir. World Energy tarafından yayınlanmış
çalışmaya göre; 5.1 m/s üzeri rüzgar hızlarına sahip bölgelerin uygulamaya dönük ve
toplumsal kısıtlar nedeni ile %4'nün kullanılacağı kabul edilerek, dünya rüzgar enerjisi
teknik potansiyeli 53.000 TWh/yıl olarak tahminlenmiştir. Buna karşın Dünya'da 2012 yılı
sonu yıllık rüzgar enerjisi üretimi 557 TWh/yıl olup enerji üretimi içerisindeki payı
%2.6'dır. Aralık 2013 yılı sonu itibariyle işletmede olan rüzgar enerji santralarının kurulu
gücü ise yaklaşık olarak 300 GW 'dır (http://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Ruzgar).
Türkiye kullanılmayı bekleyen önemli bir rüzgar potansiyeline sahiptir. Nitekim
ülkemizin teknik açıdan uygulanabilir kurulu güç potansiyelinin 29.259 MW olduğunu
ortaya koymuştur. Yani Türkiye yıllık ortalama rüzgar hızı 7,5 m/saniye veya daha yüksek
olan bölgelerde verimlilik düzeyi orta-yüksek olan 48.000 MW’lık rüzgar enerjisi üretim
potansiyeline sahiptir. Yüksek potansiyelli alanlar Türkiye’nin Ege ve Marmara bölgeleri
ile Doğu Akdeniz bölgesinin kıyı bölümlerinde yer almaktadır. Türkiye’nin ilk rüzgar
santrali (RES) 1998 yılında işletmeye girmiştir ve 8,7 MW kurulu güce sahiptir. 2001
yılında toplam RES kapasitesi sadece 18,9 MW idi ve bunların hepsi YİD modeli
kapsamında inşa edilmişti. Ancak, 2014 sonu itibariyle işletmede olan 90 RES mevcuttur
ve bunların toplam kurulu gücü 3.630 MW’tır. Ocak 2015 itibariyle, mevcut RES’lere ek
olarak, toplam kurulu gücü 6.013 MW olan 182 lisanslı proje mevcuttur. (Dünya Bankası,
2015: 76, 112). 2002 yılından bu yana RES kapasitesinin gelişimi Şekil 2’de
gösterilmektedir.
Şekil-2: Türkiye’de Rüzgar Santral Kapasitesinin Gelişimi (MW)

Kaynak: TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, (2015). 2015 Yılı Faaliyet Raporu,
http://www.enerji.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fFaaliyet+Raporu%2f2015+Y%C4%B1l
%C4%B1+Faaliyet+Raporu.pdf.

C. Jeotermal
Yenilenebilir enerji açısından önemli bir kaynak da jeotermal enerjidir. Jeotermal
enerji, yeryüzünün derinliklerindeki sıcak su, buhar ve kuru buhar ile kızgın kuru
kayalardan yapay yollarla elde edilen ısı enerjisidir. Bu tür enerjiler daha ziyade volkanik
faaliyetlerin yoğun olduğu bölgelerde toplanmaktadır. Bu açıdan ülkemiz oldukça zengin
bir kaynağa sahiptir.
2013 yılı itibariyle dünyada jeotermal enerji kurulu gücü 11,766 MW olup, yıllık
elektrik üretim miktarı yaklaşık 68,6 milyar kWh’a denk gelmektedir. Jeotermal enerjiden
elektrik üretiminde ilk 5 ülke; ABD, Filipinler, Endonezya, Meksika ve İtalya şeklindedir.
Elektrik dışı kullanım ise 50.000 MW'tır. Dünya'da jeotermal ısı ve kaplıca
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uygulamalarındaki ilk 5 ülke ise Çin, ABD, İsveç, Türkiye ve Japonya'dır. Ülkemizin
jeotermal potansiyeli teorik olarak 31.500 MW'tır. Ülkemizde kurulu gücü 17,5 MW olan
ilk jeotermal santral 1985 yılında işletmeye alınmıştır Ülkemizde potansiyel oluşturan
alanların % 79'u Batı Anadolu'da, % 8,5'i Orta Anadolu'da, % 7,5'i Marmara Bölgesinde,
% 4,5'i Doğu Anadolu'da ve % 0,5'i diğer bölgelerde yer almaktadır. Jeotermal
kaynaklarımızın % 94'ü düşük ve orta sıcaklıklı olup, doğrudan uygulamalar (ısıtma, termal
turizm, mineral eldesi v.s.) için uygun olup, % 6'sı ise dolaylı uygulamalar (elektrik enerjisi
üretimi) için uygundur. Ülkemizde, son yıllardaki artışla turizm ve sağlık amaçlı termal
tesis sayımız bugün 350'ye ulaşmıştır. Ayrıca 2002 yılında 500 dönüm olan sera ısıtması,
2013 yılı sonu itibariyle 2924 dönüme; 2002 yılında 30.000 olan konut ısıtması, 2013 yılı
sonu itibariyle 89.443 konuta yükselmiştir. Bu kaynakla üretilebilecek elektrik
potansiyelimiz ise teorik olarak yaklaşık 2.000 MWe olarak tahmin edilmektedir. 2013 yılı
sonu itibariyle, EPDK'dan üretim lisansı almış olanlarla birlikte ülkemizin jeotermal
elektrik üretim potansiyeli 706,4 MW'e ulaşmıştır. Bu rakamın 2023 yılı sonuna kadar
1.000 MW'a ulaşması hedeflenmiş olup, günümüzde 15 adet jeotermal enerji santrali 404.9
MW
kurulu
güç
düzeyinde
çalışmaktadır
(http://www.enerji.gov.tr/trTR/Sayfalar/Jeotermal). Elektrik üretimi için kullanılabilecek jeotermal sahaların sayısının
25 ve kapasitesinin 1.000 MW olduğu öngörülmektedir. Jeotermal enerjinin geliştirilmesi
yönündeki önemli adımlardan birisi 2007 yılında çıkarılan Jeotermal Kaynaklar ve
Mineralli Sular Hakkındaki Kanundur. İlgili Kanunun amacı jeotermal kaynakların
araştırılmasına, korunmasına ve kullanılmasına ilişkin faaliyetleri düzenlemektir. Bu
kanunun ardından, elektrik üretimi için uygun olduğu düşünülen jeotermal sahalarının çoğu
ihale yoluyla özel sektöre devredilmiş ve özel şirketlerin devletin denetimi ve kontrolü
altında yeni jeotermal sahaları aramasına ve geliştirmesine izin verilmiştir (Dünya Bankası,
2015: 76, 113). Bu tarihten itibaren jeotermal kapasitesinde ciddi bir artış gözlenmiştir (Bkz
Şekil 3).
Şekil-3: Türkiye’de Jeotermal Santral Kapasitesinin Gelişimi (MW)

Kaynak: Dünya Bankası, Türkiye Enerji Sektöründe Dönüşüm Önemli Aşamalar ve
Zorluklar, Rapor No: ACS14951, Temmuz 2015, s.114.
D.Güneş
Ülkemiz, coğrafi konumu nedeniyle yüksek güneş enerjisi potansiyeline sahip
olması bakımından çok şanslıdır. Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından
hazırlanmış olan, Türkiye'nin Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlasına (GEPA) göre (Bkz Şekil
4), yıllık toplam güneşlenme süresinin 2.737 saat (günlük toplam 7,5 saat) ve yıllık toplam
gelen güneş enerjisinin ise 1.527 kWh/m².yıl (günlük toplam 4,2 kWh/m²) olduğu tespit
edilmiştir (http://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Gunes). 2009 yılında Dünya Enerji
Konseyi/Türkiye Milli Komitesi tarafından hazırlanan rapora göre, teknik ve ekonomik
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gelişmelere dayalı olarak, güneş enerjisine dayalı yıllık elektrik üretimi 50 TWh’a
ulaşabilir. Nitekim ülkemizde güneş enerjisinin başlıca kullanıcıları arasında evsel sıcak su
sistemleri gelmektedir. Bu sistemler çoğunlukla Ege ve Akdeniz bölgelerinde
kullanılmakta olup, enerji üretimi, açısından ülkemizin birincil enerji arzının yaklaşık
yüzde 0,6’sını oluşturmaktadır. Bu alanda faaliyet gösteren şirket sayısı 100 civarında
olup, su ısıtma amaçlı güneş enerjisi kullanımında ülkemiz dünyada ikinci sıradadır. Buna
karşın, güneş enerjisi ile elektrik üretimi Türkiye’de henüz gelişmemiş bir alandır. Elektrik
üretiminin birim maliyetinin yüksek olması sebebiyle, teşvik mekanizmaları olmadan ticari
olarak elektrik üretimi mümkün olmamıştır. 2010 yılında Yenilenebilir Enerji Kanununda
yapılan değişiklikler ve 2011-13 arasında ilgili yönetmeliklerin hazırlanması sonrasında bu
alanda önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Öyle ki Haziran 2013’te 600 MW’lık başvurular
alınmaya başlanmış ve günümüze kadar ki başvuruların toplam kapasitesi neredeyse 9.000
MW’a ulaşmıştır. Bunun devamlılığı açısından yüksek maliyetli güneş panellerinin
üretiminin de desteklenmesi gerekmektedir. Güneş enerjisi tesislerinin yatırım
maliyetlerindeki yaşanabilecek düşüşün orta vadede Türkiye’nin piyasa fiyatından yüksek
olmayan destek fiyatları ile zengin bir güneş enerjisine dayalı elektrik üretim potansiyeli
geliştirmesi mümkün olabilir (Dünya Bankası, 2015: 76, 115-116).
Şekil-4: Türkiye’de Güneş Radyasyonu Haritası

Kaynak: Dünya Bankası, Türkiye Enerji Sektöründe Dönüşüm Önemli Aşamalar ve
Zorluklar, Rapor No: ACS14951, Temmuz 2015, s.115.
GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Enerji talebi sürekli artan bir ülke olarak Türkiye, mevcut enerji kaynaklarını
çeşitlendirmeye çalışmakta olup, enerji potansiyelini mümkün olduğunca artırmayı
sürdürülebilir kalkınma hedefi olarak belirlemiştir. Nitekim Türkiye’nin yenilenebilir
enerji kaynaklarının elektrik üretimi içinde payı son yıllarda dikkate değer bir artış
göstermekte olup, bu kaynakların genel enerji tüketimindeki payının 2023 yılında en az
yüzde %20’e ulaşması hedeflenmektedir. Elbette bu artışta son dönem hükümetlerin
konuya verdiği önem ve desteğin son derece önemi bulunmaktadır.
Ülkemizin bu enerji kaynaklarına ciddi derecede artan bir önem vermesinin elbette
bazı nedenleri bulunmaktadır. Bu nedenler arasında enerjide ithalata olan bağımlılığı
azaltmak, enerji arz güvenliğini sağlamak, çevre kirliliğinin önüne geçmek ve elbette enerji
arzı konusundaki dış siyasi tehditleri önleyebilmektir. Tablo 4’den de görülebileceği üzere
yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik tahminler sürekli artan bir üretimin olacağı
üzerine odaklanmaktadır.
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Tablo-4: Yenilenebilir Enerji Projeksiyonu

Kaynak: EPDK (2014), 2015-2019 Stratejik Planı, 41.
Ülkemiz coğrafi konumu ve jeolojik yapısı nedeniyle yenilenebilir enerji
kaynakları bakımından zengin bir ülkedir. Bu kaynaklardan azami ölçüde yararlanmak hem
enerji arz güvenliğine katkı sağlayacak, hem temiz enerji oranını arttıracak hem de yeni
istihdam alanlarının oluşumuna zemin hazırlayacaktır. Ülkemizin sahip olduğu hidrolik,
rüzgâr, güneş ve jeotermal enerji potansiyellerinin enerji üretiminde kullanılması için
gerekli
yasal
altyapı
oluşturulmuş
ve
bürokratik
engeller
azaltılmıştır(http://www.enerji.gov.tr).
Ülkemizin 2023 yılı hedefleri nazarında konu genel bir değerlendirmeye tabi
tutulduğu taktirde şu hususlar ön plana çıkmaktadır (http://www.enerji.gov.tr): Rüzgâr
enerjisi kurulu gücümüzün 20.000 MW seviyesine ulaştırılması hedeflenmektedir. Bu
amaca yönelik mevcut durumda 2015 yıl sonu itibarıyla rüzgâr enerjisi santrali için
9.893,6MWe kurulu gücünde lisans ve 209,9MWe kurulu gücünde önlisans verildiği
görülmektedir. 2015 yılı sonu itibarıyla işletme halinde bulunan rüzgâr santrali toplam
kurulu gücü 4.503 MW’tır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 40.954,5 MW
kurulu güce sahip 1.040 adet başvurunun teknik değerlendirme süreci devam
etmektedir.Ülkemizin en büyük yenilenebilir enerji kaynağı olan hidrolik enerjiden azami
ölçüde faydalanmak için de çalışmalar sürdürülmektedir. Bu çalışmalar kapsamında 2015
yılı sonu itibarı ile hidrolik enerji kurulu gücü 25.868 MW’a ulaşmıştır.Ülkemizin 600
MW’lık jeotermal potansiyelinin tamamının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Elektrik
üretiminde doğal gazın payının % 30’un altına düşürülmesi hedeflenmektedir.
Türkiye’nin dünya ekonomisinde hedeflediği ilk 10 ülke arasına girebilmesi için
enerji arz güvenliğini sağlaması ve ithalatının önemli bir kısmını oluşturan enerjide dışa
bağımlılığını azaltması gerekmektedir. Öyle ki mevcut durum itibariyle döviz kurunda
yaşanan önemli dalgalanmaların ülke ekonomisine olumsuz etkileri ancak enerji
konusundaki yerli potansiyelin tam kullanımı ile azaltılabilir. Sonuç olarak, ekonominin
temel girdisi olan enerjinin milli kaynaklar ile karşılanabildiği ölçüde gülcü bir küresel güç
olma şansını elde edebiliriz.
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Kamu Sağlık Harcamalarının Etkinliği: Türkiye ve Balkan Ülkeleri Örneği
A. Kemal ÇELEBİ*
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Özet
Etkinlik, günümüzde gerek kamu gerekse de özel sektör açısından kıt olan
kaynakların en iyi biçimde nasıl değerlendirildiği ya da değerlendirilmesi gerektiğine dair
öngörülerde bulunulmasını sağlayan kavramdır. Günümüzde, etkin devlet kavramının tam
anlamıyla ülkeler açısından ifade edilebilmesine katkıda bulunan araçların içerisinde kamu
harcama etkinliğinin sağlanması yer almaktadır. Bu doğrultuda, çalışmamızda, literatürde
etkinlik ölçümünde sıklıkla kullanılan Veri Zarflama Analizi yöntemini aracılığıyla, Dünya
Bankası ve Dünya Sağlık Örgütünden elde edilen 2000-2014 dönemine ait veriler ışığında,
Türkiye ve Balkan ülkeleri açısından kamu sağlık harcamalarının etkinliğinin analizi ve
değerlendirilmesi karşılaştırmalı bir biçimde gerçekleştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Etkinlik, Kamu Harcama Etkinliği, Kamu Sağlık
Harcamaları, Kamu Ekonomisi, Veri Zarflama Analizi
JEL Kodu:
Efficiency of Public Health Expenditure: Turkey and The Balkan Countries
Abstract
Effectiveness is a concept that helps us forecast how limited resources are utilized
or should be utilized both at public and private sectors. One of the tools that contribute to
complete use of effective state concept for the countries is effectiveness of public spending.
Accordingly, this paper analyzes and compares public health spendings of Turkey and the
Balkan countries in light of 2000-2014 data from the World Health Organization and the
World Bank using frequently used method of Data Envelopment Analysis.
Key Words: Efficiency, Public Expenditure Efficiency, Public Health
Expenditures, Public Economy, Data Envelopment Analysis
GİRİŞ
Kamu kaynaklarının etkin bir biçimde kullanımı, ekonomik büyüme ve istikrara
yönelik doğru maliye politikası uygulamaları ve sosyal refah bakımından gittikçe daha
fazla önem kazanmaktadır. Günümüzde etkin devlet kavramının ülkeler açısından tam
anlamıyla açıklanmasına katkıda bulunan en önemli unsur ise, kıt kaynakların en uygun
biçimde kullanımının nasıl olması gerektiğine yönelik açıklamaların merkezinde yer alan
kamu harcama etkinliğinin sağlanması olarak görülmektedir (Afonso v.d., 2010: 21472148). Çalışmamızda, Türkiye’de ve ele alınan Balkan ülkelerinde yarı-kamusal niteliğe
haiz sağlık hizmetlerinin sunumunda devletin ilgili hizmetlerin karşılığı olarak yapmak
zorunda olduğu kamu sağlık harcamalarının etkinliği analiz edilecektir.
I. KAMU SAĞLIK HARCAMALARININ GELİŞİMİ
A. Türkiye’de ve Balkan Ülkelerinde Kamu Sağlık Harcamalarının Gelişimi
Sağlık hizmetleri sosyal refahın gelişiminde önemli olduğundan, kamu harcamaları
içerisinde sağlık harcamalarının önemli bir payı bulunmaktadır (Verhoeven v.d., 2007: 4).
Dünya genelinde, sağlık harcamalarının artış eğilimi içerisinde olduğu görülmektedir.
Yapılan araştırmalara göre, nüfus ve yaşlanma, kişi başına düşen gelirin artması, teknolojik
ve tıbbi ilerleme, eğitim seviyesi ve sağlık bilincinin gelişmesi, kentleşme ve sosyal değer
yargılarının değişmesi tüm dünyada sağlık harcamalarının artmasına yol açmaktadır (Bhat,
*
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2003: 77). Kamu sağlık harcamalarının etkinlik ölçümüne tabi tutulacak Türkiye ve Balkan
ülkelerinin 2000-2014 yılları 2005 sabit fiyatlarla tespit edilmiş ve dolar bazında ifade
edilmiş temel göstergeleri, Tablo-1’de oluşturulmuştur.
Kamu sağlık harcamalarının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla(GSYİH)’ya olan oranı
açısından 2000-2014 dönemi değerlendirildiğinde, dönem başı itibariyle genel
ortalamanın(%4,5) altında kalan ülkelerin başında, Romanya(%1), %2’lik payla
Arnavutluk daha sonra ise %3’lük paylarla Moldova ve Türkiye gelmektedir. 2000 yılı
itibariyle, Hırvatistan en yüksek paya sahip ülke konumunda bulunmaktadır. Oransal
olarak düşük düzeylerde görülen Türkiye ve Yunanistan’ın kamu sağlık harcamalarına
ayırdığı rakamsal miktar diğer ülkelerden daha fazla olarak gerçekleşmiştir. 2000-2014
yılları itibariyle KSH/GSYİH oranlarında düşük düzeylerde bir artış gözlenmesine karşın,
rakamsal bazda değişimlerin daha fazla olduğu görülmektedir. Özellikle, GSYİH
büyüklüğü açısından, İtalya, Macaristan, Türkiye ve Yunanistan ülkelerinin daha fazla
kaynak ayırdıklarını değerlendirmek mümkündür.
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Tablo-1: Türkiye’de ve Balkan Ülkelerinde Kamu Sağlık Harcamalarının Gelişimi
2000

(2000-2014)

2005

2010
GSYİH

2014

KSH/GSYİH

GSYİH*

KSH/TSH

KSH/TKH

KSH/GSYİH

GSYİH

KSH/TSH

KSH/TKH

KSH/GSYİH

KSH/TSH

KSH/TKH

KSH/GSYİH

ARN

2

3,6

36

7

3

8,3

40

10

3

11,7

39

8

3

GSYİH
13,2

50

9

BSN

4

5,5

58

11

5

10,7

55

13

7

16,5

61

17

7

18,5

71

14

BUL

4

12,9

60

9

4

28,8

58

12

4

47,7

54

10

5

56,7

55

11

HIR

7

21,5

86

14

6

44,8

86

16

7

61

85

18

6

57,1

82

14

ITA

6

1.142,2

72

13

7

1.183,5

76

14

7

2.126,7

77

15

7

2.141,1

76

14

KRD

5

0,9

69

17

6

2,2

72

14

6

4,1

67

14

4

4,5

57

10

KSH/TSH

KSH/TKH

MAC

5

46,3

71

11

6

110,3

70

12

5

128,6

69

10

5

138,3

66

10

MKD

5

3,5

57

15

5

5,9

62

15

5

9,1

64

13

4

11,3

63

13

MOL

3

1,2

53

10

4

2,9

50

11

5

5,8

46

13

5

7,9

51

13

ROM

4

37

68

9

4

98,9

80

13

4

161,6

78

11

5

199

80

13

SIR

5

6

70

13

6

25,2

66

14

6

38,4

62

14

6

43,8

62

14

SLV

6

19,9

74

13

6

35,7

69

13

7

46,9

74

14

7

49,4

72

13

TUR

3

266,5

63

10

4

482,9

68

11

5

734,3

75

13

4

798,4

77

11

YUN

5

124,4

60

10

6

240

60

13

7

301

59

12

5

235,5

62

10

ORT

4,5

64

11,5

5,1

65,1

12,9

5,5

65

12

5,2

66

12

*: Milyar ABD Doları(2005 Fiyatlarıyla) KSH: Kamu Sağlık Harcaması, TSH: Toplam Sağlık Harcaması, TKH: Toplam Kamu Harcaması
ARN:Arnavutluk, BSN:Bosna-Hersek, BUL:Bulgaristan, HIR:Hırvatistan, ITA:İtalya, KRD:Karadağ, MAC:Macaristan, MKD:Makedonya, MOL:Moldova, ROM:Romanya, SIR:Sırbistan, SLV:Slovenya, TUR:Türkiye, YUN:Yunanistan
KAYNAK: World Bank, Data:Health.
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2000-2014 dönemi ortalamalarına göre, KSH/TSH oranına göre; Arnavutluk,
Bosna Hersek, Moldova, Yunanistan, Bulgaristan ve Makedonya’nın aldıkları paylar, genel
ortalamanın(%65) altında gerçekleşirken, oransal olarak tüm dönem boyunca KSH/GSYİH
payı en yüksek olan Hırvatistan’nda toplam sağlık harcamalarının yaklaşık %86’sını
kamunun yaptığı görülmektedir. Hırvatistan’ın ardından en yüksek payı alan ülkeler
sırasıyla, İtalya, Macaristan, Romanya ve Slovenya’dır. En düşük paya sahip ülke ise,
Arnavutluk olarak gerçekleşmiştir.
Grafik-1: Kamu Sağlık Harcamalarının Toplam Sağlık Harcamaları
İçindeki Payı (2000-2014)
HIR

BUL

YUN

BSN

57

60

61

MKD

ORT

SIR

KRD

MAC

66

69

TUR

SLV

İTA

72

75

ROM

MOL

ARN

41

50

62

65

65

71

77

85

2000-2014 dönem ortalamalarına göre, KSH/TKH payı, oransal olarak en fazla
kamu kaynağını ayıran ülkeler, %16’lık pay ile Hırvatistan ve % 14’lük paylarla Bosna
Hersek, İtalya, Karadağ, Makedonya ve Sırbistan gelmektedir. Genel ortalamanın(%12)
altında kalan ülkeler ise, en düşük pay ile Arnavutluk daha sonra ise Bulgaristan,
Macaristan, Türkiye ve Yunanistan’dır.
Grafik-2: Kamu Sağlık Harcamalarının Toplam Kamu Harcamaları
İçindeki Payı (2000-2014)

BUL

MAC

TUR

YUN

11

11

11

11

MOL

ORT

12

12

ROM

SLV

BSN

13

14

İTA

KRD

MKD

SIR

HIR

14

16

ARN

9

12

14

14

14
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Tablo-2: 65 ve Üstü Yaşa Göre Nüfus Dağılımı
ARN
BSN
BUL
HIR
ITA
KRD
MAC
MKD
MOL
ROM
SIR
SLV
TUR
YUN
ORT

2000
7,1
11
16,6
15,6
15,1
11,6
15,1
9,2
9,4
13,6
13,7
14,1
6
16,9
12,5

2005
8,6
13,1
17,4
17,2
19,5
13,1
15,7
10,5
9,9
15,2
14,8
15,5
6,5
18,5
13,9

2010
11
13,5
18,3
17,5
20,4
12,8
16,7
11,3
10,1
15,8
15,1
16,7
7
19
14,6

(%)
2014
12,1
15
19,7
18,6
22
13,3
17,5
12
9,9
16,9
16,6
17,6
7,4
20,9
15,6

KAYNAK: World Bank, Data:Health Nutrition and Population Statistics

Kamu sağlık harcamalarının, ele alınan ülkeler açısından, eğilimi sürekli ve
istikrarlı bir biçimde artış yönünde gerçekleşmiştir. Böyle bir eğilimin ortaya çıkmasındaki
en temel etken ise, ülkelerin demografik göstergeler açısından Tablo-2’de de görüldüğü
üzere, yaşlı nüfusun artış eğilimi içerisinde olmasıdır. Nüfusun yaşlanmasının yanında
GSYİH’daki artışlar(dolayısıyla kişi başına düşen GSYİH’daki artışlar), teknolojik gelişim
ve sosyal değer yargılarındaki değişim de bireylerin, toplumların ve devletlerin sağlık
hallerinin korunması ve geliştirilmesi ile ilgili duyarlılık düzeylerinin artığını da işaret
etmektedir. Devletin genelde kamu harcaması özel de ise kamu sağlık harcaması yönetimi
sürecinde, gerçekleştirilen harcamaların, kamu politika önceliklerine uygun olmasını
sağlayan unsurlar arasında harcama etkinliği de bulunmaktadır. Dolayısıyla kamunun
hedefleriyle örtüşen harcama dağılım ve miktarlarının tespit edilebilmesi, kıt kaynakların
uygun bir biçimde kullanılmasının gerçekleştirilmesine ve yeterli düzeyde ekonomik
performans elde edilmesine de yardımcı olabilecektir (Adam v.d., 2011: 163). Kamu sağlık
harcamalarındaki artış eğilimi, tüm dünyada kamu harcama etkinliği analizini önemli bir
konu haline getirmiştir. Bu kapsamda, kamu harcamalarında etkinlik ve etkinliğin ölçümü
kamu ekonomisi açısından en önemli ve sorunlu çalışma alanı haline gelmiştir.
II. KAMU SAĞLIK HARCAMALARININ ETKİNLİĞİNİN ANALİZİ
Ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle doğru orantılı biçimde kamu harcamaları farklı
nedenlerle artış içerisinde bulunmaktadır. Özellikle kamu hizmetlerine yönelik taleplerdeki
artış, ilgili hizmetlere karşılık gelen kamu harcamalarında yükseliş eğilimi göstermesine ve
kamu harcamalarının etkinlik ve verimliliğinin tartışılmasına yol açmaktadır (Ortaç, 2001:
61). Tam kamusal mal ve hizmetlerden ziyade yarı kamusal mal ve hizmetlerde etkinlik
analizleri önemli hale gelmiştir.
A. Literatür Taraması
Matematiksel ve istatistiksel yöntemler aracılığıyla gerçekleştirilebilen etkinlik
ölçümlerinde kullanılan teknikler arasında başvurulan en önemli yöntem, parametrik
olmayan(belirli bir fonksiyonel sınırlamaları içermeksizin elde edilen verilerden
matematiksel programlama aracılığıyla etkinlik sınırı ölçümü gerçekleştirilen yöntem) Veri
Zarflama Analizi(VZA)dir. Etkinlik ve etkinlik ölçümüyle ilgili tartışmanın başlamasına
yol açan Farrell(1957)’in çalışması aynı zamanda, VZA’nın başlangıcı olarak da kabul
görmektedir. Farrell(1957), ilk defa doğrusal programlamadan yararlanarak birden fazla
girdi ve tek çıktısı olan birimlerin etkinliklerini incelemiştir (Kecek, 2010: 56). VZA’ne
yönelik ilk model çalışması ise, Charnes, Cooper ve Rhodes(1978) tarafından
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gerçekleştirilmiştir. Planlamalarının ve faaliyetlerinin kontrolü açısından Karar Verme
Birimlerinin(KVB) etkinliğinin ölçülmesine yönelik birçok yöntem olduğu yapılan
çalışmayla ortaya konulmuştur (Charnes v.d., 1978: 443). VZA, farklı ölçeklerde bulunan
birden fazla girdilerin ve çıktıların karşılaştırılmasına olanak veren ve KVB’lerinin nispi
performanslarının ölçümünü gerçekleştiren doğrusal ve matematiksel programlama
tabanına dayalı etkinlik ölçüm tekniği olarak ifade edilmektedir (Aslankaraoğlu, 2006: 4 ;
Retzlaff-Roberts v.d., 2004: 60). Çalışmanın temel amacı olan kamu sağlık harcamalarının
etkinliğinin karşılaştırmalı olarak analizinde VZA yöntemi tercih edilmiştir. VZA’nin
tercih edilmesinin nedenleri, değerlendirme yapanlar açısından kamu hizmetlerinin parasal
olarak ifadesinde parametrik yönteme göre daha esnek bir yapıya sahip olması, göreli
etkinlik ölçümlerinde sonuçların elde edilmesi açısından başarı düzeyi daha fazla olan
önemli bir yöntem olması ve literatürde kamu harcama türlerine göre etkinlik analizlerinde
başvurulan en önemli analiz tekniği olmasıdır. Makro düzeyde kamu harcamalarının ve
mikro temelde kamu sağlık harcamalarının ve sağlık sistemlerinin etkinliğini ölçmeye
yönelik parametrik olmayan birçok çalışma gerçekleştirilmiştir. Söz konusu çalışmaların
bazılarını kronolojik olarak; Hollingsworth v.d.(1999), Gupta ve Verhoeven(2001), Güran
ve Cingi(2002), Retzlaff-Roberts v.d.(2004), Afonso ve St.Aubyn(2005), Hakinken ve
Joumard(2007), Spinka ve Hollingsworth(2007), Afonso v.d.(2010), Aristovnik(2010),
Joumard v.d.(2010) ve Adam v.d.(2011) biçiminde sıralanabilmektedir. Literatürdeki
çalışmalar değerlendirildiğinde, kamu kesiminde kullanılan girdi ve çıktı bileşimlerinin
tümünün piyasa ile ilgili olmaması etkinlik hesaplamalarında ağırlıklı olarak VZA
yönteminin kullanıldığını göstermektedir (Güran ve Cingi, 2002: 65). Daha önce de ifade
edildiği üzere, VZA’nin kamu sağlık harcamalarının etkinliğinin ölçümünde parametrik
yöntemlere göre daha fazla avantajlı ve esnek olması ile sonuç elde edilmesi bakımından
daha elverişli olması, VZA’ni çalışmada kullanılan temel etkinlik ölçüm aracı haline
getirmiştir.
B. Türkiye’de ve Balkan Ülkelerinde VZA Yöntemi Kullanılarak Kamu
Sağlık Harcamalarının Etkinliğinin Analizi
1. Kamu Sağlık Harcamalarının Etkinliğini Ölçmede Seçilen Göstergeler
Türkiye ve seçilen ülke örneklerinde sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesinin
karşılığı olarak değerlendirilen kamu sağlık harcamalarının etkinliğinin ölçümünde VZA
yönteminin gerek duyduğu girdi ve çıktılar Tablo-3’deki gibi seçilmiştir. Afonso ve
St.Aubyn(2003) tarafından yapılan çalışmada, herhangi bir etkinlik ölçüm modelinde
çıktıların artması en iyi görüş olarak savunulmuştur (Afonso ve St.Aubyn, 2005: 238).
Tablo-3: Seçilen Girdi ve Çıktı Göstergeleri
GİRDİLER
X1: Kamu Sağlık Harcamalarının GSYİH’ya Olan
Oranı(KSH/GSYİH)

ÇIKTILAR
Y1: Bağışıklama Oranı(BO)
Y2: Aşılama Oranı(AO)

X2: Kamu Sağlık Harcamalarının Toplam Sağlık
Harcamalarına Oranı(KSH/TSH)

Y3: Doğumdan
Süresi(DİBYS)

İtibaren

Beklenen

Yaşam

Dolayısıyla, çalışmada tercih edilen çıktıların her dönem itibariyle artış eğilimi
içerisinde olması, etkinlik ölçümünde beklenen temel sonuçlar arasında yer almaktadır.
Seçilen bağışıklama oranı; 12-23 ay arası çocukların yüzde kaçının boğmaca, difteri ve
tetanoz aşısı olduğunu, aşılama oranı çıktısı; kızamık aşısı olan 12-23 ay arası çocukların
yüzdesini ve DİBYS ise, bireyin beklenen ortalama yıl sayısını temsil etmektedir (Ünalan,
2003: 31 ; World Health Organization, 2012: 145). Girdi ve çıktı göstergelerinin bir arada
bulunduğu Tablo-4 oluşturulmuştur.
VZA tekniğinde kullanılmış olan girdi ve çıktı göstergelerinin tercihinde her iki unsur
arasında fonksiyonel bir bağ olması şartı aranmamasına karşılık, nedensellik ilişkisi
kurulabilir düzeyde olması, göreceli etkinlik hesaplanması için önemli bir şart olmaktadır.
Koruyucu sağlık hizmetleri, sağlıklı bir toplum olmanın en önemli aracı olmasından
1143

kaynaklanan dışsallıkların varlığından ötürü, kamu otoritesince üretimi zorunlu bir
kamusal mal niteliğindedir (Altay, 2007: 36). Koruyucu sağlık hizmetlerini sunan ve
bulaşabilir niteliğe sahip hastalıkların kontrol edilmesine yönelik hizmet programlarının
başında aşılama programları gelmektedir (Ünalan, 2003: 113). Bu programların en önemli
unsurları olan bağışıklama ve kızamık aşılama programlarından beklenen fayda, bebek ve
beş yaş altı çocuk ölüm hızlarının azaltılmasıdır.
Tablo-4: Türkiye ve Balkan Ülkeleri Örneklerine Göre Gerçekleşen Girdi ve Çıktı Göstergeleri
GİRDİLER (2000-2014)

2000

2005

2010

2014

ARN

BSN

BUL

HIR

ITA

KRD

MAC

MKD

MOL

ROM

SIR

SLV

TUR

YUN

KSH/GSYİH

2

4

4

7

6

5

5

5

3

4

5

6

3

5
60

KSH/TSH

36

58

60

86

72

69

71

57

53

68

70

74

63

KSH/GSYİH

3

5

4

6

7

6

6

5

4

4

6

6

4

6

KSH/TSH

40

55

58

86

76

72

70

62

50

80

66

69

68

60

KSH/GSYİH

3

7

4

7

7

6

5

5

5

4

6

7

5

7

KSH/TSH

39

61

54

85

77

67

69

64

46

78

62

74

75

59

KSH/GSYİH

3

7

5

6

7

4

5

4

5

5

6

7

4

5

KSH/TSH

50

71

55

82

76

57

66

63

51

80

62

72

77

62

ÇIKTILAR (2000-2014)

2000

2005

2010

2014

ARN

BSN

BUL

HIR

ITA

KRD

MAC

MAK

MOL

ROM

SIR

SLV

TUR

YUN

BO

97

85

93

93

87

86

99

95

95

99

95

91

85

89

AO

95

80

89

93

74

88

99

97

89

98

89

95

87

89

DİBYS

74

74

72

73

80

75

71

73

67

71

72

75

69

78

BO

98

93

96

96

95

90

99

97

98

97

98

95

90

96

AO

97

90

96

96

87

90

99

96

97

97

96

94

91

96

DİBYS

76

75

73

75

81

74

73

74

68

72

73

78

72

79

BO

99

89

94

97

96

94

99

95

90

94

91

96

97

99

AO

99

93

97

95

91

90

99

98

97

95

95

95

97

99

DİBYS

77

75

74

76

82

74

74

75

69

73

74

79

74

80

BO

98

86

88

95

94

91

99

95

90

94

93

95

96

99

AO

98

89

93

94

86

88

99

93

90

89

86

94

94

97

DİBYS

77

76

75

77

83

76

75

75

71

75

75

80

75

81

KAYNAK: World Bank, Data:Health Nutrition And Population Statistics.

Çalışma açısından tercih edilebilecek en elverişli ve yerinde göstergeler olmasının
nedeni ise, her iki oranında yükseltilmesinde devlet ve devlet tarafından yapılan
harcamaların merkezi bir rol üstlenmiş olmasıdır. Özellikle, BO ve AO’larının
arttırılmasında koruyucu sağlık hizmetlerinin(aşılama, aile planlaması v.b.) ve bu türde
hizmetlerin ağırlıklı olarak kamu tarafından gerçekleştirilmesi önemli bir etkileyen olarak
değerlendirilebilmektedir. Ayrıca, sağlık sistemlerinde kamunun üstlendiği rolün ağırlık ve
kapsamına göre de farklı türde sağlık hizmetlerinin sunumu, DİBYS’nin olumlu yönde
etkilenmesini sağlayacak bir diğer etkendir. Unutulmaması gereken ve kabul edilmesi
gereken nokta, seçilen çıktıların sadece kamu sağlık harcamalarıyla olumlu/olumsuz yönde
etkilenmeyeceğidir. Kamu sağlık harcamaları dışındaki faktörler de ilgili göstergelerin
artmasına ya da azalmasına yol açabilmektedir. Ancak bilinmesi gereken bir başka husus
ise, VZA yönteminin gerçekleştirdiği etkinlik ölçümünün göreli etkinliği hesapladığı ve
VZA’nin girdi-çıktı arasındaki nedensellik bağının var olması halinde etkinlik analizini
yapılabilir kılmayı sağlayan esnek bir analiz tekniği olmasıdır. Çalışma kapsamında,
belirlenen girdi ve çıktı göstergelerinin karşılaştırmaya olanak verebilmesi amacıyla Dünya
Bankası ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayımlanan verilerden yararlanılmıştır.
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Etkinlik ölçümünün gerçekleştirilmesinde ise VZA etkinlik ölçümlerinde sıklıkla
başvurulan DEAP 2.1 programından faydalanılmıştır.
2. Kamu Sağlık Harcamalarının Etkinliğinin Analizi ve Değerlendirilmesi
Türkiye ve seçilen ülke örnekleri kapsamında, iki girdi-üç çıktı belirlendikten sonra
CCR modelinde132 girdi yönelimli VZA yöntemine göre kamu sağlık harcamalarının
etkinliği analiz edilmiştir. Ülkelerin(KVB’lerin) 1995-2010 yıllarını içeren dönem
itibariyle elde ettikleri etkinlik skorları ve sıralamalarının bir arada bulunduğu Tablo-5
hazırlanmıştır. Ülkeler girdilerini ne kadar az kullanırsa ve bu girdilerin kullanımı
sonrasında ne kadar fazla çıktı elde ederse daha etkin oldukları ve dolayısıyla da harcama
etkinliği kavramına uygun gözlemlerin gerçekleştiği ortaya çıkmıştır. Etkinlik skorlarına
göre belirtilmesi gereken bir durum, Retzlaff-Roberts v.d.(2004) tarafından yapılan
çalışmada, elde edilen veri setleri(KVB’lerin girdi ve çıktı göstergeleri) kapsamında sağlık
göstergeleri açısından iyi durumda olmayıp, daha az kaynak(girdi) ile beklenen en iyi
sağlık sonuçlarına(çıktı) ulaşabilen ekonomik gelişmişlik açısından daha düşük düzeyli
ülkelerin de teknik olarak etkin çıkabilecekleri ortaya konulmuştur (Retzlaff-Roberts v.d.,
2004: 64).
Tablo-5 Veri Zarflama Analizine Göre Ülkelerin Etkinlik Düzeyleri
2000
KVB
ARN

2005
Skor
1

KVB
ARN

(2000-2014)

2010
Skor
1

KVB

2014
Skor
1

KVB

ARN

ARN

Skor
1

MOL

0.665

MOL

0.800

MOL

0.665

MOL

0.904

MAK

0.645

ROM

0.750

MAK

0.645

BUL

0.885

YUN

0.632

BUL

0.742

YUN

0.632

KRD

0.866

TUR

0.622

BSN

0.718

TUR

0.622

YUN

0.848

BSN

0.621

TUR

0.711

BSN

0.621

SIR

0.786

BUL

0.584

YUN

0.693

BUL

0.584

MAK

0.773

ROM

0.546

MAK

0.639

ROM

0.546

MAC

0.765

ITA

0.541

SIR

0.606

ITA

0.541

TUR

0.735

KRD

0.529

SLV

0.595

KRD

0.529

SLV

0.722

MAC

0.528

MAC

0.583

MAC

0.528

ITA

0.709

SIR

0.504

ITA

0.561

SIR

0.504

BSN

0.695

SLV

0.493

KRD

0.541

SLV

0.493

HIR

0.610

HIR

0.413

HIR

0.495

HIR

0.413

ROM

0.609

ORT

0.594

0.674

0.594

0.779

Dolayısıyla, ekonomik ve sosyal gelişme hızı ve kapasitesi daha düşük olan ve bu
özelliklerinden dolayı da daha az kaynak kullanımıyla beklenenin üzerinde çıktı elde eden
ülkelerin var olduğunun tespiti de gözlenmektedir. Özellikle, ülke sağlık sistemlerinin
karşılaştırmalı analizinde kullanılan temel etkinlik göstergelerinin 2000-2014 dönem
ortalamalarına göre yer verildiği Tablo-6 değerlendirildiğinde, Yunanistan hariç, harcama
etkinliği analizine göre tam etkin ya da etkinlik sınırına olan uzaklığı düşük düzeyde
gerçekleşen ülkelerde(Arnavutluk, Moldova ve Romanya) bireylerin, yeterli düzeyde
sağlık hizmeti alamadıklarına dair öngörülerde bulunmak mümkündür. Seçilen etkinlik
göstergeleri açısından çok iyi konumda olup ve fakat harcama etkinliği bakımından ise
2000-2014 döneminde genellikle, ortalama etkinlik skorlarının altında ve sıralamalarda da
132CCR

Modeli; Charnes, Cooper ve Rhodes tarafından 1978 yılında geliştirilen ilk VZA modelidir. CCR,
ölçeğe göre sabit getiri varsayımı altında toplam etkinliği ölçmeyi amaçlayan bir tekniktir(Charnes v.d., 1978:
430 ; Tarım, 2001: 61).
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geri planda kalan ülkeler(Hırvatistan, İtalya ve Slovenya) bulunmaktadır. Dolayısıyla,
daima en fazla harcamayı yapan KVB’nin harcama etkinliği açısından etkin olduğunu ileri
sürmek, her zaman mümkün görünmemektedir. Ayrıca, bu tür ülkelerde, sağlık sisteminin
yürütülmesinde temel rol üstlenen sağlık hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılan
sağlık harcamalarının, artış eğiliminin istikrarlı bir biçimde devam etmesi, orta ve uzun
vadede harcamaların etkinlikten uzaklaşmasına, sağlık hizmetlerinin tam olarak yerine
getirilememesine ve nihayetinde de günümüz itibariyle iyi durumda olan sağlık etkinlik
göstergelerinin tersine dönmesine de etki edebilecektir.
Tablo-6: Temel Sağlık Etkinlik Göstergeleri Açısından Ülkeler (2000-2014)
AÖ

a

BÖ

b

c

KBDSH

d

KBDGSYİH

ARN

33

17,3

438,5

BSN

14

6,7

667,5

7930
8340

BUL

14,5

13,1

897,7

13.275

HIR

10,25

5,3

1298,7

18.771

ITA

4,25

3,7

2803,5

35.572

KRD

8,75

8,2

744,2

12.352

MAC

15

6,9

1450

21.459

MKD

9,5

10

788,2

10.453

MOL

36,5

17,8

342,5

3.581

ROM

36,25

15,9

703

15.245

SIR

16,25

7,8

913,2

10.831

SLV

10,25

3,2

2149,5

26.429

TUR

44

21

755,2

15.915

YUN

3,25

4,8

2138,7

27.326

a: Anne Ölüm Hızı(gebelikte her 100.000 annede ölüm sayısı), b: Bebek Ölüm Hızı(her 1.000 doğumda bir yaşına
gelmeden ölen bebek sayısı), c:Kişi Başına Düşen Sağlık Harcaması(2011 fiyatlarıyla ABD Doları) d:Kişi Başına Düşen
GSYİH(2011 fiyatlarıyla ABD Doları)
KAYNAK: World Bank, Data:Health ; World Health Organization, World Health Statistics.

SONUÇ
2000-2014 dönemi itibariyle, değerlendirilen ülkelerin sağlık sistemlerinin etkinsiz
olduğuna yönelik öngörülerde bulunmak, örneklem kümesi açısından doğru bir bakış açısı
olmayacaktır. Bu ülkelerin kamu sağlık harcama etkinliklerinin düşük olduğunu tespit
etmek ise, daha doğru bir değerlendirme olacaktır. Ancak, sağlık harcamalarındaki artış
devam ettikçe ve ilgili harcamaların etkinliğini yükseltmeye yönelik uygulamalara
gidilmedikçe, orta ve uzun vadede sağlık sistemlerinin mali açıdan sürdürülebilir halde
kalabilmelerinin kolay olmayacağına yönelik endişe ve öngörülerin yer aldığı çalışmalar
da bulunmaktadır. Sonuç olarak, devletin yarı kamusal niteliğe sahip sağlık hizmetlerinin
sunumunda rol üstlenmesi gerekli bir durum olmakla birlikte, sağlık sistemi ve hizmetinin
mevcut durumunu korumak ve geliştirmek için devlet tarafından yapılan harcamaların
etkin olması, sistemlerin mali sürdürülebilirliği açısından hayati bir önem taşımaktadır.
Unutulmaması gereken nokta, sadece sağlık harcamalarında değil tüm kamu
harcamalarında etkinliğin sağlanmasının günümüzde olduğu gibi gelecekte de kamu
ekonomisinin tartışacağı ve çözüm arayacağı temel bir konu olmaya devam edeceğidir.
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Melek Yatırımcılara Sağlanan Vergi Avantajları
Tülin CANBAY*
Özet

Yeni bir iş fikrini ya da yeniliği girişime dönüştürmede en önemli sorunlardan birisi
gerekli finansman kaynağını bulabilmektir. Girişimcinin finansman sorunun çözümünde
Melek Yatırımcılar (AngelInvestors) yeni iş fikirlerinin hayata geçirilmesinde sağladığı
finansal ve teknik destekle girişimcilerin önünü açan bir kurtarıcı, adeta bir melek gibi işlev
görmektedir. Avrupa ülkeleri ve ABD’de uzun süredir uygulanmakta olsa da, ülkemizde
yeni uygulanmaya başlayan melek yatırımcı yoluyla finansman tekniği melek yatırımcıya
sağlanan avantajlarla yaygınlaştırılmaya ve genişletilmeye çalışılmaktadır. Bu çalışmada
ülkemizde 2013 yılından itibaren vergi mevzuatımıza giren ve girişim şirketlerine sermaye
yatırımı yapmayı teşvik eden Bireysel Katılım Sermayesi Sistemi, Girişim Sermayesi
Fonları ve Ortaklıkları ile ilgili düzenlemeler sağlanan vergi avantajları kapsamında
incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Vergi Avantajları, Melek Yatırımcı, Bireysel Katılım
Sermayesi, Girişim Sermayesi Fonları,
Jel Kod: K34, H25, O31,

Tax Benefıts Provıded To Angel Investors
Abstract
One of the most important issues is to find required financial resources a new
business idea or innovation to convert the enterprise. Angel investors, with financial and
technical support provided by the implementation, acts as a savior and angel paving the
way of the enterpreneurs in the solution of financing problem. Eventhough European
countries and the United States have long been applied, financing technique via angel
investors which is started to apply recently in our country. is trying to spread and expand
with the advantages provided to angelinvestors. In this study will be examined within the
scope of tax advantages related with individiual participation capital system, venture
capital funds and partnerships which doing encourage capital investment to venture
companies and entered our tax legislation in our country since 2013.
KeyWords:Tax Advantages, Angel Investors, Venture Capital Funds, Individiual
Participation Capital
Jel Classification: K34, H25, O31,
I. GİRİŞ
Günümüz ekonomilerinin büyüme ve gelişmesinin sürükleyici gücü küresel
rekabetçilik odaklı ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamaya yönelik yenilikçi, ekonomik
değişim kabiliyeti yüksek, teknolojiyi iyi kullanan girişimcilik faaliyetleridir. Büyümek
isteyen veya büyümelerinin sürekliliğini sağlamak isteyen ülkelerin bu sürükleyici gücün
farkında olarak bölgesel ve küresel düzeyde girişimciliği teşvik eden uygulamalara
mevzuatlarında ağırlık verdiği görülmektedir. Bu kapsamda devletler girişimcilikteki en
önemli sorunlardan bir olan yeterli ve kaliteli finansmana erişim konusunda kamu
programları aracılığıyla önemli destekler sağlanmaktadır.Çünkü, girişimcilik
faaliyetlerinin hayata geçirilmesi ve sürdürülmesinde karşılaşılan temel problem finansman
sağlama konusunda yaşanmaktadır.
Girişimciler finansal kiralama, faktoring gibi varlık temelli araçların yanısıra,
banka kredileri tahvil ihracı gibi borçlanmaya dayalı araçlarla finansman
Tülin Canbay is Professor of Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F Maliye Bölümü, Turkey. E-mail:
tcanbay@hotmail.com
*
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sağlayabilmektedir. Son yıllarda finansman konusunda kullanılan önemli bir kaynak da
girişim sermayesi ve melek yatırımcılık çerçevesinde sağlanan özkaynak finansmanıdır.
Özellikle melek yatırımcılık girişimcilere sermaye aktarımı ile sınırlı kalmamakta aynı
zamanda tecrübe ve birikim aktarımı yoluyla da inovatif ve büyüme potansiyeli yüksek
girişimlerin ekonomiye kazandırılması ve devamlılığının sağlanmasında ön plana
çıkmaktadır.
Ülkemizin refah düzeyinin yükseltilebilmesi ve küresel ekonomide yenilikçiliğe
dayalı bir yapıya kavuşabilmesi açısından girişimcilik faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve
teşvik edilmesiözellikle önemlidir. Bu çalışmada, girişimciliğin teşviki açısından yeni bir
uygulama olan ve girişimcilere özellikle ihtiyaç duydukları finansmanı sağlama konusunda
düzenlemeleri kapsayan melek yatırımcılık, Türkiyede’ki tanımlamasıyla bireysel katılım
yatırımcılığı kapsamında sağlanan vergi teşvikleri ve avantajları ele alınarak bu teşviklerin
etkisi analiz edilecektir.
II. MELEK YATIRIMCI KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ
Girişimcilik faaliyetleri ülke ekonomisinin kalkınmasında, ekonomik ve toplumsal
hayatın gelişmesinde önemli bir role sahiptir. Ancak girişimcilerin özellikle de genç
girişimcilerin birçoğu iş fikirlerinin hayata geçirilmesi ve finansmanı açısından sıkıntılar
yaşamaktadır. Girişimciler işletmelerin farklı dönemlerinde (başlangıç, büyüme, olgunluk
ve gerileme gibi) değişen miktarlarda finansmana ihtiyaç duyabilmektedir. Finansman
ihtiyacı,kişisel birikimler, girişimcinin ailesi ve yakınları gibi biçimsel olmayan araçların
yanısıra banka kredileri, satıcı kredileri, mikro kredi, factoring, leasing, risk sermayesi gibi
biçimsel araçlardan sağlanan kaynaklarla karşılanabilmektedir.Son yıllarda finansman
konusunda kullanılan önemli bir kaynak da dünya literatüründe “Angel Investor” yani
“Melek Yatırımcı” olarak bilinen ve girişim sermayesi ve melek yatırımcılık çerçevesinde
sağlanan finansal kaynaktır. Melek yatırımcı yoluyla finansman özellikle biçimsel
araçlarla finansmanın taşıdığı faiz v.b. riskler ve yeni projelere finansal destek bulmada
yaşanan zorlukları aşmada etkili bir finansman tekniği olarak karşımıza çıkmaktadır.
Melek yatırımcı terimini finansliteratürüne kazandıran kişi ise 1978 yılında yazdığı
bir raporda bu terimi kullanananNew Hampshire Üniversitesi profesörlerinden William
Wetzel’dir.
Melek yatırımcı kavramı; “iyi bir iş fikri olanve finansal zorluklar nedeniyle bunu
hayata geçirmekte zorlanan girişimcilere için bir tür lokomotif görevi üstlenen ve finansal
yükü omuzlayan özel bir yatırımcı tipi” şeklinde tanımlanabilir. Melek yatırımcıların,
finansal olarak destekledikleri girişimler yüksek risk yanında aynı zamanda büyüme
potansiyeli içermekte ve özellikle başlangıç aşamasındaki yatırımlara hem finansal destek
hem de danışmanlık desteği sağlamaktadırlar.Dolayısıyla, melek yatırımcılar ellerindeki
fon fazlasını riskli ancak büyüme ve kar potansiyeli yüksek girişimlere sermaye olarak
aktaran ve kendileri de aslında girişimci olan bir yatırımcıdır. Genellikle, geleneksel
yatırım araçlarına oranla %25 ve daha fazla yüksek getiriye sahip ve potansiyel gelişme
özelliği olan yatırımları tercih ederler ve hisse senedi ihracı ya da hisse senedine
dönüştürülebilen araçları kullanarak işletme yönetiminde eşit pozisyona sahip olmayı
hedeflerler. Başlangıç aşamasındaki (start-up) iş fırsatlarına başlangıç sermayesi şeklinde
yatırım yapmanın yanısıra kendi tecrübelerini ve iş ağlarını da girişimcilere aktararak
danışmanlık da yapmaktadırlar.
Melek yatırımcıların girişimcilere aktardığı ve genellikle yeni işe başlayan veya
kuruluş evresinde olan işletmelere ortaklığı kapsayan sermaye melek sermaye olarak
adlandırılmaktadır (Van Osna-brugge, 2000,s:374). Melek sermaye girişim sermayesi
fonuna temel amaçlar bakımından benzerlik gösterse de, kurumsal bir yapılarının olmaması
ve örgütlenmenin olmaması bakımından farklı bir yapıya sahiptir ve melek yatırımcı sadece
gerçek kişiler olabilir. Dolayısıyla her melek yatırımcı birbirinden farklıdır ve ayrı bir
kişiliktir.
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Melek yatırımcılar için uygulamada özelliklerine göre, bakir melek, tecrübeli
melek, refah arttırıcı melek, girişimci melek, gelir arayan melek, ortak melek, iş meleği ağı,
seri melek gibi kavramlarla da tanımlanabilmektedir. (Uluyol, 2008:51)
Melek yatırımcıların tipik özellikleri şöyle sıralanabilir (Freear, J. ve diğerleri,
1994,109-123); Genellikle önceden başarılı bir girişimcilik tecrübesi olan, 40-60 yaş arası,
kazançları yüksek (100.000 doları aşan), kendilerine yakın bölgelerde ve iyi tanıdığı
sektörlere yatırım yapmayı tercih eden, girişimcilere tavsiyede bulunan ve finansman
sağladıkları şirketlerin yönetiminde aktif rol üstlenen, piyasayı ve teknolojiyi iyi bilen,
nakit girişine önem veren ama manevi tatmin beklentisi de olan, çoğunlukla yenilikçi ve
büyüme potansiyeli yüksek sektörleri destekleyen (sağlık, medikal hizmetler, yazılım,
biyoteknoloji gibi) yatırımcılardır.
Melek yatırımcıların genellikle ilk kuruluş evresindeki yatırımları desteklemeleri,
hemen hemen her sektöre yatırım yapmaları, finansal kararlarda esnek davranabilmeleri,
küçük yatırımların desteklenmesini sağlamaları, yatırım yaptıkları şirketleri geliştirmeleri
gibi pek çok olumlu özelliğinin yanında aynı firmanın takip eden yatırımlarını
desteklemekten kaçınmaları, işlerin yürümesinde belli bir derecede kontrole sahip olmak
istemeleri, bazen firmanın amaçlarından saparak firmadan çok kendi çıkarlarını
düşünebilmeleri gibi olumsuz olarak nitelendirilebilecek yanları da bulunmaktadır(Bingöl,
Yılmaz Türkmen, s.360).
III. DÜNYA’DA MELEK YATIRIMCILIK
Dünyada birçok hükümet girişimciliğin refah arttırıcı etkisi ve sosyal adaleti
sağlamada önemli bir araç olması, büyüme ve gelişmeye olan katkısı gibi pekçok ekonomik
faydası nedeniyle girişimciliğin desteklenmesi konusunda çalışmalar yapmakta ve bu
konuya özel bir önem vermektedirler. Melek yatırımcı ve melek sermaye kavramları da bu
çalışmaların bir ürünü olarak ortaya çıkmış olan bir uygulama olarak özellikle 1990
sonrasında Batı Avrupa ve diğer ülkelerin mevzuatlarına girmiştir.
Dünyada melek yatırımcılığın gelişiminde öncü rolü üstlenen ABD ve Avrupa
ülkeleri olmuştur. 1999 yılında Avrupa Birliği öncülüğünde kurulan EBAN ( Avrupa
Melek Yatırım ve Ticaret Örgütü) ile 2005 yılında A.B.D.’de kurulan ACA (Amerika
Melek Yatırımcılar Ticaret Örgütü) melek yatırımcılığın lokomotifi olan kuruluşlardır. Bu
kuruluşları 2014 yılında Lagos’ta kurulan ABAN (Afrika Melek Yatırımcılar Ticaret
Örgütü) ve Amman’da kurulan Orta Doğu Melek Yatırımcılar Ticaret Örgütü
izlemiştir(Bingöl, Yılmaz Türkmen, s.363).
Ancak melek yatırımcı aracılığıyla finansman sağlanması konusundaki
uygulamalar 1874’lü yıllara (Örneğin, 1874 yılında GrahamBell telefon şirketi, Henry Ford
fabrikası ve Golden Gate köprüsünün yapımı melek yatırımcı fonları ile finanse edilmiştir)
dek uzanan çok daha eski bir geçmişe sahiptir.
Dünyaca tanınan ve günlük hayatımızın bir parçası haline gelen Facebook, Yahoo,
Google, Hotmail, Apple, Skypegibi bilişim alanında faaliyet gösteren şirketlerin
hayatımıza girmesini sağlayan da melek yatırımcıların bu şirketlerin ilk kuruluş
aşamasında sağladıkları finansman desteğidir(Bingöl, Yılmaz Türkmen, s.364).
Grafik 1’de de görüldüğü üzere 1999’dan 2013 yılına kadar olan süreçte hem ABD,
hem de Avrupa’da melek grubu ve ağ sayısının sürekli arttığı ve özellikle 2009 yılı sonrası
Avrupa ülkelerinin ABD’nin önüne geçtikleri dikkati çekmektedir.
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Grafik 1: Yıllara GöreMelek Yatırımcı Ağı (BAN) Sayısı

Kaynak: EBAN ve ACA 2013 Raporları,
2013 yılı sonu itibari ile ABD’de görünür ve görünmez melek yatırım piyasalarında
298.000 bireysel melek yatırımcı, 32.000’i çekirdek evre, 29.000’i başlangıç evresi ve
9.000’i büyüme evresinde olmak üzere toplam 71.000 melek yatırım anlaşmasına yaklaşık
25 Milyar $’lık yatırım gerçekleştirmiştir. Avrupa’da ise 271.000 bireysel melek yatırımcı,
3.677’si fikir evresi, 7.355’i çekirdek evre, 18.053’ü başlangıç evresi, 2.340’ı büyüme
evresi ve 2.005’i diğer evrelerde olmak üzere toplam 33.430 melek yatırım anlaşmasına
yaklaşık 6,8 milyar $’lık yatırım yapılmıştır (Galveias, 2014: 4).
Melek yatırımcıların 2013 yılı itibari ile ağırlıklı olarak tercih ettikleri sektörler,
internet, sağlık hizmetleri, mobil uygulamalar ve yazılım olmuştur. Anlaşma başına yatırım
ABD’de 265 bin $ iken Avrupa’da bu rakam yaklaşık 204 bin $ seviyesinde
gerçekleşmiştir. Türkiye’de ise bu rakam yaklaşık 127 bin $ seviyesindedir (Er, Şahin,
Mutlu, 2015, s.41).
IV. TÜRKİYE’DE MELEK YATIRIMCILIK
Dünya literatüründe melek yatırımcı olarak bilinen kavram, ülkemizde mevzuata
bireysel katlım yatırımcısı (BKY) olarak 2013 yılında düzenlenen “Bireysel Katılım
sermayesi Hakkında Yönetmelik” te yapılan tanımlamayla girmiştir. Dolayısıyla melek
yatırımcı kavramı dünya ülkelerine göre oldukça kısa ve yeni bir geçmişe sahip bir
kavramdır. Yapılan düzenlemelerle özellikle İngiltere ve Singapur gibi ülkelerdeki
uygulamasına benzer şekilde teknoloji ağırlıklı ve kuruluş/gelişme aşamasındaki
işletmelerin desteklenmesini amaçlanmaktadır. Öncelikle erken aşama yatırımları
yapılabilir hale getirmeyi amaçlarken, aynı zamanda bireysel katılım yatırımcılarına belli
kriterler getirerek sektörün sağlıklı büyümesini ve kurumsallaşmış etik kuralları olan
sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasını da hedeflemektedir. (Coşgun,2013, s.148.)
Yönetmeliğe göre, Bireysel Katılım Sermayesi (BKY), olarak faaliyette bulunan
gerçek kişilerin vergi desteğinden yararlanabilmeleri için BKY lisansına sahip olmaları
gerekmektedir. BKY’lerin lisans sahibi olması için ya yüksek gelir veya servete sahip
yatırımcı (yıllık gayrisafi geliri 200 bin ve üzerinde veya kişisel servetinin toplam değeri 1
milyon liranın üzerinde olan yatırımcılar) ya da tecrübeli yatırımcı tanımlarındaki
şartlardan herhangi birini taşımalıdır. BKY lisansı başvuruları, akredite edilmiş BKY
ağları aracılığıyla Hazine Müsteşarlığı’na yapılacak olup, lisanslar 5 yıl için geçerli
olacaktır. BKY’ler isterse lisans yenileme talebinde bulunabileceklerdir. Hazine
Müsteşarlığı tarafından verilen lisanslar kişiye özgü hak ve niteliğine haiz olup, başkasına
devredilemeyecek ve lisans sahibi dışında kullanılamayacaktır. BKY’ler ortak yatırımlar
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hariç lisanslarının 5 yıllık geçerlilik döneminde bireysel olarak en fazla 20 farklı anonim
şirkete yaptıkları yatırım için devlet desteği alabileceklerdir ( Coşgun, 2013, s.150.)
Türkiye’de Bireysel Katılım Sermayesi Sistemi üzerinden ilk yatırım 2013 yılı
Haziran ayında yapılmıştır. BKY’ler % 10 hisse bedeli için ortalama 277.500 Türk Lirası
sermaye aktarmışlardır (BKY s.11). 2014 yılı itibarıyla 258’i Hazine Müsteşarlığınca
akredite olmuş toplam 750 dolaylarında bireysel melek yatırımcısı tarafından yaklaşık 18,4
milyon $’lık yatırım gerçekleşmiştir. EBAN 2013 raporunda melek yatırım sektörü
%116’lık büyüme oranı ile en hızlı büyüyen ülke olan Türkiye ayrıca BNP Paribas
tarafından yayımlanan Global Girişimcilik Raporu’nda da melek yatırım açısından en cazip
üç ülkeler içerisinde gösterilmiştir. Melek yatırım ağları performansı bakımından ise
EBAN’ın 2013 yılı sonunda yaptığı çalışmada Türkiye’nin Avrupa ortalamasının üzerinde
olduğu belirtilmiştir. Aynı çalışmaya göre Türkiye’de melek yatırım tutarının Gayri Safi
Milli Hasıla’ya oranı ise Avrupa ortalamasının altında kalmıştır(Er, Şahin, Mutlu, 2015,
s.42).
Hazine Müsteşarlığının 2016 yılı Mart ayında yayınladığı "Bireysel Katılım
Sermayesi İlerleme Raporu"na göre, 2013 yılında melek yatırımcı lisansı alanlar 155 adet
iken, 2016 Mart ayı itibariyle bu sayıtoplamda 378’ e çıkmıştır. Şekil 1’de görüldüğü üzere
başvuru yapanların % 37’si servete sahip, % 34’ü tecrübeli ve % 29’u yüksek gelire sahip
yatırımcılardan oluşmakta ve % 97’sinin lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde
eğitime sahip olmaları dikkati çekmektedir. Lisanslarda %84’lük payla Marmara Bölgesi
başı çekerken, İç Anadolu Bölgesi’nin %10, Ege Bölgesi’nin % 4’lük paya sahip olduğu
görülmektedir.
Şekil 1:Başvuruların Yüksek Gelir/Servet Ve Tecrübeye Göre Dağılımı

Kaynak:T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (2016), BKS İlerleme Raporu Mart
Sayısı, s.5.
Bireysel katılım yatırımcısı olma nedenleri incelendiğinde şekil 2’ de izleneceği
üzere, melek yatırımcıların temel özelliklerini yansıtır şekilde en temel nedenin % 40’lık
oranla büyüme potansiyeli ve yüksek getiri olduğu görülmektedir. Ardından %27’lik
oranla maddi ve manevi destek, %20 yenilikçi iş fırsatı manevi destek,% 13 alternatif
yatırım olanaklarının değerlendirilmesi gelmektedir.
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Şekil 2: Bireysel Katılım Yatırımcısı Olunma Nedenleri

Kaynak:T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (2016), BKS İlerleme Raporu Mart Sayısı, s.10.

Şekil 1 ve şekil 2’deki veriler birlikte ele alındığında, Türkiyede’ki melek
yatırımcıların sadece yatırımlara finansman desteği sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda
tecrübe ve deneyimlerini de manevi destek yoluyla özellikle büyüme potansiyeli ve
getirileri yüksek girişimlere aktardığı görülmektedir.
2016 yılı Mart ayı itibariyle yayımlanan BKS İlerleme raporuna göre Türkiye’de akredite
edilmiş 368 melek yatırımcı ve 11 BKY ağı bulunmaktadır. Ayrıca akredite edilmiş ağlarda
lisansı olmadan faaliyet gösteren 402 melek yatırımcı bulunmaktadır (Hazine Müsteşarlığı,
2016, s.16).
Şekil 3: Yatırım Başvurularının Sektörlere Göre Dağılımı

Kaynak:T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı(2016), BKS İlerleme Raporu Mart
Sayısı,s.10.
Şekil 3’de izleneceği üzere 2016 yılı Mart ayı itibariyle akredite edilmiş BKY’ler
%54’ü yazılım ve uygulama geliştirme, %23’ü e-ticaret ve %11’i veri tabanı faaliyetleridir.
Dünyada ise internet, sağlık hizmetleri, mobil uygulamalar ve yazılım sektörleri en çok
yatırım yapılan sektörlerdir.
V. TÜRKİYE’DE MELEK YATIRIMCILARA SAĞLANAN VERGİ
AVANTAJLARI
Melek Yatırımcı Kavramı, alternatif bir finansman tekniği olarak ülkemizde 2013
yılından itibaren Bireysel Katılım Yatırımcısı adı altında mevzuatımıza girmiştir.
Türkiye’de 15 Haziran 2012 ‘de yürürlüğe giren “Yatırımlarda Devlet Yardımları
Hakkında Karar”a paralel olarak 13 Şubat 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren “Bireysel Katılım Sermeyesi Hakkında Yönetmelik” ile melek yatırımı
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teşvik etme konusunda önemli düzenlemeler yapılmıştır. Yönetmelikte girişimci, bireysel
katılım yatırımcısı, girişimcinin kurduğu girişim şirketi ve bu girişim şirketine yatırımda
bulunan bireysel katılım yatırımcısı arasındaki ilişkiler düzenlenmiş ve bunların
sorumlulukları belirlenmiştir. Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan bu yönetmelikte,
başlangıç ve gelişme aşamasında olan girişim şirketlerine yatırım yapacak olan melek
yatırımcıların yararlanabileceği vergisel teşvikler düzenlenmiştir. Vergi teşvikleri
sayesinde, başlangıç ve büyüme aşamasındaki girişimlere melek yatırımcıların hem
sermayesini hem de tecrübesini aktarması ve böylece girişim sahiplerinin finansman
sağlamasını kolaylaştırması beklenmektedir.
Yönetmelikte Bireysel katılım yatırımcısı (BKY); kişisel varlıklarını ve/veya
tecrübelerini başlangıç veya büyüme aşamasındaki şirketlere aktaran gerçek kişiler
şeklinde tanımlanmış ve melek yatırımcı olacaklara sağlanacak destekler, bu desteklerden
faydalanabilmek için gerekli koşullar ve diğer hususlar belirtilmiştir. Girişimcilerin
BKY’lerden finansal destek sağlayabilmesi için temel koşulise anonim şirket yapısına
sahip olmalarıdır.
BKY’lerin “Tarım, Avcılık ve Ormancılık”, “İmalat Sanayi”, “Ulaştırma,
Haberleşme ve Depolama hizmetleri”, “İş Faaliyetleri” ve “Diğer Toplumsal, Sosyal ve
Kişisel Hizmet Faaliyetleri" ana başlıkları altında toplanan alanlarda yapacağı başlangıç ve
büyüme yatırımları devlet desteği kapsamına alınmıştır (http://www.kobi.org.tr) .
BKY’lerin BKY indiriminden faydalanabilmesi için; “tam mükellef gerçek kişi
olması, iştirak hisselerinin iktisap edilmesinden önce Hazine’den bireysel katılım
yatırımcısı lisansı alınması, tam mükellef bir anonim şirkete ait iştirak hisselerinin iki tam
yıl (730 gün) süreyle elde tutulması ve Müsteşarlıkça belirlenen alanlarda (yukarıda
bahsedilen) yatırım yapılması ve yatırımın müsteşarlıkça mevzuata uygun bulunması
gerekmektedir.”
Gelir Vergisi Kanununa 6327 sayılı Yasanın 10 uncu maddesiyle eklenen Geçici
82 inci maddesiyle Bireysel Katılım Sermayesinin gelişimi açısından vergisel teşvikler
getirilmiştir. İlgili madde hükmüne göre ; “bireysel katılım yatırımcısı tam mükellef gerçek
kişiler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra iktisap ettikleri tam mükellef anonim
şirketlere ait iştirak hisselerini en az iki tam yıl elde tutmaları şartıyla, 213 sayılı Vergi
Usul Kanununun değerlemeye ait hükümlerine göre hesapladıkları hisselerin tutarlarının
%75’ini yıllık beyannamelerine konu kazanç ve iratlarından hisselerin iktisap edildiği
dönemde indirebilirler. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve
Teknolojik Araştırma Kurumu ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve
Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen araştırma, geliştirme ve yenilikçilik
programları kapsamında projesi son beş yıl içinde desteklenmiş kurumlara iştirak
sağlayan bireysel katılım yatırımcıları için bu oran %100 olarak uygulanır. Yıllık indirim
tutarı 1.000.000 TL’yi aşamaz. İlgili yıl kazancından indirilemeyen kısım, izleyen yıllarda
213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme
oranında artırılarak dikkate alınır. İki tam yıl elde tutma şartının yerine getirilmemesi
halinde, bireysel katılım yatırımcısı indirimi dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmemiş
vergiler yönünden vergi ziyaı doğmuş sayılır”.
Bu düzenleme kapsamında BKS’ler Hazine Müsteşarlığından lisans almak koşulu
ile iktisap ettikleri iştirak hisselerini iki tam yıl ellerinde tuttukları takdirde, alış bedelinin
% 75’ini, hisseleri iktisap ettikleri takvim yılına ait gelir vergisi beyannamesinde
indirebileceklerdir. Böylece vergi matrahları bu indirim miktarı kadar azalmış olacağı için
önemli bir vergi avantajı sağlamış olacaklardır. Ayrıca, BKY mükellefi söz konusu yıla ait
vergiye tabi diğer gelir unsurlarından da bu indirimi yapabilecektir. Eğer cari yıl
beyannamesinde indirilemeyen bir tutar kalırsa, bunu izleyen yıllardaki matrahından da
indirebilecektir.
Örneğin BKY lisansına sahip bir melek yatırımcı 2014 yılında yeni kurulan bir
anonim şirketin hisselerini lisansı kapsamında 100.000 Tl’ye iktisap etmiştir. Hisseleri iki
tam yıl elinde tutan BKY 2016 yılında, iştirak hisselerinin %75’i olan 75.000 Tl’yi 2016
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yılı Gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapabilecektir. BKY’nin 2016 yılı
beyana tabi gelirinin 50.000 Tl olması durumunda, 75.000 Tl.lik indirim hakkını beyana
tabi gelirinden düşecektir. Bu durumda BKY’nin dönem matrahı, indirim tutarının
matrahtan daha fazla olması nedeniyle 0,00 Tl olacaktır.2016 yılında indirlemeyen 25.000
Tl.lik kısım ise 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen
yeniden değerleme oranında arttırılarak takip eden dönem beyan beyannamelerinde indirim
konusu yapılabilecektir.
Grafik 2: Bireysel Katılım Yatırımcısı Olunmasında Vergi Desteğinin Etkisi

Kaynak:T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı(2016), BKS İlerleme Raporu Mart
Sayısı,s.10

Grafik 2’de izleneceği üzere, Hazine Müsteşarlığının 2016 yılı Şubat ayında
yayınladığı "Bireysel Katılım Sermayesi İlerleme Raporu’ndeBKY’lerin % 89’u yeni
girişimleri desteklemede devletin sağlamış olduğu vergi avantajının çok etkili olduğunu
belirtmektedirler. Dolayısıyla bu rakamlar BKY’lere sağlanan vergi avantajlarının
girişimciliğin desteklenmesinde etkili olduğunun da bir göstergesidir.
VI. SONUÇ
Girişimciliğin öneminin her geçen gün arttığı dünyada, ülkeler çeşitli finansal
araçlar ve yeni geliştirilen yöntemler aracılığıyla girişimcilik faaliyetlerini destekleyen
uygulamaları hayata geçirmektedirler. Özellikle girişimcilerin sorun yaşadığı alanların
başında gelen finansman sıkıntsının çözümünde melek yatırımcılık önemli bir araç olarak
ABD ve Avrupa gibi gelişmiş ekonomilerde yaygın bir uygulama alanına sahip bir finansal
araç olarak ön plana çıkmaktadır.
Gelişmiş ülkelerde uzun bir uygulama geçmişine sahip olan melek yatırımcılık
kavramı, ülkemizde geç de olsa 2013 yılında yapılan düzenlemelerle mevzuattaki yerini
almıştır. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler açısından girişimcilik faaliyetlerinin
desteklenmesinin ülke ekonomisine kazandıracağı ivme gözönüne alındığında yapılan
düzenlemeler oldukça yerindedir.
Türkiye melek yatırımcıların sayısı ve yatırım hacmi olarak özellikle Avrupa
Birliği ülkeleri ve ABD’nin oldukça gerisinde olmasına rağmen, melek yatırımcılığın
uygulamaya girdiği son üç yıldan bu yana önemli ilerlemeler kaydettiği görülmektedir.
Melek yatırımcılık henüz tam anlamıyla kurumsallaşmış bir yapıya sahip olmasa da
Türkiye Melek Yatırımcılar Derneği, METUTECH-BAN, MersinBAN, Galata İş
Melekleri gibi oluşumlarla yenilikçi girişimleri destekleme yolunda yatırımcıların istekli
olduğunu ortaya koymaktadır.
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Türkiye’de, vergi mevzuatında yapılan düzenlemeler sonucunda melek
yatırımcılara sağlanan vergi avantajları, melek yatırımcıların sayılarının artmasında ve
melek yatırımcılığın cazip hale gelmesinde önemli bir etken olmuştur. Ancak, ülkemizde
melek yatırımcıların özellikle Marmara Bölgesinde ve genellikle büyük şehirler etrafında
yoğunlaştığı dikkate alınırsa melek yatırımcılığın ülke geneline yayılmasında vergi
avantajının çok da etkili olamadığı görülmektedir. Bu durumun temel nedeni, BKY
konusunda yapılan vergisel düzenlemelerin sektörleri dikkate alan bir yapıya sahip
olmasına rağmen bölgesel farklılıkları dikkate almaksızın merkezi bir uygulama yapısına
sahip olmasıdır. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde de melek yatırımcı
sayısının arttırılabilmesi için vergi teşvikinin bölgesel kıstaslar da dikkate alınarak
düzenlenmesinde yarar bulunmaktadır.
Melek yatırımcılık uygulamasının yaygınlaşabilmesi ve gelişmesi için dünya
uygulamalarının da dikkate alınarak bu alanda belli bir kurumsallaşmanın oluşturulması
vegirişimcilik kültürünün tüm toplumu kapsayacak şekilde genişletilmesi gerekmektedir.
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İmalat Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Bilgi ve İletişim
Teknolojileri Kullanım Düzeyi ve Performans İlişkisi: TRA1 Düzey 2
Bölgesinde Bir Uygulama*
Selahattin KAYNAK133**

Mustafa Kemal YILMAZ***

Özet
Bu çalışmada; imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin bilgi ve iletişim
teknolojilerini kullanma düzeyleri, kullanım amaçları, bilgi teknolojileri yönetimi ve
kullanımı konusunda karşılaştıkları sorunlar ile bilişim teknoloji performans düzeylerini
belirlemek amaçlanmıştır. Yüz yüze görüşme yöntemiyle verilerin elde edildiği araştırma
sonucunda; internet erişimi, e-bankacılık, veri tabanı uygulamaları, üretim teknolojileri,
stok yönetimi ve bilgi ve iletişim teknolojilerinin işletmeler tarafından yüksek düzeyde
kullanıldığı belirlenmiştir. İşletmelerin; müşteri isteklerine hızlı cevap verebilme, hizmet
kalitesini arttırma, ticari işlemlerin yürütülmesinde kolaylık ve hız sağlama ve müşteri
ilişkilerini geliştirmek amacıyla bilgi ve iletişim teknolojilerini kullandıkları tespit
edilmiştir. Çalışmada ayrıca orta ölçekli işletmelerin bilgi teknolojilerine daha fazla
harcama yaptıkları ve bilişim teknolojileri performans düzeylerinin daha yüksek olduğu
belirlenmiştir.
Anahtar Kelime: Firma Performansı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, İmalat
Sanayi
JEL Classification: D21, D22

GİRİŞ
Günümüz modern ekonomik yapılarında işletmeler için bilgi; faaliyetlerin
planlanması, yürütülmesi, kontrol edilmesi, karar verme ve rekabet etmede kullanılan
önemli bir faktör haline gelmiştir. Bu ekonomik yapıların en önemli çıktısı olan Bilgi ve
İletişim Teknolojileri (BİT), geleneksel sistemlerin zorluklarının üstesinden gelerek para
ve zaman kazandırdığı için günümüz bilgi ekonomisinin temel direğini oluşturmaktadır
(Ollo-LópezandAramendía-Muneta, 2012: 204).
BİT’ in önemi firmaların rekabet güçleri açısından sürekli artmaktadır. Firmalar
istikrarlı büyüme ve kar maksimizasyonu için BİT’ e daha fazla yatırım yapmaktadırlar.
Ayrıca BİT firmaların amaçlarına ulaşmalarında etkin role sahip olup yöneticilerin daha
fazla ilgi göstermesine neden olmaktadır. Özellikle yaratmış olduğu istihdam potansiyeli
ile ekonomik gelişmenin itici gücü olan küçük ve orta ölçekli işletmelerin BİT’ den etkin
bir şekilde yararlanma ihtiyacı küresel rekabetin etkisiyle daha da artmaktadır.
Her geçen gün kullanımı artan BİT; firmaların yenilik, verimlilik, büyüme ve
performans artışına neden olmaktadır. BİT yatırımı yapan firmalar rekabetçi piyasalarda
daha başarılı olmaktadırlar (ParéandSicotte, 2004; Koivunen, HätonenandVälimäki, 2008).
BİT firma içinde koordinasyonu ve işgücü verimliliğini geliştirmek için bir üretim
teknolojisi olarak kullanılmaktadır. Firmaların küresel rekabet düzleminde varlıklarını
sürdürebilmeleri için, teknolojik gelişmeleri yakından izlemesi, üretim, yönetim,
pazarlama ve teknik yapılarını uygun bilgi ve teknolojilerle donatması gerekmektedir. Bu
Bu çalışma Bayburt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Koordinatörlüğü tarafından
desteklenmiştir
**Doç. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF / İktisat Bölümü, selahattin.kaynak@omu.edu.tr, 0
*

362 457 69 17

Yrd. Doç. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF/İşletme Bölümü,
mustafa.yilmaz@omu.edu.tr 0 362 457 69 17
***

1157

bakımdan modern ekonomik kuruluşların yöneticileri, faaliyetlerinin hız kazanmasına,
işlemlerin azalmasına, doğru ve istenilen bilgiye istenilen zamanda ulaşılmasına imkân
sağlayan modern tekniklere yönelmeye başlamışlardır.
Tüm iktisadi faaliyetlerde BİT kullanılmasıyla; iş olanaklarının büyüyeceği, mal
ve hizmet arzının sunumunun daha da kolaylaşacağı, daha geniş kitlelere kolayca
ulaşılabileceği, uluslararası piyasalara kolayca ulaşabilme olanağı mümkün olabilecektir
(Haşıloğlu, 1999: 45). Bilişim teknolojileri sektör düzeyinde çok yaygın bir iletişim ağı
kurulmasını sağlayarak mal ve hizmetlerin yerel ve ulusal olarak kolayca dağıtılmasına ve
bunun bir sonucu olarak da ekonomik bir kazanç elde edilmesine imkân verebilmektedir
(Akın, 1998: 246). Bilgisayar ağları, iletişim ve işbirliği engellerini ortadan kaldırarak
sinerji oluşumunu ve ortaklaşa girişimciliği desteklemektedir. Artan ağlaşmanın sonucunda
ise kontrol ve yönetim faaliyetleri kolaylaşmaktadır (Murray vd., 1997:172).
BİT, firmaların bazı faaliyetlerini sanal ortama taşıyarak bir kısım maliyetlerin
düşmesine ve ürün tanıtımı gibi önemli unsurları daha geniş kitlelere taşıyarak firma
performansında önemli rol oynamaktadır. Ayrıca bilgi teknolojileri, verimliliğin
artırılması, maliyetlerin minimum seviyeye düşürülmesi, tüketicilere daha kaliteli mal ve
hizmet sunulabilmesi, bilgi kaynaklı yeni ürünlerin geliştirilmesi ve rekabet üstünlüğü
sağlanabilmesi gibi konularda firmalar için avantajlar sağlamaktadır (Yıldız, 2008:217).
Sürdürülebilir kalkınma için de büyük bir güce sahip olan BİT firmanın yeniliğine ve aynı
zamanda zenginliğine de katkı sağlamaktadır (Ollo-LópezandAramendía-Muneta, 2012:
204-205).
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin işletmelerde kullanım seviyesinin önemi ve
işletmelerin performansını artırmadaki rolünden hareketle bu çalışmada imalat sektöründe
faaliyet gösteren KOBİ statüsündeki işletmeler incelenmiştir. Bu kapsamda TRA 1 Düzey
2 bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerin bilişim teknolojileri kullanım düzeyi ve
amaçları, karşılaştıkları sorunlar ile bilişim teknolojileri performanslarını belirlemek
amaçlanmıştır.

LİTERATÜR ARAŞTIRMASI
Literatür taraması yapıldığındabilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili
hemyurtdışında hem de yurtiçinde de son zamanlarda ilgi duyulan bir araştırma alanı haline
geldiği görülmektedir.Yapılan araştırmaların birçoğunda bilgi ve iletişim teknolojileri ile
firmaların performansı, verimliliği ve etkinliklerine etkisi ve firma büyümesi arasındaki
ilişki incelenmiştir (AtzeniandCarboni: 2006; Koellinger: 2008; Fernández-Menéndez vd.,:
2009; BadescuandGarcés-Ayerbe: 2009; Manochehri, Al-Esmail ve Ashrafi: 2012).
Consoli (2012) BİT’ in ekonomik etkisini inceleyen bilimsel çalışmaları analiz etmiş;
yapılan çalışmaların genellikle performans, büyüme, genişleme ve yeni mal ve hizmet
boyutuyla ilgili olduğunu belirtmiştir.
BİT’ in firmaların verimlilik ve etkinliklerine doğrudan katkı sağladıkları fikri,
1987 yılının sonlarında ortaya çıkmıştır. Bu durum BİT ve firma performansı arasındaki
ilişkilere yönelik çalışmaları artırmış ve BİT’ in firmalara katkı sağladığı ortaya
konulmuştur (Fernández-Menéndez vd., 2009: 348). Manochehri, Al-Esmail ve Ashrafi
(2012)’ye göre BİT; firmalara daha fazla görünürlük, daha fazla bilgi sağlama, firmaların
ticari engellerini aşmalarına olanak ve mali işlemleri kolaylaştırmak gibi birçok olanak
sağlamaktadır. Koellinger (2008) internet odaklı teknolojilerin kullanımı ile firmanın
performans düzeyi arasındaki ilişkiyi analiz etmiştir. Sonuçlara göre internet temelli
teknolojiler, yeniliği kolaylaştıran önemli bir unsur olduğu tespit edilmiştir.
Atzeni ve Carboni (2006) İtalyan imalat firmalarından elde edilen verilerle BİT ile
verimlilik ve yatırımların yenilikçiliği arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Sonuca göre BİT’
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in büyüme üzerinde oldukça büyük bir etkiye sahip olduğu ancak bu teknolojiler için bir
adaptasyon zamanına ihtiyaç duyulduğu vurgulanmıştır.
Manochehri, Al-Esmail ve Ashrafi (2012)’ye göre firmaların performansına BİT’
in pozitif etki oluşturabilmesi için belirli bir altyapı, becerisi olan personel ve BİT yatırımı
için yeterli bütçenin olması gerekmektedir. Benzer bir durumu Ollo-Lopez ve AramendiaMuneta (2012) da çalışmalarında vurgulamışlardır.
Sosyal alanlara yansıması üzerine yapılan ampirik çalışmaların çoğunda BİT ’in
üretim, büyüme, yönetim, etkinlik, rekabet ve verimliliği olumlu etkilediği görülmüştür
(TarutėandGatautis, 2014: 1218). Ollo-Lopez ve Aramendia-Muneta (2012) BİT’in
benimsenmesinin verimlilik üzerinde olumlu bir etkisinin olduğunu, doğrudan ve dolaylı
olarak sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek için büyük bir potansiyele sahip olduğunu
ileri sürmektedir.
Emek verimliliğine BİT etkisini inceleyen çalışmalarda mevcuttur
(BadescuandGarcés-Ayerbe: 2009; Engelbrecht ve Xayavong: 2006). Badescu ve GarcésAyerbe (2009) Cobb-Douglas üretim fonksiyonu kullanarak BİT’ in işgücü verimliliğine
olan katkısı incelemiştir. Elde edilen sonuçlara göre BİT yatırımları, kısmen de olsa işgücü
verimliliğini artırmaktadır. Yani bilgi ve iletişim teknolojilerinin firmalar üzerindeki
pozitif etkileri uzun bir zaman sonra ortaya çıkmaktadır. Engelbrecht ve Xayavong (2006)
Yeni Zelanda’da BİT kullanımının emek verimliliği üzerindeki etkisini ortaya
koymuşlardır. Bunun için 1988-2003 yılları arasında 29 endüstrideki emek verimliliğindeki
büyüme incelenmiştir. BİT ile emek verimliliğindeki büyüme arasında kurulan regresyon
sonucuna göre BİT’ i daha yoğun olarak kullanan endüstrilerde emek verimliliği daha
yüksek olduğu tespit edilmiştir.
BİT’ in endüstri verimliliğine etkisi (Kummerow ve Lun, 2005) ve ekonomik
büyümeye etkisi (Matei ve Savulescu, 2012) gibi çalışmalarda mevcuttur. Kummerow ve
Lun (2005) BİT’ in gayrimenkul endüstrisine etkilerini incelemek amacıyla yaptığı
çalışmasında BİT’in emlak endüstrisinde verimliliği artırdığı ve bu sürecin teknoloji
yayıldıkça devam edeceği sonucuna varılmıştır.
Lau ve Tokutsu (1992) 1960-1990 döneminde ABD'de ekonomik büyüme
üzerindeki BİT yatırımının katkısını analiz etmişler ve ABD'deki ekonomik büyümenin
yarısının BİT yatırımıyla gerçekleştiğini ortaya koymuşlardır. KossaiandPiget (2014)
Tunus’ta elektrik elektronik piyasasında faaliyet gösteren firmaların net kar marjı ile BIT
kullanımı arasındaki ilişkiyi incelediği ekonometrik çalışmasında anlamlı sonuçların
olduğunu belirtmiştir.
Son yıllarda KOBİ düzeyinde BİT‘ in etkisini inceleyen çalışmalar da mevcuttur.
Zira KOBİ'ler gelişmiş ülkelerde iş hayatının ve istihdamın yarısından fazlasını
oluşturmaktadır (Alam ve Noor, 2009). Ayrıca KOBİ; gelişmekte olan ekonomilerde
ekonomik kalkınma, yoksulluğun azaltılması ve istihdam yaratılmasında önemli bir işlev
üstlenmektedir (Esselaar vd., 2006; Higón, 2011). Avrupa'da KOBİ'lerin toplam sayısı tüm
şirketlerin yaklaşık yüzde 99'una (Lopez-Nicolas &Soto-Acosta, 2010) tekabül etmesine
rağmen BİT’ in avantajlarından yeterince yararlanılmadığı ifade edilmektedir.
TarutėaandGatautis (2014) ise yaptıkları çalışmada BİT’ in KOBİ’lerin örgütsel
performansında etkili olduğunu belirtmişlerdir.

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA
Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın temel amacı, TRA1 düzey 2 bölgesinde faaliyet gösteren
işletmelerinBİTkullanım düzeylerini ve amaçlarını, bilgi teknolojileri yönetimi konusunda
karşılaştıkları sorunları ve bilişim teknolojileri performanslarını belirlemektir. Bu temel
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amaçların yanında araştırmanın diğer amaçları; işletme büyüklüğü ile bilgi teknolojileri
harcama düzeyi arasındaki ilişkileri ve bilgi teknolojileri performansı arasındaki
farklılıkları belirmektir
Araştırmanın Kapsamı ve Sınırları
Araştırmanın kapsamını Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinde imalat sektöründe
faaliyet gösterenKOBİ statüsündeki işletmeler oluşturmaktadır. Araştırmanın sadece üç il
ile sınırlı tutulması ve büyük ölçekli işletmelerin kapsama dahil edilmemesi çalışmanın
kısıtını oluşturmaktadır.
Araştırmanın Metodolojisi
Örnekleme Süreci
Araştırmada Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinde imalat sektöründe faaliyet
gösteren işletmeler ana kütle olarak kabul edilmiştir. İmalat sektöründe faaliyet gösteren
işletmelerin sayılarının ve iletişim bilgilerinin belirlenmesinde çalışma kapsamındaki
illerin Organize Sanayi Bölgelerinin internet adresleri ve sanayi ticaret odaları134 ile yapılan
görüşmelerden yararlanılmıştır. Bu araştırmalar sonucunda üç ilde imalat sektöründe yer
alan işletme sayısının 153 olduğu belirlenmiştir. İmalatçı işletmelerinin bazılarının
çalışmayı kabul etmemesi ve belirtilen adreslerde aktif bir işletmenin bulunmamasından
dolayı 139 anket formu elde edilmiş ve analize tabi tutulmuştur. Anket çalışması 3 ilde, 2
Şubat 2015 ve 31 Mart 2015 tarihleri arasında yapılmıştır.
Ön Çalışma
Araştırma için kesin anket formu hazırlanıp veri toplanmasına geçilmeden önce
farklı sektörlerde faaliyet gösteren 10 işletme ile ön anket çalışması yapılmıştır.
Cevaplayıcıların bilişim teknolojileri kullanım düzeyi, bilgi teknolojileri kullanım
amacının önem düzeyi, bilgi teknolojileri yönetimi ve kullanımı konusunda karşılaşılan
sorunlar, bilişim teknolojilerinin performansı üzerindeki etkileri kapsamındaki ifadeleri
değerlendirmeleri istenmiştir. İşletmelerden gelen öneri ve düzeltmeler sonrasında forma
son şekli verilmiştir.
Veri Toplama Yöntem ve Aracı
Araştırmada veriler, anket yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Anketler,
cevaplayıcılar ile yüz yüze görüşme şeklinde uygulanmıştır. Anket formunda 4 grup soru
yer almıştır.
Bunlardan birinci grup işletmelerin bilişim teknolojileri kullanım düzeyi ve
kullanım amacını ölçmek amacıyla hazırlanmıştır. İkinci grup sorularda işletmelerin bilgi
teknolojileri yönetimi ve kullanımı konusunda karşılaştıkları sorunlar yer almaktadır.
Üçüncü grup sorularda işletmelerin bilişim teknolojileri performanslarını ölçmeyi
amaçlayan ifadelerden oluşmaktadır. Dördüncü grup sorularda ise işletmelerin ve
cevaplayıcıların tanımlayıcı bilgileri yer almaktadır. İlk üç grupta yer alan ifadeler 5’li
Likert ölçeğine göre hazırlanmıştır. İşletmelerin bilişim teknolojileri performansını
ölçmek Powell ve Dent-Micallef’ın (1997) kullandığı ölçek esas alınmıştır. İşletmelerin
bilişim teknolojileri kullanım düzeylerini belirlemek için Paşaoğlu’nun (2014) bilişim
teknolojileri kullanım amaçlarının önem düzeyi belirlemek için Tekin vd. (2005). ‘nin
çalışmalarından yararlanılmıştır. Bu ölçekler yardımıyla elde edilen veriler, SPSS 22
istatistik programı yardımıyla analiz edilmiştir. Verilerin analizinde; aritmetik ortalama,
frekans dağılımı,Ki-kare ve Kruskal–Wallis analizleri kullanılmıştır.
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http://erzincanosb.com/ueretimdeki-firmalar, http://www.erzurumosb.org/firmalar.php?git=9,
http://bayburt.sanayi.gov.tr/
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Verilerin Analizi
Cevaplayıcıların ve İşletmelerin Demografik Özellikleri

İlkokul
Lise

Eğitim Düzeyi Önlisans

2

1,4

89

64,0
Yaş

Yüzde

Frekans

Yüzde

Frekans

Tablo 1. CevaplayıcılarınDemografik Özellikleri

20-25

4

2,9

26-30

29

20,9

31-35

46

33,1

8

5,8

33

23,7

36-40

28

20,1

Lisansüstü

7

5,0

40- +

32

23,0

1-3

6

4,3

Kadın

2

1,4

Erkek

137

98,6

İşletme sahibi

Lisans

Şu
Andaki 4-7
Pozisyonda
8-11
Bulunulan
12 - +
Süre

Cinsiyet
51

36,7

33

23,7

49

35,3

İşletmedeki
Konum

103

74,1

Orta düzey yönetici

10

7,2

Üst düzey yönetici

26

18,7

Cevaplayıcıların 64’ü lise mezunu, %74’ü işletme sahibi, %98’i erkek, %33’ü 3135 yaş aralığında ve yaklaşık %37’ si 4-7 yıldır şu andaki mevcut pozisyonunda yer
almaktadır.
Tablo 2. İşletmelerin özellikleri
İşletme Özellikleri
1-5
6-10
Faaliyet süresi
11-15
16-20
21-+
Anonim şirket
Limited şirket
Yasal statü
Komandit şirket
Kolektif şirket
Şahısişletmesi
1-9
Çalışan sayısı
10-49
50-249
Sadece yurtiçi pazar
Faaliyet gösterilen pazarlar
Hem yurt içi hem yurtdışı pazar
Kendim
Bilgi teknolojileri sorumlusu Çalışanlarımdan Biri
Bilgi Teknolojileri Danışmanı
40.000 $’a kadar
Son 3 yılda BT için yapılan
40.001$ - 80.000$
harcama
80.001$ - +

Frekans
8
25
43
29
34
27
60
1
1
50
39
75
25
123
16
110
15
14
54
26
59

Yüzde
5,8
18,0
30,9
20,9
24,5
19,4
43,2
,7
,7
36,0
28,1
54,0
18,0
88,5
11,5
79,1
10,8
10,1
38,8
18,7
42,4

İşletmelerin %31’i 11-15 yıl süredir faaliyet göstermekte, %43’ü limited şirket
statüsünde bulunmakta ve %88’i sadece yurt içi pazarlara yönelik faaliyet göstermektedir.
İşletmelerin %54’ ü küçük ölçekli işletme büyüklüğündedir. İşletmelerin sadece %10’unda
bilgi teknolojileri danışmanı bulunmakta ve %59’u son üç yılda 80.000 $ ve üstü bilgi
teknolojileri yatırımı yapmış durumdadır.
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Tablo 3. İşletmelerin faaliyet gösterdiği alt sektör
Yüzde

Frekans
Ağaç ve mantar ürünleri imalatı

6

4,3

Ana metal sanayi

4

2,9

Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı

2

1,4

Diğer imalatlar

20

14,3

Diğer madencilik ve taş ocakçılığı

4

2,9

Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretimi

5

3,6

Elektrikli teçhizat imalatı

1

,7

Fabrikasyon metal ürünleri imalatı

4

2,9

43

30,9

Giyim eşyası imalatı; kürkün işlenmesi ve boyanması

1

,7

Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı

6

4,3

Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı, ürünlerin imalatı

9

6,5

Kimyasallar ve kimyasal ürünlerin imalatı

6

4,3

Madenciliği destekletici hizmet faaliyetleri

4

2,9

Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarım

1

,7

Metal cevherleri madenciliği

5

3,6

Mobilya İmalatı

9

6,5

Tekstil Ürünleri İmalatı

9

6,5

Gıda ürünleri imalatının

İşletmelerin faaliyet gösterdikleri alt sektörlerin dağılımında %30,9 ile gıda
ürünlerinin imalatı en fazla orana sahipken ikinci sırada %14,3 ile diğer imalatlar yer
almaktadır. Alt sektörde en düşük pay %,7 ile elektrikli teçhizat imalatı bulunmaktadır.
İşletmelerin Bilişim Teknolojileri Kullanım Düzeylerinin Belirlenmesi
Aşağıdaki tabloda işletmelerin kullanabilecek oldukları bilgi teknolojileri çeşitleri ve
bunların kullanım düzeylerine yönelik cevaplayıcıların değerlendirmeleri yer almaktadır.
Tablo 4. İşletmelerin bilişim teknolojileri kullanım düzeyleri
Değişkenler
α = 0,87

Aritmetik
Ortalama*

Standart
Sapma

Sözcük işlem

3,86

1,35

Hesap çizelgesi (Lotus, Exel)

3,82

1,41

Veritabanı uygulamaları (Access)

4,33

1,13

Masaüstü yayıncılık

3,82

1,19

Eğitim/modül eğitimleri

4,24

1,03

İnternet erişimi

4,56

,84

Çalışanlarla iletişim (e-posta)

3,00

1,51

Müşteri/alıcılarla iletişim

4,17

1,16

Çalışanlar için web sitesi

1,69

1,17

Müşteriler için web sitesi

4,07

1,15

Video konferans

2,05

1,43

Uydu - kablolu TV

1,48

1,07
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Müşteri ilişkileriyönetimi (CRM) sistemleri

3,89

1,18

Tedarik
Tedarik zinciri
zinciri yönetimi(SCM)
yönetimi(SCM) sistemleri
sistemleri

4,27

1,07

E-Bankacılık

4,46

,94

Stok Yönetimi

4,36

,97

Üretim teknolojileri (Robotlar, CNC Tezgâhları vb. )

4,46

,97

5: Çok Yüksek Düzeyde Kullanılıyor………………….1: Hiç Kullanılmıyor

*

Tabloda bilgi teknolojileri kullanım ölçeğinin güvenilirlik katsayısı (α) 0,87 ile
yüksek düzededir. Tabloda bakıldığında işletmelerin kullanım düzeyinin en yüksek olduğu
bilişim teknolojileri sırasıyla internet erişimi, e-bankacılık, veri tabanı uygulamalar, üretim
teknolojileri, stok yönetimi ve müşteri/alıcılarla iletişim teknolojileridir. İşletmelerin
kullanım düzeyinin en düşük olduğu bilişim teknolojileri ise sırasıyla Uydu - kablolu TV,
çalışanlar için web sitesi, video konferans ve çalışanlarla iletişim teknolojileridir.
İşletmelerinBİTKullanım Amaçlarının Önem Düzeyinin Belirlenmesi
Aşağıdaki tabloda işletmelerin bilgi teknolojileri kullanım amaçlarının önem düzeylerine
yönelik değerlendirmeleri yer almaktadır.

Tablo 5. İşletmelerin bilgi teknolojileri kullanım amaçlarının önem düzeyleri
Değişkenler

Aritmetik
Ortalama*

Standart
Sapma

α = 0,87
Müşteri isteklerine hızlı cevap verebilme

4,82

,38

Hizmet kalitesini arttırma

4,80

,49

İletişim ve satış maliyetlerini azaltma

4,65

,66

Ticari işlemlerin yürütülmesinde kolaylık ve hız sağlama

4,75

,49

Satışları arttırma

4,67

,58

Yabancı pazarlara açılma

3,71

1,37

Daha hızlı ürün geliştirme

4,38

,89

İşlem ve nakliye masraflarında azalma

4,55

,81

Müşteri ilişkilerini geliştirme

4,79

,47

Yenilikleri takip etme

4,60

,64

Daha ucuz ürün ve hizmetler sağlama

4,02

1,05

Maliyetleri düşürme

4,46

,76

Verimliliği yükseltme

4,72

,53

Hizmet esnekliği sağlama

4,48

,73

Hizmet sürecini hızlandırma ve kısaltma

4,76

,52

Rekabet gücünü artırma

4,63

,75

İşgücünden tasarruf

4,28

,91

Fire ve kayıp oranını düşürme

4,56

,80

Stok maliyetlerini azaltma

3,86

1,19

Krizlere karşı korunma

3,89

1,14

Kontrol ve denetim sağlama

4,60

,63

5: Çok Önemli…….1: Hiç Önemli Değil

*

Tabloda bilgi teknolojileri kullanım amaçları önem düzeyi ölçeğinin güvenilirlik
katsayısı (α) 0,87 ile yüksek düzededir. Tabloya bakıldığında işletmelerin bilgi teknolojileri
kullanım amaçların içerisinde en önemli olanları sırasıyla müşteri isteklerine hızlı cevap
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verebilme, hizmet kalitesini arttırma, ticari işlemlerin yürütülmesinde kolaylık ve hız
sağlama ve müşteri ilişkilerini geliştirme olduğu görülmektedir.
İşletmelerin BİT Yönetimi ve Kullanımı Konusunda Karşılaştıkları Sorunlar
Aşağıdaki tabloda işletmelerin bilgi teknolojileri yönetimi ve kullanımı konusunda
karşılaştıkları sorunlara yönelik cevaplayıcıların değerlendirmeleri yer almaktadır.
Tablo 6. İşletmelerin bilgi teknolojileri kullanımında karşılaştıkları sorunların önem düzeyleri
Aritmetik
Ortalama*

Değişkenler α = 0,772

Standart
Sapma

BT Yatırım Maliyetlerinin Yüksek Olması

4,25

,96

BT Kullanımına Çalışanların Direnç Göstermesi

3,45

1,26

BT Kullanımına Müşterilerin Direnç Göstermesi

2,36

1,49

BT İçin Gerekli Teknik Desteğin Sağlanmasında Yaşanan Sorunlar

3,79

1,00

BT Çok Hızlı Demode Olması

3,66

1,15

Toplam

3,50

,862

* 5: Yüksek Derecede Önemli……1: Önemli Değil
Tabloda işletmelerin bilgi teknolojileri yönetimi ve kullanımı konusunda
karşılaştıkları sorunların önem düzeyleri ölçeğinin güvenilirlik katsayısı (α) 0,77 ile yüksek
düzededir. Tabloda ayrıca bilgi teknolojileri yönetimi ve kullanımı konusunda işletmelerin
karşılaştıkları sorunlardan en önemlisinin bilgi teknolojileri yatırım maliyetlerinin yüksek
olmasının ilk sırada bilgi teknolojileri için gerekli teknik desteğin sağlanmasında yaşanan
sorunların ise ikinci sırada yer aldığı görülmektedir. En düşük değeri ise bilgi teknolojileri
kullanımına müşterilerin direnç göstermesi sahiptir.
Bilişim Teknolojileri Performansının İncelenmesi
Tablo 7. Bilişim Teknolojileri Performans Düzeyi
α = 0,871

Aritmetik
Ortalama*

Standart
Sapma

Yeni BT verimliliğimizi önemli ölçüde arttırmıştır

4,33

,65

Yeni BT işletmemizin rekabetçi pozisyonunu önemli ölçüde geliştirmiştir

4,28

,67

Yeni BT satışlarımızı önemli ölçüde arttırmıştır

3,81

,88

Yeni BT karlılığımızı önemli ölçüde arttırmıştır

3,56

,86

Yeni BT işletmemizin genel performansını önemli ölçüde geliştirmiştir

4,28

,77

Toplam

4,05

,62

Değişkenler

* 5: Tamamen Katılıyorum……1: Hiç Katılmıyorum
Tabloda işletmelerin kullandığı bilişim teknolojileri performans ölçeğinin
güvenilirlik katsayısı (α) 0,87 ile yüksek düzededir. Tabloda en yüksek değeri yeni bilişim
teknolojileri verimliliğimizi önemli ölçüde arttırmıştır, yeni bilişim teknolojileri
işletmemizin rekabetçi pozisyonunu önemli ölçüde geliştirmiştir ve yeni bilişim
teknolojileri işletmemizin genel performansını önemli ölçüde geliştirmiştir değişkenleri
almıştır. En düşük değeri ise yeni bilişim teknolojileri karlılığımızı önemli ölçüde
arttırmıştır değişkeni almıştır.
İşletmelerin ölçekleri ile BİT harcama düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi
İşletmelerin büyüklüğüne göre bilgi teknolojileri harcama düzeyleri arasında bir ilişki olup
olmadığının belirlemesi amacıyla ki-kare analizi yapılmıştır. Analiz sonuçları aşağıdaki
tabloda gösterilmiştir.
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Tablo 8.İşletme büyüklüğüne göre BİT harcama düzeyi arasındaki ilişkiler
40.000 $’a kadar
Mikro
Küçük
Orta
Toplam

40.001$ - 80.000$

80.001$ - +

Toplam

N

31

5

3

39

%

79,5

12,8

7,7

100

N

20

21

34

75

%

26,7

28,0

45,3

100

N

3

0

22

25

%

12,0

0,0

88,0

100

N

54

26

59

139

38,8

18,7

42,4

100

%
χ2 =56,413, p<0,01

Tablo 8 incelendiğinde işletme büyüklüğü ile bilgi teknolojileri harcama düzeyi
arasında anlamlı bir ilişki olduğu [χ2 =56,413, p<0,01] görülmektedir. Tabloda mikro
ölçekli işletmelerin yaklaşık %80’i bilgi teknolojilerine 40.000 $’dan daha az,küçük ölçekli
işletmelerin ise%45,3’ü 80.000 $’dan fazla harcama yaptığı görülmektedir. Ayrıca orta
ölçekli işletmelerin %88’i bilgi teknolojilerine80.000 $’dan fazla harcama yapmış
durumdadır.
Tablo 9: İşletmelerin ölçeklerine göre BİT performansının karşılaştırılması
N

Sıra
Ortalaması

Mikro
Yeni BT verimliliğimizi önemli
Küçük
ölçüde arttırmıştır
Orta
Yeni BTişletmemizin rekabetçi Mikro
pozisyonunu önemli ölçüde
Küçük
geliştirmiştir
Orta

39

92,80

75

71,25

25

52,99

39

82,88

75

71,04

25

59,74

Mikro

39

92,10

Küçük

75

70,81

Orta

25

54,28

Mikro

39

93,88

Küçük

75

65,22

Orta

25

63,88

Mikro

39

93,36

Küçük

75

71,35

Orta

25

52,44

Değişkenler

Yeni BTsatışlarımızı önemli
ölçüde arttırmıştır
Yeni
bilişim
teknolojileri
satışlarımızı önemli ölçüde
arttırmıştır
Yeni BTkarlılığımızı önemli
Yeni arttırmıştır
bilişim
teknolojileri
ölçüde
karlılığımızı önemli ölçüde
arttırmıştır
Yeni BTişletmemizin genel
performansını önemli ölçüde
geliştirmiştir

İşletme
Ölçeği

P

Anlamlı
Farklar

2

0.001*

[Mikro - Küçük]
[Mikro - Orta]
[Küçük - Orta]

2

0,040**

[Mikro –Orta ]

2

0,001*

[Mikro - Orta]
[Küçük - Orta]

2

0,002*

[Mikro - Orta]
[Küçük - Orta]

2

0,001*

[Mikro - Küçük]
[Mikro - Orta]
[Küçük - Orta]

Sd

Χ2

*p<0,01, **p<0,05

Tablo 9 incelendiğinde işletme büyüklüğüne göre bilişim teknolojilerinin verimliği
arttırması [χ2(2)=15,81; p=0,001],
işletmelerin rekabetçi pozisyonlarını geliştirmesi
[χ2(2)=8,96; p=0,040],
satışları [χ2(2)=; p=0,001], karları [χ2(2)=; p=0,001] ve
işletmelerin genel performanslarını [χ2(2)=; p=0,001]arttırması bakımından anlamlı bir fark
olduğu görülmektedir. Grupların tablodaki sıra ortalamalarına bakıldığında orta ölçekli
işletmeler küçük ve mikro ölçekli işletmelere göre bilişim teknolojilerinin verimliliklerini
daha fazla geliştirmektedir. Yeni bilişim teknolojileri orta ölçekli işletmlerin rekabetçi
pozisyonlarını mikro ölçekli işletmelere göre daha fazla geliştirmiştir. Ayrıca bilişim
teknolojileri orta ölçekli işletmelerin satışlarını, karlarını ve genel işletme performanslarını
küçük ve mikro ölçekli işletmelere göre daha fazla arttırmaktadır.
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SONUÇ ve ÖNERİLER
TRA1 düzey 2 bölgesinde faaliyet gösteren firmalarınbilgi ve iletişim
teknolojilerini kullanım düzeyleri ve amaçlarını, bilgi teknolojileri yönetimi konusunda
karşılaştıkları sorunları ve bilişim teknolojileri performanslarınıincelemeyi amaçlayan bu
çalışmada aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.
Cevaplayıcıların 64’ü lise mezunu, %74’ü işletme sahibi, %98’i erkek, %33’ü 3135 yaş aralığında ve yaklaşık %37’ si 4-7 yıldır şu andaki mevcut pozisyonunda yer
almaktadır.
İşletmelerin %31’i 11-15 yıl süredir faaliyet göstermekte, %43’ü limitet şirket
statüsünde bulunmakta ve %88’i sadece yurt içi pazarlara yönelik faaliyet göstermektedir.
İşletmelerin %54’ ü küçük ölçekli işletme büyüklüğündedir.
İşletmelerin sadece %10’unda bilgi teknolojileri danışmanı bulunmakta ve 42.4'ü
son üç yılda80.001$'dan daha fazla bilgi teknolojileri yatırımı yapmıştır.İşletmelerin
faaliyet gösterdikleri alt sektörlerin dağılımında %30,9 ile gıda ürünlerinin imalatı en fazla
orana sahipken ikinci sırada %14,3 ile diğer imalatlar yer almaktadır. Alt sektörde en düşük
pay %,7 ile elektrikli teçhizat imalatı bulunmaktadır.
İşletmelerin kullanım düzeyinin en yüksek olduğu bilişim teknolojileri sırasıyla
internet erişimi, e-bankacılık, veri tabanı uygulamaları, üretim teknolojileri, stok yönetimi
ve müşteri/alıcılarla iletişim teknolojileridir. İşletmelerin kullanım düzeyinin en düşük
olduğu bilişim teknolojileri ise sırasıyla Uydu - kablolu TV, çalışanlar için web sitesi, video
konferans ve çalışanlarla iletişim teknolojileridir.
İşletmelerin bilgi teknolojileri kullanım amaçların içerisinde en önemli olanları
sırasıyla müşteri isteklerine hızlı cevap verebilme, hizmet kalitesini arttırma, ticari
işlemlerin yürütülmesinde kolaylık ve hız sağlama ve müşteri ilişkilerini geliştirmektir.
Bilgi teknolojileri yönetimi ve kullanımı konusunda işletmelerin karşılaştıkları
sorunlardan en önemlileri bilgi teknolojileri yatırım maliyetlerinin yüksek olması ve bilgi
teknolojileri için gerekli teknik desteğin sağlanmasında yaşanan sorunlardır.
Yeni bilişim teknolojileri işletmelerin verimliliklerini önemli ölçüde arttırmış,
rekabetçi pozisyonlarını ve genel işletme performansı önemli ölçüde geliştirmiştir.
Bilgi teknolojilerine en az harcama yapan mikro ölçekli işletmeler iken en fazla
harcama yapan işletmeler orta ölçekli işletmelerdir.
Bilişim teknolojileri orta ölçekli işletmelerde verimliliği daha fazla arttırmış,
rekabetçi pozisyonlarını geliştirmiş, satışlarını, karlarını ve genel işletme performansını
arttırmıştır.
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Yüksek ve Orta Gelir Grubu Ülkelerde İnternet Kullanımı, Dışa Açıklık,
Gelir ve Yolsuzluk Arasındaki Nedensel İlişkiler
Ali ACARAVCI*

Seyfettin ARTAN** Pınar HAYALOĞLU*** Sinan ERDOĞAN****

Özet
Bu çalışma, 80 yüksek ve orta gelir grubu ülkesinde dışa açıklık, gelir, internet
kullanımı, yönetim kalitesi ve yolsuzluk arasındaki nedensellik ilişkileri, yatay-kesit
bağımlılığı dikkate alan dinamik panel veri yöntemleri kullanılarak 1999-2011 dönemi için
araştırmaktadır. Yatay kesit bağımlılık (CD, 2004) testi ve CIPS (2007) birim kök test
sonuçlarına göre tüm değişkenler yatay kesit bağımsızdır ve düzeyde durağandır.
Dolayısıyla uzun dönemli analiz için herhangi bir eşbütünleşme testi kullanılamamıştır. Bu
çalışma, değişkenler arasındaki nedensel ilişkileri Dumitrescu ve Hurlin (2012) nedensellik
modeliyle incelemektedir. Yolsuzluk değişkeni için nedensellik analiz sonuçları şu şekilde
özetlenebilir: Yolsuzluk ve yönetim kalitesi, yolsuzluk ve internet kullanımı, yolsuzluk ve
gelir, yolsuzluk ve dışa açıklık değişkenleri arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkiler
bulunmaktadır. Bu ülkeler için, dışa açıklık, gelir, internet kullanımı ve yönetim kalitesi
göstergelerindeki ilerlemeler, yolsuzluk risk seviyesinde bir azalmaya neden olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Yolsuzluk, İnternet Kullanımı, Dışa Açıklık, Yatay-Kesit
Bağımlılık, Nedensellik.
Jel Kodu: C33, D73, D83, O50
Abstract
This study explores the causal relationships between openness, income, quality of
governance,internet use and corruption in selected 80 high and middle income countries
for 1999-2011 period by using dynamic panel data methods under cross-sectional
dependence. According to cross-sectional dependence (CD, 2004) test and CIPS (2007)
unit root test results, all variables have cross-section independence and are stationary in
their levels. Therefore, we didn’t employ any cointegration method for long-run analysis.
This study also investigates the causal relationship between the variables by using
Dumitrescu and Hurlin (2012) causality model. The results of causality analysis for
corruption can be summarized as follows: There are an evidence of two-way causal
relationships between internet use and corruption, quality of governance and corruption,
income and corruption, and openness and corruption. Any improvement in openness,
income, quality of governance andinternet use will cause a decline in the risk level of
corruption level for these countries.
Keywords: Corruption, Internet Use, Openness, Cross-Sectional Dependence,
Causality.
Jel Code: C33, D73, D83, O50
I. GİRİŞ
Yolsuzluk, ortaya çıkışı eski Yunanlılara kadar dayandırılan günümüzün toplumsal
sorunlarından biridir. Geçmişi eski olmakla beraber 1980’li yıllara kadar yolsuzluk daha
çok politik, tarihsel ve sosyolojik boyutta ele alınmıştır. 1980’li yıllardan sonra
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küreselleşmenin hızlanması, ekonomik, siyasi ve sosyal entegrasyonların artması ile
beraber yolsuzluk olgusu uluslararası kuruluşların ve iktisatçıların da dikkatini çekmeyi
başarmıştır. Bu bağlamda yolsuzluk ülkelerin ekonomik, sosyal ve siyasi ilişkilerini
etkileyen önemli bir olgu haline gelmiştir.
Yolsuzluğun disiplinler arası bir kavram olması nedeniyle genel kabul gören bir
tanımı olmamakla birlikte, Dünya Bankası yolsuzluğu “kamu yetkisini özel çıkar sağlamak
için kullanmak” şeklinde tanımlamaktadır. Ancak sadece kamu görevlilerinin yolsuzluk
yapmadığı dikkate alındığında bu tanım yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle literatürde Dünya
Bankasının dar tanımı “karar vericinin gücünü ve yetkisini kişisel çıkar sağlamak için
kullanması” şeklinde yeniden revize edilerek kullanılmaktadır. Bu yönüyle yolsuzluk,
özellikle ekonomik kararlarda dikkate alınması gereken bir unsur olarak ortaya
çıkmaktadır.
Başlangıçta yolsuzluk daha çok gelişmekte olan ülkeler ile ilişkilendirilmiş ve
yolsuzluğun ekonomik temelleri üzerine araştırmalar yapılmıştır. Bu bağlamda,
yolsuzluğun ekonomik büyüme, dışa açıklık, yatırımlar, kamu kesimi büyüklüğü ve
internet kullanımı gibi makroekonomik değişkenler üzerindeki etkileri araştırılmıştır.
Yolsuzluğun ekonomik büyümeyi pozitif etkilediği yönündeki literatür (Acemoğlu ve
Verdier, 1998; Swaleheen, 2009; Ali vd., 2010; Paul, 2010) dışarıda tutulduğunda yapılan
araştırmalardan elde edilen sonuçlar yolsuzluğun ekonomik ve sosyal maliyetlerine vurgu
yapmaktadır (Akçay, 2002; Gerni vd., 2012; Beşel ve Savaşan, 2014; Huang, 2016; Drury
vd., 2006; Neeman, 2006; Heckelman ve Powell, 2008;Lio vd. 2011;Elbahnasawy 2014).
Bu bağlamda yolsuzluk; yatırımları ve ekonomik büyümeyi azaltmakta (Mauro, 1995;
Tanzi ve Davodi, 1997; Del Monte ve Papagni, 2001), dış ticarette kısıtlamalara neden
olmakta, kamu harcamalarının büyüklüğünü ve içeriğini bozmakta(Del Monte ve Papagni,
2001; Tanzi ve Davodi, 1997), finansal sistemi kırılgan hale getirerek risk ve belirsizliği
arttırmakta ve kayıt dışı ekonomiyi beslemektedir. Öte yandan, gelişmiş ülkelerde de
yolsuzluk olgusuna rastlanılması yolsuzluğun sadece ekonomik gerekçelerle
açıklanamayacağını ortaya koymuştur. Yapılan araştırmalar yolsuzluğun sadece ekonomik
yönünün olmadığını, aynı zamanda toplumların ahlaki değerleri, örf ve adetleri, sosyokültürel yapıları, hukuk sistemi, yasal ve ekonomik kurumları tarafından belirlendiğini
ortaya koymaktadır. Dolayısıyla yolsuzluk, ülkelerin gelişmişlik düzeyine ve kurumsal
yapısına bakılmaksızın tüm ülkeleri çeşitli boyutlarda etkilemektedir. Uluslararası
kuruluşlar tarafından yayımlanan yolsuzluk endeksleri de bu durumu teyit etmektedir.
Literatürde yolsuzluğun ekonomik ve kurumsal faktörler üzerindeki olumsuz
etkilerini irdeleyen çok sayıda çalışma olmasına rağmen, nedenselliğin yönü konusunda bir
uzlaşı yoktur. Bu çalışma, yüksek ve orta gelir grubu ülkelerde dışa açıklık, kişi başına
düşen gelir, internet kullanımı, yönetim kalitesi ve yolsuzluk arasındaki nedensellik
ilişkilerini, yatay-kesit bağımlılığı dikkate alan ikinci nesil dinamik panel veri yöntemlerini
kullanılarak 1999-2011 dönemi için araştırmaktadır.
Yolsuzluk ile ekonomik ve kurumsal göstergeler arasındaki nedensel ilişkilerin
analiz edildiği çalışma aşağıdaki şekilde organize edilmiştir. İkinci bölümde yolsuzluğun
ekonomik ve kurumsal belirleyicilerini test eden çalışmalar irdelenmiştir. Üçüncü bölümde
model ve örneklem üzerinde durulmuştur. Çalışmada kullanılan ekonometrik yöntemin
tanıtıldığı dördüncü bölümü, yapılan analizden elde edilen sonuçların tartışıldığı beşinci
bölüm takip etmiştir. Altıncı bölümde, elde edilen bulgulardan yola çıkılarak çalışmanın
genel bir değerlendirilmesi yapılmıştır.
II. LİTERATÜR
Yolsuzluk olgusu son yıllarda teorik ve ampirik çalışmalarda sıklıkla yer alan
konuların başında gelmektedir. Yolsuzluğun nedenleri, ülke ekonomilerine etkileri ve
yolsuzlukla mücadele yolları gibi konular araştırmacılar tarafından giderek daha fazla
tartışılmaya başlanmıştır. Bu doğrultuda yolsuzluğu etkileyen unsurlara ilişkin olarak
yapılan ampirik çalışmalar da önemli bir ilgi odağı haline gelmiştir. Aşağıda çalışmanın
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amacına uygun olarak internet kullanımı, dışa açıklık, ekonomik büyüme ve yolsuzluk
arasındaki ilişkileri inceleyen ampirik literatür sunulmuş olup ilgili çalışmalar; incelenen
ilişki, analizin kapsadığı dönem ve sonuçları itibariyle Tablo 1’de özetlenmiştir. İlgili
literatür incelendiğinde; çalışmaların büyük çoğunluğunun panel veri analizi ya da yataykesit analiz yöntemini kullandığı, buna karşın zaman serisi kullanan tek ülkeli çalışmaların
az sayıda olduğu göze çarpmaktadır. Bunun yanında nedensellik yöntemlerini kullanan
çalışmaların ise çok daha az sayıda olduğu dikkati çeken bir diğer noktadır.
İnternet kullanımı ve yolsuzluk arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmalardan
Andersen vd. (2010), çalışmalarında internet kullanımının yolsuzluğu azalttığı yönünde
bulgular elde etmişlerdir. Çalışmaya göre, internet yolsuzluk davranışlarını hakkındaki
bilgi yayılımını kolaylaştırmakta, bürokratlar ve politikacılar için yolsuzluğu riskli hale
getirmektedir. Wu (2011), internet kullanımının yolsuzluk üzerindeki etkisini 1999-2008
yıllarında 176 ülke için araştırdığı çalışmasında, internet kullanımının yolsuzluğu azalttığı
yönünde bulgulara ulaşmıştır. Benzer şekilde Goel vd. (2012)’nin çalışmalarında,
internetin yolsuzluk üzerindeki etkisi 150 ülke için araştırılmış ve internet kullanımı ile
yolsuzluk arasında negatif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Charoensukmongkol ve Moqbel
(2014)’in çalışmalarında, bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) yatırımları ve yolsuzluk
arasındaki ilişki 2003-2007 yılları arasında 42 ülke için araştırılmıştır. Çalışmada elde
edilen sonuçlara göre, BİT yatırımları yolsuzluk üzerinde hem pozitif hem negatif etkilere
sahiptir. Bu doğrultuda; BİT yatırımlarındaki artış teknoloji altyapıları sayesinde
yolsuzluğun izlenmesi ve kontrol edilmesini sağlarken, daha fazla yatırım yolsuzluğun
gerçekleşmesi için fırsat yaratabilmektedir.
Shim ve Eom (2008)’nin çalışmalarında, BİT kullanımının önemli bir bileşeni
olarak e-devletin yolsuzluk üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre,
e-devlet kullanımının iç ve yönetsel kontrol etkinliğinin arttırılması yoluyla yolsuzlukların
azaltılması üzerinde olumlu etkisi bulunmaktadır. Benzer şekilde Andersen (2009),edevletin yolsuzluk üzerindeki etkisini 1996-2006 yıllarını kapsayan dönemde 149 ülkede
analiz etmiştir. Çalışmada e-devlet kullanımının yolsuzluğu azalttığı tespit edilmiştir.
Mistry veJalal (2012), e-devletin yolsuzluk üzerindeki etkisini 2003-2010 yıllarını
kapsayan dönemde 108 ülke için araştırmışlardır.Elde edilen bulgular, e-devlet
kullanımındaki artışın yolsuzluğu azalttığı yönündedir. Çalışmada ayrıca e-devletin
yolsuzluğu azaltıcı etkisinin gelişmiş ülkelere kıyasla gelişmekte olan ülkelerde daha fazla
olduğu tespit edilmiştir.
İnternet kullanımı ve yolsuzluk arasındaki nedensellik ilişkisinin analizine dayalı
çalışmalardan Lio vd. (2011), internet kullanımı ve yolsuzluk arasındaki nedensellik
ilişkisini 1998-2005 yıllarını kapsayan dönemde 70 ülke için araştırmıştır. Çalışmada elde
edilen Granger nedensellik analizi sonuçları, internet kullanımı ile yolsuzluk arasında çift
yönlü nedensellik ilişkisi olduğunu göstermektedir. Elbahnasawy (2014) ise e-devlet ve
internet kullanımı ile yolsuzluk arasındaki nedensellik ilişkilerini1995-2009 döneminde
160 ülke için incelemiştir. Granger nedensellik analizi sonuçları, e-devletten yolsuzluğa
doğru tek yönlü bir nedenselliği işaret ederken internet kullanımı ve yolsuzluk arasında çift
yönlü nedensellik tespit edilmiştir.
Dışa açıklık ve yolsuzluk arasındaki ilişkiyi araştıran literatüre bakıldığında;
Larrain ve Tavares (1999),1980-1995 döneminde geniş bir ülke grubu için yaptıkları
çalışmalarında dış açıklıktaki artışın yolsuzlukta azalmaya neden olduğunu tespit
etmişlerdir. Treisman (2000)’in çalışmasında elde ettiği bulgular, ekonomik olarak daha
dışa açık ülkelerin daha az yolsuzlukla karşı karşıya olduğu yönündedir. Giavazzi ve
Tabellini (2004), 1960-2000 döneminde 140 ülke için yaptıkları çalışmalarında yolsuzluk
ve dışa açıklık arasında negatif yönlü ilişki bir tespit etmişlerdir. Zakaria (2009) ise dışa
açıklık ve yolsuzluk arasındaki ilişkiyi 1984-2007 dönemi yıllık zaman serisi verilerini
kullanarak Pakistan için incelemiştir. Analiz sonuçları dışa açıklığın yolsuzluğu negatif
olarak etkilediğini göstermektedir. Torrez (2010), çalışmasında dış açıklığın yolsuzluk
üzerindeki etkisini 1982-1992 yılları arasında 120 ülke için araştırmıştır.Transparency
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International’s(TI) ve International Country Risk Guide (ICRG)’den elde edilen iki farklı
yolsuzluk verisinin kullanıldığı çalışmada, dış açıklık ve yolsuzluk arasında negatif yönlü
ilişki bir tespit edilmiştir.Sarvar ve Pervaiz (2013), dış açıklık ve yolsuzluk arasındaki
ilişkiyi 1995-2007 döneminde 24 ülke için araştırmışlardır. Panel veri analizin kullanıldığı
çalışmada iki değişken arasında negatif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Diğer yandan
Bayar (2010), Türkiye ekonomisi için yolsuzluğun belirleyicilerini araştırdığı
çalışmasında, dış açıklık ile yolsuzluk arasında pozitif yönlü bir ilişki tespit etmiştir. Benzer
şekilde Baldemir vd. (2009)’in1980-2002 dönemine ilişkin verilerin kullandığı
çalışmalarında, dışa açılma sürecinde Türkiye’de yolsuzluğun arttığı ortaya konulmuştur.
Soudis (2009) ise çalışmasında dış açıklık ve yolsuzluk arasındaki ilişkinin
ülkelerin sahip olduğu kurumların kalitesine bağlı olduğunu ortaya koymuştur. Buna göre,
bir ülkenin belirli bir eşiğin altında kurumsal kalitesi varsa, dış açıklığın yolsuzluğu azaltıcı
etkisi ortadan kalkmaktadır. Kurumsal kalite ve yolsuzlukarasındaki ilişkiyi araştıran
çalışmalardan Dreher vd. (2005), 18 OECD ülkesi için yaptıkları çalışmalarında kurumsal
kalitenin yolsuzluğu azalttığını ortaya koymuşlardır. Bjornskov (2008), kurumsal kalitenin
ölçüsü olarak sosyal güven düzeyini kullandığı çalışmasında, sosyal güven düzeyi yüksek
olan ülkelerin yolsuzlukla mücadelede daha etkin olduğunu ortaya koymuştur. Tosun
(2003), 1982-1995 yılları arasında 44 ülkede yolsuzluk düzeyini belirleyen faktörleri
araştırdığı çalışmasında kanun hakimiyeti ve bürokratik kalite ile yolsuzluk arasında
negatif yönlü bir ilişki tespit etmiştir.
Ekonomik büyüme ve yolsuzluk arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmalardan Mauro
(1995), 1980-1983 dönemi için yolsuzluğun düşük yatırım oranına yol açarak ekonomik
büyüme üzerinde olumsuz etkide bulunduğunu tespit etmiştir. Tanzi ve Davodi (1997)’nin
yolsuzluğun ekonomik büyümeyi etkilediği kanalları ortaya koydukları çalışmalarında elde
edilen bulgular şu şekildedir: a) Yolsuzluk, kamu yatırımlarını arttırırken söz konusu
yatırımların verimliliğini azaltmakta, böylece büyümeyi olumsuz etkilemektedir. b)
Yolsuzluk ücret ve maaşlara yapılan kamu harcamaların artmasına, bu artış da düşük
büyümeye neden olmaktadır. c) Yolsuzluk mevcut alt yapı kalitesini düşürerek düşük
büyümeye neden olabilmektedir. Çünkü kötü altyapı kamu ve özel sektörün yaptığı işlerin
maliyetlerini arttırıcı rol oynamaktadır. d) Yolsuzluk verimli harcamaların finansmanında
kullanılabilecek kamu gelirlerini azalttığı için iktisadi büyümeyi olumsuz
etkilemektedir.Del Monte ve Papagni (2001) çalışmalarında hükümet görevlilerinin
yaptıkları alımlarda ortaya çıkan yolsuzluğun uzun dönemli etkilerini araştırmışlardır.
1963-1991 döneminde İtalya’daki 20 bölgeyi kapsayan çalışmanın sonuçları, yolsuzluğun
yüksek olduğu bölgelerde kamu yatırım harcamaları verimliliğinin düşük olduğu ve
yolsuzluğun büyüme üzerinde negatif bir etkisi olduğunu ortaya koymaktadır. Buna göre
kamu harcamalarında ortaya çıkan yolsuzluk, kamunun özel üretim faaliyetleri için daha
az girdi sağlamasına yol açmak suretiyle uzun dönem ekonomik büyüme fırsatlarını
olumsuz etkilemektedir.
Akçay (2002), yolsuzluğun ekonomik büyüme üzerindeki etkisini 1960-1995
yılları arasında gelişmiş ve gelişmekte olan 54 ülkede incelemiştir. Elde edilen bulgular,
yolsuzluk ile ekonomik büyüme arasında istatistiki bakımından anlamlı ve negatif bir ilişki
olduğunu ortaya koymaktadır. Drury vd. (2006), 1982-1997 yılları arasında 100 ülke için
yaptıkları çalışmalarında yolsuzluğun ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin ülkelerin
demokrasi seviyelerine bağlı olduğunu ortaya koymuşlardır. Buna göre, demokratik
ülkelerde yolsuzluk ile ekonomik büyüme arasında herhangi bir ilişki bulunamazken
demokratik olmayan ülkelerde yolsuzluğun ekonomik büyümeyi negatif etkilediği tespit
edilmiştir. Neeman (2006) ise çalışmasında yolsuzluk ve kişi başına çıktı arasındaki
ilişkinin ekonominin dış açıklık derecesine bağlı olduğunu öne sürmüştür. Çalışmada elde
edilen bulgulara göre, açık ekonomilerde yolsuzluk ve kişi başına gayri safi milli hasıla
arasında negatif ve güçlü bir ilişki söz konusuyken kapalı ekonomilerde iki değişken
arasında herhangi bir ilişki tespit edilememiştir. Heckelman ve Powell (2008)
çalışmalarında ekonomik büyüme ve yolsuzluk arasındaki ilişkiyi ülkelerin ekonomik
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özgürlük düzeyiyle ilişkilendirmişlerdir. Çalışmalarında elde edilen sonuçlara göre,
ekonomik özgürlüğün sınırlı olduğu ülkelerde yolsuzluk ekonomik büyümeyi olumlu
etkilerken, yolsuzluğun yararlı etkileri ekonomik özgürlük düzeyi arttıkça azalmaktadır.
Ekonomik büyüme ve yolsuzluk arasındaki nedensellik ilişkisinin araştırıldığı
Gerni vd. (2012)’nin çalışmalarında yolsuzluk ve ekonomik büyüme ilişkisi 2002-2010
dönemi verileri kullanılarak 23 geçiş ekonomisi için analiz edilmiştir. Çalışmada yolsuzluk
ve büyüme arasında çift yönlü nedensellik olduğu, bununla birlikte nedenselliğin daha
güçlü bir şekilde yolsuzluktan ekonomik büyümeye doğru olduğu tespit edilmiştir. Beşel
ve Savaşan (2014)’ın çalışmalarında ise yolsuzluk ve ekonomik büyüme arasındaki
nedensellik ilişkisi 1985-2012 dönemi verileri kullanılarak Türkiye için araştırılmıştır.
Çalışmada Türkiye’de ekonomik büyümeden yolsuzluğa doğru tek yönlü bir nedensellik
ilişkisi bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Huang (2016), yolsuzluk ve ekonomik büyüme
arasındaki nedensellik ilişkisini 1997-2013 döneminde 13 Asya-Pasifik ülke için
araştırmıştır. Granger nedensellik yaklaşımının kullanıldığı çalışmanın bulguları; Güney
Kore'de yolsuzluktan ekonomik büyümeye doğru pozitif bir nedenselliğin olduğunu,
Çin’de ekonomik büyümeden yolsuzluğa doğru pozitif bir nedenselliğin olduğunu ve geri
kalan ülkeler için iki değişken arasında bir nedensellik ilişkisinin bulunmadığını ortaya
koymaktadır.
Tablo 1:Yolsuzluk üzerine Yapılan Çalışmalar ve Elde Edilen Sonuçlar
İncelenen
İlişki

Yazar

Yolsuzluk ve Ekonomik Büyüme

Mauro (1995)
Tanzi ve Davodi (1997)
Del Monte ve Papagni (2001)

İncelenen
Dönem
1980-1983

Akçay (2002)

1963-1991
1960-1995

Gerni vd. (2012)

2002-2010

Beşel ve Savaşan (2014)

1985-2012

Huang (2016)
Acemoğlu ve Verdier (1998)

1997-2013

Swaleheen (2011)
Ali vd. (2010)
Paul (2010)

1984-2007
1986-1996
1976-2010

Drury vd. (2006)

1982-1997

Neeman (2006)
Heckelman ve Powell (2008)

1996-2003

Çalışmanın Sonucu
Yatırım kanalıyla negatif etkilemektedir.
Çeşitli kanallarla negatif etkilemektedir.
Kamu yatırım harcamaları verimliliğini düşürerek negatif
etkilemektedir.
Negatif etkilemektedir.
Yolsuzluk ve ekonomik büyüme arasında çift yönlü
nedensellik ilişkisivardır.
Ekonomik
büyümeden
yolsuzluğa
doğru
tek
yönlünedensellik ilişkisivardır.
Nedensellik ilişkisi incelenen ülkeye göre değişmektedir.
Yolsuzluk ekonomide etkinliği arttırarak büyümeyi pozitif
etkilemektedir.
Pozitif etkilemektedir.
İlişki incelenen ülke grubuna göre değişmektedir.
Pozitif etkilemektedir.
Büyüme üzerindeki etki demokrasi düzeyine bağlıdır.
Büyüme üzerindeki etki dış açıklık derecesine bağlıdır.

Shim ve Eom (2008)
Andersen (2009)
Andersen vd. (2010)
Wu (2011)
Lio vd. (2011)
Goel vd. (2012)

1995-2000
1996–2006
1996-2005
1999-2008
1998-2005
1999-2000

Elbahnasawy (2014)

1995-2009

Charoensukmongkol ve
Moqbel (2014)
Mistry ve Jalal (2012)

2003-2007

Büyüme üzerindeki etki ekonomik özgürlükdüzeyine
bağlıdır.
Yönetsel
kontrol
etkinliğini
arttırarak
negatif
etkilemektedir.
Negatif etkilemektedir.
Negatif etkilemektedir.
Negatif etkilemektedir.
Çift yönlü nedensellik ilişkisi vardır.
Negatif etkilemektedir.
E-devletten yolsuzluğa doğru tek yönlü nedensellik
ilişkisi, internet kullanımı ve yolsuzluk arasında çift yönlü
nedensellik ilişkisivardır.
Hem pozitif hem negatif etkilemektedir.

2003-2010

Negatif etkilemektedir.

Yolsuzluk ve İnternet Kullanımı

1995-2000
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Yolsuzluk ve Dışa Açıklık
Yolsuzluk
veKurumsal
Kalite

Larrain ve Tavares (1999)

1980-1995

Negatif etkilemektedir.
Negatif etkilemektedir.

Treisman (2000)
Giavazzi ve Tabellini (2004)

1980, 19961998
1960-2000

Zakaria (2009)

1984-2007

Negatif etkilemektedir.

Torrez (2010)

1982-1992

Negatif etkilemektedir.

Sarvar ve Pervaiz (2013)

1995-2007

Negatif etkilemektedir.

Bayar (2010)

1977-2004

Pozitif etkilemektedir.

Baldemir vd. (2009)

1980-2002

Pozitif etkilemektedir.

Soudis (2009)
Tosun (2003)

1996-2006
1982-1995

Negatif etkilemektedir.

Dreher vd. (2005)

1998-2002

Negatif etkilemektedir.

Bjornskov (2008)

1980- 1997

Negatif etkilemektedir.

Negatif etkilemektedir.

Yolsuzluk üzerindeki etki kurumsal kaliteye bağlıdır.

Kaynak:Yazarlar tarafından oluşturulmuştur.

Yolsuzluğun ekonomik büyümeyi olumsuz etkilediği yönündeki genel kanıya
rağmen literatürde yolsuzluğun büyüme üzerindeki pozitif etkisini vurgulayan çalışmalar
da mevcuttur. Örneğin, Acemoğlu ve Verdier (1998) çalışmalarında belirli bir düzeydeki
yolsuzluğun ekonomi içinoptimal bir durum yaratabileceğini ileri sürmüşlerdir. Buna göre
yolsuzlukla mücadele maliyetli olduğundan özellikle az gelişmiş ülkelerde belirli bir
yolsuzluk düzeyi ekonomiye etkinlik kazandırarak iktisadi faaliyetleri olumlu
etkileyecektir. Swaleheen (2011) ise çalışmasında yüksek düzeydeki yolsuzluğun
firmaların yüksek maliyetli kamu düzenlemelerinden kaçmasına yol açarak ekonomik
büyümeyi teşvik ettiğini öne sürmüştür. Benzer şekilde Paul (2010), yolsuzluk ve büyüme
ilişkisini Bangladeş için araştırdığı çalışmasında yolsuzluğun büyümeyi pozitif etkilediğini
ortaya koymuştur.Diğer yandan Ali vd. (2010), ekonomik büyüme ve yolsuzluk ilişkisini
1986-1996 yıllarını kapsayan dönem için araştırmışlardır. Çalışmada elde edilen bulgulara
göre, Asya ülkelerinde yolsuzluk ve ekonomik büyüme arasında pozitif yönlü bir ilişki söz
konusuyken, Asya harici ülkelerde iki değişken arasında herhangi bir ilişki tespit
edilememiştir.
III. MODEL VE ÖRNEKLEM
Bu çalışma, yüksek ve orta gelir grubu ülkelerde dışa açıklık, gelir, internet
kullanımı, yönetim kalitesi ve yolsuzluk arasındaki nedensellik ilişkileri, yatay-kesit
bağımlılığı dikkate alan dinamik panel veri yöntemleri kullanılarak 1999-2011 dönemi için
araştırmaktadır. Dışa açıklık, gelir, internet kullanımı, yönetim kalitesi ve yolsuzluküzerine
etkilerini tahmin etmek için aşağıdaki logaritmik doğrusal model kullanılmıştır:
corit  1i  2 qgvit  3netit  4 gdpit  5trdit   it
(1)
Burada i=1,2,…,80 ve t=1,2,…,13. Modelde kullanılan veriler, 80 adet ülkenin 13
yıla (1999-2011) ait değerlerinden oluşan, 1040 (=80x13) gözleme sahip dengeli panel veri
setidir. Modelde, cor, politik yapıdaki yozlaşma düzeyidir. qgvdeğişkeni,“kanun ve
düzenlemeler”, “demokratik hesap verilebilirlik” ve “bürokratik kalite”politik risk
bileşenlerinin aritmetik ortalaması alınarak hesaplanmıştır. cor ve qgv, değişkenleri,
minimum 0 maksimum 100 değeri olacak şekilde yeniden ölçeklendirilerek
oluşturulmuştur.0-49.9 arası değerler çok yüksek; 50-59.9 arası değerler yüksek risk; 6069.9 arası değerlerorta düzey; 70-79.9 düşük; ve 80 üstü değerler çok düşük risk düzeylerini
ifade etmektedir.cor veqgv değişkenlerinin hazırlanmasında International Report Dergisi
editörleri tarafından geliştirilmiş Uluslararası Ülke Risk Rehberi (International Country
Risk Guide, ICRG) politik risk göstergeleri kullanılmıştır. net, 100 kişiye düşen internet
1173

kullanıcısıdır; internet kullanıcısı,son 12 ay içinde herhangi bir konumda herhangi bir
cihazla internete bağlanmış kişi olarak tanımlanmaktadır. gdp, kişi başı reel GSYH (2005
yılı $ fiyatlarından) ve tr, dışa açıklık oranıdır (%). net, gdp ve tr, değişkenlerine ait veriler,
Dünya Bankası Dünya Gelişme Göstergeleri çevrimiçi veri tabanından (World Bank World
Development Indicators online database) alınmıştır. Tüm değişkenler, doğal logaritması
alınarak doğrusallaştırılmıştır. Örneklem, incelenen dönem için makroekonomik verileri
eksiksiz olan yüksek ve orta gelir grubu ülkelerini kapsamaktadır. Örneklemde yer alan
ülkeler, çalışmanın ekinde yer almaktadır.
IV. YÖNTEM
Dinamik panel veri analizinde son gelişmeler, birim kök, eşbütünleşme testi ve
katsayı tahmin yöntemlerinin paneli oluşturan birimler arasında yatay-kesit bağımlılık
özelliklerine duyarlı olduğunu ortaya koymuştur. Değişkenlerin yatay-kesit bağımsız
olduğunu kabul eden ve birinci nesil panel veri ekonometrisi teknikleri olarak bilinen
yaklaşıma ait yöntemler, yatay-kesit bağımlılık koşullarında sapmalı tahminler ve düşük
test gücüne sahiptirler. Panel veri modellerinde yatay kesit bağımlılık, gözlenen veya
gözlenemeyen ortak etkilerin, mekânsal yayılma etkilerinin, iktisadi, siyasi ve sosyal
etkilerin ihmal edilmesinden dolayı ortaya çıkmaktadır(Detaylar için bakınız: Pesaran,
2004; Breitung ve Pesaran, 2008; Baltagi vd., 2012; Westerlund ve Breitung 2013).
Dolayısıyla, dinamik panel veri analizinde değişkenlerin yatay-kesit bağımlılık
özelliklerinin araştırılması çok önemli olmaktadır.
Bu çalışmada ilk olarak modeldeki değişkenlerin yatay-kesit bağımlılık
özelliklerini belirlemeye yönelik olarak Pesaran (2004)’ın geliştirmiş olduğu, CD-testi
kullanılmıştır. Çalışmada, paneli oluşturan birimler arasında yatay-kesit bağımlılık
bulunduğundan dolayı, değişkenlerin durağanlık özellikleri, Pesaran (CIPS, 2007)’ın
yöntemi ile araştırılmıştır. Modeldeki değişkenlerin tamamı, durağan olduğundan, uzun
dönemli ilişkiler varlığını test etmeye yönelik olarak eşbütünleşme testleri yapılmamıştır.
Son olarak, değişkenler arasındaki nedensel ilişkilerin araştırılmasında Dumitrescu ve
Hurlin (2012)’in modeli kullanılmıştır.
A. Yatay Kesit Bağımlılık Analizi
Pesaran (2004), Breusch ve Pagan (1980) Lagrange Çarpanı testine alternatif
olarak örnek hata terimlerininikili korelasyon katsayılarının ortalamasını dikkate alarak
değişkenlerin yatay-kesit bağımlılık özelliklerini belirlemeye yönelik bir test geliştirmiştir.
Yatay kesitlerin bağımsız olduğu yokluk hipotezi altındabu test, yatay kesit boyutunun
(N→∞) büyük ve zaman (T) boyutunun yeterine büyük olduğu örneklemler standart normal
dağılıma sahiptir. Monte Carlo simülasyon sonuçları, testin küçük yatay kesit (N) ve zaman
(T) boyutlarından oluşan örneklemlerde de etkin özelliklere sahip olduğunu
göstermektedir. Testin hipotezleri ve istatistiği aşağıdaki gibidir:
H0: Yatay kesit bağımlılık yoktur.
H1: Yatay kesit bağımlılık vardır.

 2T
 N 1 N
CD  
   pij
 N ( N  1)  i 1 j i 1
(2)
burada  ij , örnek hata terimlerinin ikili korelasyon katsayılarıdır ve aşağıdaki gibi
hesaplanmaktadır.

ij   ji 




T
t 1

T
t 1

eit2

eit e jt

 

T
t 1

e 2jt



(3)
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B. Durağanlık Analizi
Pesaran (2007), yatay kesitli geliştirilmiş Dickey-Fuller (cross-sectionally
augmented Dickey Fuller (CADF)) testi aşağıdaki panel regresyon modeline uygulanmakta
ve modelde tahmin edilen bˆi katsayılarının hesaplanan t-istatistikleri kullanılarak
değişkenin durağanlık özellikleri incelenmektedir (Pesaran, 2007:267-269):

yi ,t  ai  bi yi ,t 1  ci yi ,t 1  di yi ,t 1  eit
(4)
Bu yöntemde “Her bir yatay kesit, durağan değildir” hipotezi, “Yatay kesitlerin bir
kısmı, durağandır” hipotezine karşı sınanmaktadır.
H0: bˆi  0 , bütün yatay kesitler için.
H1: bˆi  0 , i=1,2…,N1, bˆi  0 , i=N1+1, N2+2,…,N.
Pesaran (2007), panel veri serisinin durağanlık özelliklerini incelenmek için CADF
test istatistiklerin aritmetik ortalamasına dayalı yatay kesitli geliştirilmiş IPS (crosssectionally augmented IPS (CIPS)) test istatistiğinikullanmaktadır:
N

CADFi
N
i 1

CIPS  
(5)

Farklı NveTboyutları için CIPS testinin kritik değerleri, Monte Carlo
simülasyonları kullanılarak Pesaran (2007, II (a)–II(c)) tarafından üretilmiştir.
C. Panel Nedensellik Analizi
Dumitrescu ve Hurlin (2012), heterojen panel veri modelleri için yatay kesitlere ait
Wald istatistikleri ortalaması kullanılarak,Granger (1969) modeline dayalı basit bir
nedensellik test modeli geliştirmiştir. Yatay kesit bağımlılık durumunda ve küçük
örneklemlerde etkin sonuçlar veren bu yöntemde, durağan y ve x değişkenleri için
nedensellik modeli aşağıdaki gibi tanımlanabilir:
k

k

k 1

k 1

xi ,t   i    i( k ) xi ,t k   i( k ) yi ,t k  ei ,t
k

yi ,t   i   
k 1

k

(k )
i

yi ,t k   i( k ) xi ,t k  ei ,t
k 1

(6)
k
k
Burada,  i ,bireysel etkileri,  i  otoregresif parametreleri ve i  regresyon
katsayılarıdır. Zaman boyutunda sabit olup, yatay kesitler için farklı değerler aldığı
varsayılmaktadır. Paneldeki tüm yatay-kesitler için nedensellik ilişkisinin olmadığını ileri
süren yokluk hipotezi, HNC (homogenous noncausality) olarak adlandırılır ve aşağıdaki
gibi tanımlanabilir:
H 0 : i  0 i  1,...N
(7)
Alternatif hipotez, N1< Niçin nedensellik ilişkisinin olmadığını, N1> Niçin
nedensellik ilişkisinin olduğunu ileri sürmektedir. N1 bilinmemekle beraber0 ≤ N1/N<1
koşulunu sağlamaktadır.
H1 : i  0 i  1,...N1

i  0 i  N1 +1,N1  2,..., N
(8)
Nedensellik ilişkisinin olmadığını ileri süren yokluk hipotezi için Wald istatistikleri
ortalaması, WNHnc
,T , K serbestlik derecesinde

 2 dağılımına yakınsar ve aşağıdaki gibi
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tanımlanır:

WNHnc
,T 

1 N
Wi,T
N i 1

d

 2 K  .

T 

(9)
Önce Tve sonra Nsonsuza giderken WNHnc
,T istatistiği, standart normal dağılıma
yakınsar:

Z NHnc
,T 

N
C
WNHN

,T  K 
2K

d

 N  0,1

T , N 

(10)
Sabit zaman boyutlarından oluşan örneklemler için aşağıdakiistatistik
önerilmektedir:
d

N (T  2 K  5)  (T  2 K  3) HNC
Z NHnc 
WN ,T  K 
 N  0,1

N 
2 K (T  K  3)  (T  2 K  1)

(11)
Dumitrescu ve Hurlin (2012), Monte Carlo simülasyonunu kullanarak, küçük
zaman (T) boyutlarından oluşan örneklemlerde ve yatay kesit bağımlılık durumunda, testin
diğerlerinden daha etkin özelliklere sahip olduğunu göstermektedir. Yokluk hipotezinin
sınanmasında ise, %5 anlamlılık seviyesi için Monte Carlo simülasyonu ile hesaplanan
kritik değerler kullanılmaktadır.
D. Analiz Sonuçları
Tablo 2’ye göre tüm değişkenlerin düzey değerleri için yatay kesit bağımsızlık
vardır hipotezi %1 hata payı düzeyinde kuvvetli olarak reddedilmektedir. Dışa açıklık (trd),
gelir (gdp), internet kullanımı (net), yönetim kalitesi(qgv) ve yolsuzluk (cor), değişkenleri,
yatay-kesitler (ülkeler arasında) etkileşim içerisinde olduğu anlamına gelmektedir. Tablo
2’deki CIPS testi sonuçlarına göre tüm değişkenlerin düzey değerleri birim kök vardır
hipotezi %5 hata payı düzeyinde reddedilmektedir. Bu sonuç tüm değişkenlerin durağan
olduğunu göstermektedir.Dolayısıyla uzun dönemli analiz için herhangi bir eşbütünleşme
testi kullanılamamıştır.
Tablo2:Yatay-Kesit Bağımlılık ve Durağanlık Analizi Sonuçları
cor

qgv

net

gdp

trd

CD-test

31.39 (0.000)

4.45 (0.000)

191.67 (0.000)

148.75 (0.000)

51.76 (0.000)

CIPS-test

-1.70 (0.044)

-3.11 (0.000)

-4.91 (0.000)

-3.11 (0.001)

-1.77 (0.038)

Açıklamalar: CD-testi, Pesaran (2004)’ın yatay-kesit bağımlılık (CD) testidir. CIPS-testi,
Pesaran (2007)’ın birim kök testidir. CIPS testinde kullanılan model, sabit ve trend içerir. Gecikme
sayısı, 1 olarak alınmıştır. Parantez içindeki değerler, olasılık değerleridir.

Değişkenler arasındaki nedensel ilişkiler, Dumitrescu ve Hurlin (2012) nedensellik
modeliyle incelemiştir. Tablo 3’de nedensellik analiz sonuçları yer almaktadır. Modeldeki
değişkenler arasındakinedensel ilişkiler, aşağıdaki gibi özetlenebilir:
i) Yolsuzluk ve yönetim kalitesi, yolsuzluk ve internet kullanımı, yolsuzluk ve
gelir, yolsuzluk ve dışa açıklık değişkenleri arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisi
bulunmaktadır. Ekonomilerin dışa açıklık oranları, kişi başı gelir seviyeleri, internet
kullanımı ve kamu yönetim kalitesi yükseldiğinde, yolsuzluk risk seviyesi düşmektedir.
Düşük yolsuzluk risk seviyesi de, ekonomilerin dışa açıklık oranları, kişi başı gelir
seviyeleri, internet kullanımı ve kamu yönetim kalitesi yükselmesinde olumlu katkı
sağlamaktadır.
ii) Yönetim kalitesi ve internet kullanımı, yönetim kalitesi ve gelir, yönetim kalitesi
ve dışa açıklık değişkenleri arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisi bulunmaktadır.
Ekonomilerin dışa açıklık oranları, kişi başı gelir seviyeleri ve internet kullanımında
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olumlu ilerlemeler ise kamu yönetim kalitesini olumlu etkilemektedir. Kamu yönetim
kalitesindeki olumlu gelişmeler de, dışa açıklık oranları, kişi başı gelir seviyeleri ve internet
kullanımı arttırmaktadır.
iii) İnternet kullanımı ve gelir, internet kullanımı ve dışa açıklık değişkenleri
arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisi bulunmaktadır.
iv) Gelir ve dışa açıklık değişkenleri arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisi
bulunmaktadır.
Modeldeki değişkenlerin tamamı arasında çift yönlü nedenselliklerin bulunması ise
ekonomik, sosyal ve kurumsal unsurların sıkı bir etkileşim içerisinde olduğuna yönelik
kanıtlar sunmaktadır.
Tablo3: Dumitrescu & Hurlin Panel Nedensellik Modeli Sonuçları
cor
cor

qgv
8,476 (0,000)

net

5,232 (0,000)

12,647 (0,000)

11,1538 (0,000)

5,212 (0,000)

8,025 (0,000)

4,341 (0,000)

33,783 (0,000)

net

1,898 (0,058)

6,113 (0,000)

gdp

4,131 (0,000)

4,114 (0,000)

6,161 (0,000)

1,830 (0,067)

3,381 (0,001)

6,401 (0,000)

Açıklama:

Z

Hnc
N ,

trd

4,764 (0,000)

qgv

trd

gdp

10,660 (0,000)

4,756 (0,000)
6,485 (0,000)

hesaplanan test istatistiğidir. Olasılık değerleri, parantez içindedir. Gecikme sayısı, birdir.

V. SONUÇ
Yolsuzluk, gelişmiş ya da ve gelişmekte ola ülke ayrımı yapmadan tüm ülkeleri
etkileyen temel toplumsal sorunlardan biridir. Yolsuzluk, ekonomik etkilerinin yanı sıra bir
taraftan hukukun üstünlüğünü diğer taraftan kurumsal yapıyı temellerinden sarstığı için
ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmelerinin önündeki en önemli engel olarak
görülmektedir. Bu nedenle dünyada gerek ülke düzeyinde gerekse uluslararası kuruluşlar
aracılığıyla yolsuzluğu önleme ve kontrol altına almak için çeşitli çalışmalar
yürütülmektedir. Ancak yolsuzluk olgusunun çok yönlü olması yani yolsuzluğun bir
ülkedeki ekonomik ve kurumsal faktörlerle iç içe olması yolsuzlukla mücadele
politikalarının başarı gücünü zayıflatmaktadır. Bu nedenle, yolsuzlukla mücadelede
yolsuzluğun hangi ekonomik ve kurumsal faktörlerden beslendiğinin ortaya konması
büyük önem taşımaktadır.
Bu çalışma, 80 yüksek ve orta gelir grubu ülkesinde dışa açıklık, gelir, internet
kullanımı, yönetim kalitesi ve yolsuzluk arasındaki nedensellik ilişkileri, yatay-kesit
bağımlılığı dikkate alan dinamik panel veri yöntemleri kullanılarak 1999-2011 dönemi için
araştırılmıştır. Yatay kesit bağımlılık (CD, 2004) testi sonuçları, tüm değişkenlerin yatay
kesit bağımsız ve CIPS (2007) birim kök testi ise değişkenlerin düzeyde durağan olduğunu
göstermektedir. Bu sonuçlar ekonometrik modelleme açısından değerlendirildiğinde, uzun
dönemli ilişkiler için eşbütünleşme analizi yapılmamış; değişkenler arasındaki nedensel
ilişkiler, Dumitrescu ve Hurlin (2012) yaklaşımıyla incelenmiştir. Yolsuzluk değişkeni için
nedensellik analiz sonuçları şu şekilde özetlenebilir: Yolsuzluk ve yönetim kalitesi,
yolsuzluk ve internet kullanımı, yolsuzluk ve gelir, yolsuzluk ve dışa açıklık değişkenleri
arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisi bulunmaktadır. Modeldeki değişkenlerin tamamı
arasında çift yönlü nedenselliklerin bulunması ise ekonomik, sosyal ve kurumsal unsurların
sıkı bir etkileşim içerisinde olduğuna yönelik kanıtlar sunmaktadır.
Bu sonuçlar birlikte değerlendirildiğinde; ülkelerin dış dünya ile entegrasyonunun
artması, kişi başına düşen gelirdeki artış, hane halkının internet kullanımındaki yaygınlık
ve kurumsal göstergelerdeki iyileşmelerin yolsuzluğu azalttığını ortaya koymaktadır. Öte
yandan yolsuzluk seviyesindeki azalma ise geri besleme etkisiyle ülkelerin kişi başına
düşen gelir seviyesini, kurumsal altyapısını, internet kullanım oranını ve dış dünya ile
entegrasyonunu arttırmaktadır. Bu sonuç, yolsuzlukla mücadele etmek isteyen politika
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uygulayıcılarının sadece yasalar çıkararak yolsuzlukla mücadele etmek yerine ülkenin
ekonomik ve kurumsal altyapısını iyileştirecek yapısal reformlara yönelmeleri gerektiğini
vurgulamaktadır. Ayrıca yolsuzluk küresel bir olgu olduğundan, yolsuzlukla mücadeleiçin
küresel düzeyde duyarlılığın arttırılmasına yönelik işbirliklerine gidilmesi önem
arzetmektedir.
Kaynakça
Akçay, Selçuk (2002) “Corruption and Economic Growth: Across-National Study”,Ankara
Üniversitesi SBF Dergisi, 57(1), 1-13.
Ali, Nasrul, Grant Cullen and Dominic Gasbarro (2010) “The Coexistence of Corruption and
Economic Growth in East Asia: Miracle or Alarm?”, Murdoch Business School,
http://www.apeaweb.org/confer/hk10/papers/ali_n.pdf
Andersen, T.; Bentzen, J.; Dalgaard, C.-J., Selaya, P. (2010) “Does the Internet Reduce Corruption?
Evidence from U.S. States and Across Countries”,The World Bank Economic Review,
25(3), 387-417.
Andersen, Thomas Barnebeck (2009) “E-Government as an Anti-Corruption Strategy”,Information
Economics and Policy, 21(2009), 201–210.
Baltagi, Badi; Feng, Qu; and Kao, Chihwa(2012)“A Lagrange Multiplier Test for Cross-Sectional
Dependence in a Fixed Effcts Panel Data Model”,Center for Policy Research, Paper 193.
htt://surface.syr.edu/cpr/193
Bayar, Güzin (2010) “Türkiye’de Yolsuzluk-Ekonometrik Bir İnceleme”,Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi, 28(1), 105-131.
Beşel, Furkan ve Savaşan, Fatih (2014) “Türkiye’de Yapısal Kırılmalar Altında Yolsuzluk Ekonomik Büyüme İlişkisi”,Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 27, 73-86.
Bjornskov, Christian (2008) “Combating Corruption: on the Interplay between Institutional Quality
and Social Trust”,http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1126228
Breitung, J., Pesaran, M.H.(2008)“Unit Roots and Cointegration in Panels”, In: Matyas, L., Sevestre,
P. (Eds.), The Econometrics of Panel Data, Kluwer Academic Publishers, 279-322.
Breusch, P. S.; Pagan, A. R. (1980) “The Lagrange Multiplier Test and Its Applications to Model
Specification in Econometrics”,Review of Economic Studies, 11(7), 239-253.
Charoensukmongkol, Peerayuth ve Moqbel, Murad (2014) “Does Investment in ICT Curb or Create
More Corruption? A Cross-Country Analysis”,Public Organization Review, 14(1), 51-63.
Dreher, Axel; Kotsogiannis, Christos ve McCorriston, Steve (2005) “How Do Institutions Affect
Corruption and the Shadow Economy”, Econ WPA Public Economics Series, No.0502012.
Drury, A. Cooper; Krieckhaus, Jonathan ve Lusztig, Michael (2006) “Corruption, Democracy, and
Economic Growth”,International Political Science Review, 27(2), 121-136.
Dumitrescu, E., Hurlin, C. (2012) “Testing for Granger non-causality in heterogeneous panels”,
Economic Modelling, 29,1450-1460.
Elbahnasawy, Nasr G. (2014) “E-Government, Internet Adoption, and Corruption: An Empirical
Investigation”,World Development, 57, 114-126.
Gerni, M.; Emsen, Ö.S.; Özdemir, D. ve Buzdağlı, Ö. (2012) “Yolsuzluğu Belirleyicileri ve Büyüme
ile İlişkileri”, International Conference on Eurasian Economies 2012, 131-139.
Giavazzi, F. ve G. Tabellini (2004) “Economic and Political Liberalizations”, Working Paper No.
2004(1249), CESifo.
Goel, Rajeev K.; Nelson, Michael A.ve Naretta, Michael A. (2012) “The Internet as an Indicator of
Corruption Awareness”, European Journal of Political Economy, 28(1), 64–75.
Granger, C.W.J., (1969)“Investigating Causal Relations by Econometric Models and CrossSpectral
Methods”,Econometrica, 37 (3), 424-438.
Heckelman, Jac C. ve Powell, Benjamin (2008) “Corruption and the Institutional Environment for
Growth”, Department of Economics Suffolk University, Research Working Paper No.
2008-6.
Larrain, Felipe B ve Tavares, José (1999) “Can Openness Deter Corruption?”,
http://www.lacea.org/meeting2000/JoseTavares.pdf
Lio, M-C; Liu, M-C ve Ou, Y-P (2011) “Can the Internet Reduce Corruption? A Cross-country
Study Based on Dynamic Panel Data Models”, Government Information Quarterly, 28(1),
47-53.
Mauro, Paolo (1995) “Corruption and Growth”, The Quarterly Journal of Economics, 110, 681-713.

1178

Mistry, Jamshed J. ve Jalal, Abu (2012) “An Empirical Analysis of the Relationship between egovernment and Corruption”,International Journal of Digital Accounting Research, 12,
145-176.
Neeman, Zvika; Paserman, M. Daniele ve Simhon, Avi (2006) “Corruption and Openness”,
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=433262
Pesaran, M. Hashem (2004) “General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in
Panels”,Journal of Applied Econometrics, 20, 264-309.
Pesaran, M. Hashem (2007) “A Simple Panel Unit Root Test in the Presence of Cross-Section
Dependence”,Journal of Applied Econometrics, 22, 265-312.
Sarvar, Saima ve Pervaiz, Muhammad K. (2013) “An Empirical Investigation between Trade
Liberalization and Corruption: A Panel Data Approach”,Journal of Economics and
Sustainable Development, 4(3), 179-189.
Shim, Dong Chul ve Eom, Tae Ho (2008) “E-Government and Anti-Corruption: Empirical Analysis
of International Data”,International Journal of Public Administration, 31(3), 1–35.
Soudis, Dimitrios (2009), “Trade Openness and Corruption Revisited: Do Institutions Matter?”
Master of Science in Economics, Master Degree Project No. 2009:71
Tanzi, Vito ve Davodi, Hamid (1997) “Corruption, Public Investment and Growth”, IMF Working
Paper.
Torrez, Jimmy (2010) “The Effect of Openness on Corruption”,The Journal of International Trade
&Economic Development: An International and Comparative Review, 11(4), 387-403.
Tosun, M. Umur (2003) “Yolsuzluğun Nedenleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma”,Akdeniz İİBF
Dergisi, (5): 125-146.
Treisman, D. (2000) “The Causes of Corruption: A Cross-National Study”, Journal of Public
Economics, 76, 399-457.
Uluslararası Ülke Risk Rehberi, Ekonomik ve Finansal Risk Servisi (International Country Risk
Guide, ICRG)
Westerlund, J., Breitung, J.(2013)“Lessons from a decade of IPS and LLC”,Econometric Review,
32, 547-591.
World
Bank
(2015)
“World
Development
Indicators”,
http://databank.worldbank.org/data/views/variableSelection/selectvariables.aspx?source=
world-development-indicators# (Erişim Tarihi: 14.09.2015).
Wu, Wan-Chen (2011) “Internet Technology and its Impact on Corruption”, A Senior Honors Thesis
Presented to the Department of Political Science University of California, San Diego.
Zakaria, Muhammad (2009) “Openness and Corruption: A Time-Series Analysis”, Zagreb
International Review of Economics & Business, 12(2), 1-14.
Ek1. Çalışma Örnekleminde Yer Alan Ülkeler
Almanya

Ekvador

Honduras

Macaristan

Singapur

ABD

El Salvador

Hong Kong

Malezya

Slovenya

Arnavutluk

Endonezya

İspanya

Malta

Sri Lanka

Avusturya

Ermenistan

İsviçre

Meksika

Suudi Arabistan

Bahreyn

Estonya

İtalya

Mısır

Şili

Belçika

Fas

Japonya

Moldova

Tayland

Birleşik Krallık

Fildişi Sahili

Kamerun

Namibya

Trinidad ve Tobago

Bolivya

Filipinler

Kanada

Nijerya

Tunus

Botswana

Fransa

Kazakistan

Nikaragua

Türkiye

Brezilya

Gabon

Kolombiya

Pakistan

Ukrayna

Brunei

Gana

Kongo

Paraguay

Uruguay

Bulgaristan

Guatemala

Kosta Rika

Peru

Venezuela

Cezayir

Güney Afrika

Kuveyt

Polonya

Vietnam

Çek Cumhuriyeti

Güney Kore

Küba

Romanya

Yeni Zelanda

Çin

Hırvatistan

Letonya

Rusya

Yunanistan

Dominik Cumhuriyeti

Hindistan

Litvanya

Senegal

Zambiya

1179

Türkiye’de Hizmet İhracatı İndirimi ve Sağlık Turizminin Gelişimi
Yunus DEMİRLİ*
Özet
Küreselleşme sürecinde artan ulaşım olanakları turizm sektörünün gelişimini hızlandırmış
ve turizm hizmetlerinin çeşitlenmesini sağlamıştır. Sağlık turizmi de bu süreçte ortaya çıkan ve hızla
gelişen turizm alt sektörlerinden biri olmuştur. Bazı ülkelerin, uzmanlaşma ve maliyet avantajı
nedeniyle kronik rahatsızlıklar ve estetik gibi pahalı tedavileri düşük bedelle sunabilmesi dünyadaki
sağlık turisti sayısını ve sektör ihracatını hızla arttırmıştır.
Türkiye, sağlık turizmi alanında sahip olduğu ulaşım, teknoloji ve maliyet avantajlarını
kullanarak bölgesinde cazibe merkezi olma hedefindedir. Türkiye’de bu hedefin
gerçekleştirilmesine yönelik olarak uygulanan kamu politikalarından biri de gelir ve kurumlar
vergisi kanunlarında düzenlenmiş olan hizmet ihracatıindirimi’dir. Bu çalışmanın amacı; sağlık
hizmetleri ihracatı gerçekleştiren işletmeleri teşvik eden hizmet ihracatı indiriminive uygulanan
politikalara bağlı olarak sağlık hizmetleri ihracatının gelişimini değerlendirmektir.
Bu amaçla çalışma kapsamında; öncelikli olarak sağlık turizminin dünyadaki gelişimi ve
Türkiye’nin hedefleri tespit edilmiş; ardından Türkiye’de sağlık turizmi hedeflerinin
gerçekleştirilmesine yönelik olarak yürütülen hizmet ihracatı indirimi uygulaması incelenmiş; son
olarak Türkiye’de sağlık turizminin gelişimi veriler üzerinden değerlendirilmiştir.
Çalışma sonucunda; Türkiye’ye gelensağlık turisti sayısının ve sağlık hizmetleri ihracatının
hızla arttığı, ancak sağlık hizmetleri ihracatı indiriminden yararlanan sağlık kurumlarının oldukça
az sayıda olduğu tespit edilmiştir.Bu durumun sebeplerinin ankete dayalı bir alan çalışması ile tespit
edilmesi önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İhracat Teşviki, Hizmet İhracatı, Sağlık Turizmi, Vergileme
JEL Sınıflandırma Kodları: H29, H39,L83, H20

I. GİRİŞ
Küreselleşme sürecinde artan ulaşım, iletişim, dolanım imkanları pek çok sektör
gibi turizm sektörünün de büyümesi ve ürün çeşitliliğini artırması sonucunu doğurmuştur.
Bu süreçte turizm sektörü, fiyat ve nitelik gibi avantajlara bağlı olarak kendi ülkesi dışında
tedavi olmak isteyen hastalar için de fırsatlar sunmaya başlamıştır.Söz konusu fırsatlar
sağlık turizminin, alternatif bir turizm alt sektörü olarak doğmasını sağlamıştır.
Sağlık turizmi, insanların seyahat etmek sureti ile ikamet ettiği yerin dışında
konaklayarak tedavi olmayı amaçlamaları sonucu ortaya çıkarmıştır (Aydın,
2012:92).Ross’a göre (2001) sağlık turizmi, kendi yaşadığı yerden başka bir yere sağlık
amacı ile seyahat eden insanların oluşturduğu bir turizm türüdür. Kültür ve Turizm
Bakanlığı (2016) ise sağlık turizmini, “tedavi amaçlı kaplıca veya diğer sağlık merkezlerine
seyahat eden kişinin fiziksel iyilik halini geliştirmek amacıyla veya estetik cerrahi, organ
nakli, diş tedavisi, fizik tedavi, rehabilitasyon vb. gereksinimi olanlarla birlikte uluslararası
hasta potansiyelini kullanarak sağlık kuruluşlarının büyümesine olanak sağlayan turizm
türü” olarak tanımlamaktadır.
Sağlık turizminin kendi içinde “termal turizm”, “medikal turizm” ve
rehabilitasyona yönelik “ileri ve engelli turizmi” olmak üzere üç alt türü135 bulunmaktadır.
Sağlık turizmi faaliyetleri tedavi amacıyla başlamakla birlikte “genel anlamda hem tatil
hem de tedavi unsurlarını içeren bir kavram olup, Türkiye bu iki unsuru barındırma
açısından eşsiz bir konuma sahiptir” (Yıldırım ve Altunkaya, 2006:1).
Gelişmiş ülkelerdeki sağlık hizmetlerinin maliyetinin yüksek olması, görece yaşlı
nüfusun fazlalığı, sosyal güvenlik sistemlerinin daha ucuz hizmet arayışları, insanların
değişik yerlerde ve tatil yaparken tedavi olmayı tercih etmeleri sağlık turizminin
Yrd. Doç. Dr. , Abant İzzet Baysal Üniversitesi – İİBF - Maliye Bölümü - Mali Hukuk ABD Gölköy Yerleşkesi – 14030 - Bolu/TÜRKİYE - Mobil: +90 533 727 18 35 - Tel No: +90 374 254
10 00 (Dâhili: 2287) - Fax: +90 374 253 45 21 - E-mail: demirli_y@ibu.edu.tr
135
Sağlık turizminin sınıflandırılması konusunda bkz; Gonzales, Brenzel ve Sancho, 2001:20 .
*
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gelişmesine imkan sağlamaktadır (Gülen ve Demirci, 2012:66). Söz konusu imkan,
küreselleşme sürecinin sunduğu dolanım, ulaşım ve iletişim imkanlarındaki artış ile birlikte
değerlendirildiğinde sağlık turizmi pazarının her geçen yıl büyüdüğü görülmektedir.2010
yılında dünya sağlık turisti sayısının yaklaşık 22 milyon, bu alandaki harcama
büyüklüğünün ise 100 milyar dolar olduğu ifade edilmektedir (Kaya vd., 2013:6).
Türkiye, turizm hizmetlerinde dünyada önemli pazarlardan biridir ve UNWTO
(2015) verilerine göre 2013 yılında en çok uluslararası turist çeken 6. ülkedir. Ancak aynı
kurumun yayınladığı turizm gelirleri sıralamasında ilk 10 ülke arasında yer almamaktadır.
Türkiye, 2023 sağlık vizyonu çerçevesinde, sağlık turizmi alanında sahip olduğu ulaşım,
teknoloji ve maliyet avantajlarını kullanarak bölgesinde cazibe merkezi olma ve sağlık
turizminde lider konuma gelme hedefindedir. İlgili hedefler doğrultusunda geliştirilen
politikalar ile hem yabancı turist sayısı, hem de turizm gelirleri artırılmaya çalışılmaktadır.
Bu amaçla kullanılan politika araçlarından biri desağlık hizmetleri ihracatı
gerçekleştiren işletmelere yönelik olarak uygulanan vergi teşvikidir. Çalışmamızın ana
konusunu oluşturan bu vergi teşviki ile sağlık hizmetleri ihracatı gerçekleştiren gelir ve
kurumlar vergisi mükelleflerine gelir ve kurumlar vergisi matrahı üzerinden hizmet ihracatı
tutarının yarısı kadar indirim hakkı tanınmaktadır.
Bu çalışmanın amacı; Türkiye’nin sağlık turizmi hedeflerini gerçekleştirmesini
destekleyen bir vergi politikası aracı olarakgelir ve kurumlar vergi mevzuatı kapsamında
uygulanan hizmet ihracatı teşviki/indiriminivesağlık hizmetleri sektöründe meydana gelen
gelişmeleri değerlendirmektir.
Bu amaçla çalışma kapsamında; öncelikli olarak sağlık turizminin dünyadaki
gelişimi ve Türkiye’nin hedefleri tespit edilmiş; ardındanTürkiye’de sağlık turizmi
hedeflerinin gerçekleştirilmesi ve hizmet ihracatının artırılması amacıyla gelir ve kurumlar
vergisi mükelleflerine yönelik olarak yürütülen hizmet ihracatı teşviki/indirimi uygulaması
incelenmiş; son olarak da hedeflerin gerçekleştirilmesi bakımından Türkiye’de sağlık
turizminin gelişimine ilişkin gelen hasta/turist sayısı ve teşvikten yararlanan işletmelere
ilişkinverilerdeğerlendirilmiştir.
II. SAĞLIK TURİZMİNİN DÜNYADA GELİŞİMİ VE TÜRKİYE’NİN
HEDEFLERİ
İnsanların sağlığına kavuşma yollarını kendi ülkesi dışında farklı ülkelerde
aramasının (Moloğlu,2015) farklı sebepleri bulunmaktadır. Bu sebeplerin en bilindikleri
sağlık turistlerinin; yüksek teknolojili ve kaliteli sağlık hizmetleri arayışı, profesyonel insan
kaynağına kendi ülkelerinde ulaşamamaları, hizmetin kendi ülkelerinde pahalı olması,
tedavi ile birlikte tatil yapma arzusu, tedavilerini gizli tutma ve başka ortamlara gitme isteği
olarak sayılabilir (Sağlık Bakanlığı, 2012:65 aktaran: Özer ve Sonğur, 2012:70-71).
Küreselleşme döneminde saydığımız sorunların çözümüne yönelik alternatifler
çoğalmış ve bilginin yayılma kolaylığı da her geçen yıl sağlık turisti sayısını ve sektörün
ticaret hacmini artırmıştır.2006 yılında sağlık turizmi toplam harcamaları 60 milyar USD
iken, 2010 yılında sağlık turizmi harcamaları 100 milyar USD’ye ulaşmış, 2010 yılında 60
milyar USDolanmedikal turizm harcamaları, 2014 yılında 100 milyar USD’ye ulaşmıştır
(Özer ve Sonğur, 2012:75; Moloğlu, 2015:676; Kaya vd, 2013:6).Dünyada medikal turizm
sektöründe önemli pazar payına sahip olan Tayland, Hindistan ve Singapur’a 2015 yılında
10 milyondan fazla medikal turistin gitmesi beklenmektedir (RenubResearch, 2014).
Aşağıdaki şekilde dünyada sağlık turizmi açısından öne çıkan ülkeler
görülmektedir. Bu ülkelerden sağlık turizmi alt sektörleri itibarıyla; Panama, Brezilya,
Malezya, Kosta Rica ve Hindistan’ın medikal turizmde, Hindistan, Türkiye, Malezya,
Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Avusturya, Bali ve Maldivler’in termal turizmde önde gelen
ülkeler olduğu ifade edilmektedir (InnoCentric, 2011’den aktaran, Özer ve Sonğur,
2012:74). Günümüzde Tayland, Hindistan, Singapur, Malezya, Macaristan, Polonya ve
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Malta gibi pek çok hükümet kurumu ve politikası karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğu
sağlık turizmi alanındaki girişimleri medikal turizm destinasyonlarındaki büyük
uluslararası turizm fuarlarında, denizaşırı ülkelerde basın reklamları yoluyla teşvik
etmekte ve ekonomik kalkınma ve turizm politikasının bir parçası olarak sağlık turizmi
faaliyetleri için destek sağlamaktadır (Lunt vd., 2011:22).
Şekil 1: Dünya’ da Sağlık Turizmi ile Uğraşan Ülkeler Haritası

Kaynak:Metin 2010’dan aktaran Gülmez, 2012:47.

Dünyada medikal turizm hizmetleri pazarında Tayland, Hindistan, Malezya,
Almanya, Meksika, Güney Afrika, Brezilya ve Kosta Rikagibi ülkeler büyük paya sahiptir.
Türkiye, 2013 verilerine göre bu pazarda 10. sıraya yükselmiş olup, 2023 yılında bu alanda
yıllık 2 milyon sağlık turisti çekmeyi, 20milyar USD gelir elde etmeyi ve dünyanın ilk 5
ülkesi içine girmeyi hedeflemektedir (Sağlık Bakanlığı, 2012; Aydın, 2012:94; Moloğlu,
2015:676). Bu amaçla Türkiye’nin son yıllarda geliştirdiği politikalar ve ortaya koyduğu
hedeflerle özellikle medikalturizm alanlarında ilerlediği söylenebilir.
Sağlık turizmi, Türkiye açısından diğer turizm türlerine göre yeni gelişen ve hızla
büyüyen bir alt sektördür. Bu sektördeki gelişmeler Türkiye’de tıbbi tedavi alınması, termal
kaynaklardan ve rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanılması bakımından mevcut
potansiyelin değerlendirilmesi ve turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilerek turizm gelirlerinin
artırılması bakımından önemli fırsatlar sunmaktadır. Onuncu Kalkınma Planında (2013:11)
sağlık turizminin; döviz gelirleri nedeniyle cari denge, emek yoğun yapısı itibarıyla istihdam, turizmde çeşitliliğin ve katma değerin artırılması yoluyla gelir artışı, sağlık
altyapısının güçlendirilmesine bağlı olarak yatırım etkisi yaratabilecek bir alan olduğu
ifade edilmiştir.
Türkiye Turizm Stratejisi 2023 belgesinde (vizyonu), turizm faaliyetlerinin
çeşitlendirilmesi stratejisi doğrultusunda alternatif turizm türlerinden öncelikli olarak
sağlık turizmi ve termal turizm, kış turizmi, golf turizmi, deniz turizmi, ekoturizm ve yayla
turizmi, kongre ve fuar turizminin desteklenerek gelişmelerinin sağlanacağı ifade edilmiştir
(Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2007:35).Sonraki yıllarda sağlık turizmi alanındaki
gelişmeleri hızlandırıcı kamu müdahalelerine başvurulmuştur.Bu kapsamda Onuncu
Kalkınma Planında (2014-2018), Sağlık Bakanlığı’nın koordinatörlüğünde “Sağlık
Turizminin Geliştirilmesi Programı Eylem Planı” hazırlanmıştır. Bu program kapsamında
sağlık turizmi hizmetlerinde aşağıdaki tabloda yer verilen performans göstergelerinin
gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.
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Tablo 1: Sağlık Turizmi Performans Hedefleri
Göstergeler

Mevcut Durum

Hedefler

Termal Turizm Yatak Kapasitesi

2013
42.000

2014
50.000

2015
60.000

2016
75.000

2017
90.000

2018
100.000

Termal Turizm Turist Sayısı

500.000

625.000

780.000

975.000

1.250.000

1.500.000

Medikal Turizm Turist Sayısı

308.500

360.000

435.000

520.000

620.000

750.000

2,75

3,4

4,45

5,85

7,6

9,35

Sağlık Turizmi Gelirleri (Milyar Dolar)

Kaynak:Kalkınma Bakanlığı, 2014

Türkiye, sağlık turizmi potansiyelinin geliştirilmesi ve yukarıda temel olarak
belirtilen hedeflerine ulaşmak amacıyla farklı politikalar üretmiştir. Bu politikalardan biri
de 2012 yılında “hizmet ihracatı indirimi” uygulamasının başlatılmasıdır. Sağlık
hizmetleri ihracatının teşvikine yönelik bu uygulamanın sağladığı avantajlar ve indirim
uygulamasına yönelik açıklamalar aşağıdaki başlıkta incelenmiştir.
III. SAĞLIK HİZMETLERİ İHRACATI TEŞVİKİ/İNDİRİMİ
2012 yılında 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun136 kapsamında Türkiye’de hizmet
ihracatının geliştirilmesi hedefi doğrultusunda önemli düzenlemeler yapılmıştır.
15.06.2012 tarihinden yürürlüğe giren bu Yasa ile hizmet ihracatı potansiyeli
bulunaneğitim ve sağlık işletmeleri ile mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi
raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti alanlarında
faaliyette bulunan hizmet işletmelerinin ihracat kazançlarına yönelik gelir ve kurumlar
vergisi matrahı üzerinden indirim hakkı tanıyan bir teşvik uygulaması başlatılmıştır.
İndirim uygulamasının yasal dayanağını 6322 sayılı Kanun ile GVK m.89’a ve
KVK m.10’a eklenen “13” ve “ğ” bentleri oluşturmaktadır. Birbirinin aynısı olan GVK
m.89/13 ve KVK m.10/ğ bentleri şu şekilde düzenlenmiştir.
“Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında
bulunanlara Türkiye’de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık,
mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve
veri saklama hizmeti alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili bakanlığın
izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye’de
yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde
ettikleri kazancın %50’si.
Bu indirimden yararlanılabilmesi için fatura veya benzeri belgenin yurt dışındaki
müşteri adına düzenlenmesi şarttır.
Bu bentte yer alan oranı, hizmet alanları itibarıyla sıfıra kadar indirmeye veya
%100’e kadar artırmaya Bakanlar Kurulu, bu bendin uygulamasına ve denetime ilişkin
usul ve esasları belirlemeye ilgili bakanlıkların görüşünü almak suretiyle Maliye Bakanlığı
yetkilidir.”
“Diğer indirimler” başlığını taşıyan GVK m.89 ve KVK m.10, teknik anlamda
kazanç unsurlarının kendi özel bölümlerinde düzenlenmiş olan indirimler dışında kalan ve
bütün kazanç unsurları bakımından ortak olarak anlam ifade eden indirimleri bir araya
toplayan maddelerdir (Erol, 2012:187).
Hizmet ihracatı teşviki/indirimiolarak isimlendirdiğimiz bu uygulama
kapsamında;ilgili sektörlerde faaliyet gösteren hizmet işletmelerinin, Türkiye'de yerleşmiş
olmayan kişiler ile işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye’de
verdikleri ve münhasıran yurt dışında yararlanılan hizmetlerden elde ettikleri kazancın
%50’si gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu
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yapılabilmektedir.İndirim oranı sadece bu alandaki faaliyetlerden elde edilen kazançlara
uygulanmaktadır.
Hizmet ihracatı indiriminin, esasında kısmi istisna niteliğinde olmasına rağmen
indirimler arasında sayılması, indirim ve istisnaların amacı, işleyişi ve vergiye tabi
kazancın tespiti bakımından farklılıkları göz önüne almadan düzenlenmesi isabetli
olmamıştır (Şenyüz, Yüce ve Gerçek, 2014:127).
Gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olan sağlık kurumları ve sağlık turizmi
işletmelerininihracat indirim imkanından yararlanabilmeleri için;önceliklefaaliyetlerini
Sağlık Bakanlığı’nın izni, ruhsatı ve denetimine tabi olarak sürdürmeleri ve ardından da 1
Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği137 ile açıklanan koşulları birlikte sağlamaları
gerekmektedir. Çalışma konumuz doğrultusunda sağlık hizmetleri ile sınırlandırılan bu
koşullar aşağıda sayılmıştır:
İndirimden yararlanacak kurumun ana sözleşmelerinde,esas faaliyet konuları
arasındasağlık hizmetleri sunumunun bulunması,
Sağlık hizmetinin, Türkiye'den münhasıran yurt dışı mukimi kişi ve/veya kurum
için yapılmış olması,
Sağlık hizmeti ile ilgili olarak düzenlenecek faturanın yurtdışı mukimi kişi
ve/veya kurum adına düzenlenmesi,
Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilere verilen sağlık hizmetlerinin
yararlanıcısının yurt dışında olması.
1 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde hizmetişletmelerininTürkiye’de
yerleşik olmayan kişilere hizmet sunulması aşamasında elde ettikleri hasılatların,
katlandıkları maliyetlerin ve yaptıkları giderlerin ayrı ayrı hesaplarda izlenmesi, diğer
faaliyetlerle ilişkilendirilmemesi ve muhasebe kayıtlarının da bu ayrımı sağlayacak şekilde
tutulması; yurtdışında yerleşik kişilere verdikleri hizmetlerle ilgili aşağıdaki bilgileri içeren
formun her bir geçici vergi beyannamesi ile birlikte beyanname eki olarak verilmesi
gerektiği ifade edilmiştir:
Adı, soyadı ya da unvanı,
Hangi ülkenin uyruğunda olduğu,
Pasaport numarası,
Düzenlenen faturanın tarih ve sayısı,
Verilen hizmetin niteliği ve hizmet bedeli.
Sağlık turizmi ve hizmetleri kapsamında indirim uygulamasından yararlanmak
isteyen gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için GVK m.89 ve KVK m.10’un niteliği
sonucu ortaya çıkan bir başka sınırlama ise ilgili faaliyet döneminde en az indirim hakkı
kadar gelir elde etmeleri gereğidir. Zira faaliyet döneminin zararla kapatılması ya da yeterli
kazancın oluşmaması halinde indirimden yararlanılmaması ya da beyan edilen kazanç ile
sınırlı olarak yararlanılması söz konusu olabilmektedir. Gelecek yıllara devredilemeyen bu
indirimden yararlanmak, mutlak surette kazanç beyan edilmesine bağlıdır (Yılmaz,
2015:93).
Hizmet ihracatı indirimi, vergi konusuna giren faaliyet kazancının belirli bir
bölümünü vergi matrahı dışında tutması nedeniyle kısmi bir istisna niteliğindedir. Bu
kolaylığın “Diğer indirimler” başlığı altında düzenlenmiş olması indirimin matrah ile
sınırlandırılması sonucunu doğurmaktadır. Bu nedenle kazancın olmadığı dönemlerde
hizmet ihracatı indiriminden yararlanılamayacaktır.
Türkiye’de yerleşik olmayan gerçek kişilere verilen sağlık hizmetleri fiziki olarak
Türkiye’de verilmekle birlikte, hizmetten yararlananların yurtdışı yerleşik kişi olması
gerekmektedir. Ancak tıbbi raporlama gibi bazı sağlık hizmetlerinin sunumu bakımından
indirim uygulaması “hizmetten yurtdışında yararlanılıyor” olması koşuluna bağlıdır.
Sağlık hizmetleri ihracatına önemli katkı sağlayabilecek olan GVK m.89/13 ve
KVK m.10/ğ hükümleri kapsamında %50 olan indirim oranını, Bakanlar Kurulusıfıra kadar
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indirmeye veya %100’e kadar artırmaya yetkilidir. Bakanlar Kurulu 2016 yılı itibariyle
kanunla kendisine verilen yetkiyi kullanmadığından oran %50 olarak uygulanmaya devam
etmektedir.
Hizmet ihracatı indiriminden yararlanan sağlık kuruluşlarının indirim konusu
yapabildikleri
hizmet
ifaları,
KDVK
m.11’de
düzenlenen
“İhracat
istisnası”kapsamındaKDV’den de istisna edilmiştir. Bu uygulamalardan yararlanabilmek
için hizmetin yurt dışındaki müşterilere sunulması gerekmektedir.KDVK m.12/2’ye göre
bir hizmetin yurtdışındaki müşteriler için yapılan bir hizmet sayılabilmesi için aşağıdaki
şartlar yerine getirilmiş olmalıdır:
Hizmet Türkiye'de yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olmalıdır,
Hizmetten yurt dışında faydalanılmalıdır.
Ancak 26 Nolu KDV Genel Tebliği138 hükümlerine göre; hizmet ihracatında KDV
istisnası uygulanabilmesi için kanunda yer alan ve yukarıda sayılan koşullara ilave olarak,
Kanunun Bakanlığa verdiği yetki dahilinde,aşağıdakiiki şartın birlikte gerçekleşmesi
gerektiği ifade edilmiştir:
Fatura veya benzeri nitelikteki belge yurt dışındaki müşteri adına
düzenlenmelidir,
Hizmet bedeli döviz olarak Türkiye'ye getirilmelidir.
Sağlık kurumları ve sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren işletmelerin
yukarıdaki koşulları sağlamaları halinde sağlık hizmeti ihracat bedellerinin %50’sini gelir
ve kurumlar vergisi beyannamesinde hizmet ihracatı olarak indirme hakkı ve ilgili hizmet
ifası üzerinden KDV’de hizmet ihracatı istisnasından yararlanma imkanı bulunmaktadır.
Bu kurumlar; yatırım yeri ve tutarlarına göre 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet
Yardımları Hakkında Karar139” hükümleri kapsamında teşvik uygulamalarından ve 2015/8
sayılı “Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar140”
kapsamında döviz kazandırıcı sağlık hizmetlerinin artırılmasına yönelik nakdi kamu
desteği uygulamalarından da yararlanabilmektedir.
IV.
TÜRKİYE’DE
SAĞLIK
TURİZMİNİN
GELİŞİMİ
VE
DEĞERLENDİRİLMESİ
Türkiye’de sağlık turizmine yönelik olarak hazırlanan 2023 sağlık vizyonu,
kalkınma programları, Sağlık Bakanlığı eylem planları ile temelde bu sektörün rekabet
gücünün artırılarak ülkeye daha fazla turist çekilmesi hedeflenmiştir. Son yıllarda bu genel
hedefin
gerçekleştirilmesi
kapsamındaTürkiye’nin
sahip
olduğu
avantajlarıkullanarakülkeye gelen sağlık turisti sayısını,sağlıkturizmigelirlerini ve
rekabetolanaklarını artırdığı vesağlık hizmetleri ihracında dünya sıralamasında üst
basamaklara çıktığı görülmektedir.
Türkiye, sağlık turizmi türü olan medikal turizm alanında teknoloji, nitelikli sağlık
personeli, kaliteve özellikle fiyatkonularında rekabet üstünlüğüne sahip olan bir ülkedir.
Ülkenin özellikle göz, estetik141, diş ve tüp bebek konularında medikal turizmde diğer
ülkelere göre mukayeseli üstünlüğe sahip konumda olduğu ifade edilebilir (Özsarı ve
Karatana, 2013:140).Veriler de bu bilgileri desteklemektedir. Aşağıdaki tabloda
Türkiye’deki ameliyat maliyetleri seçilmiş bazı ülkelerle karşılaştırılmıştır.

31.12.1987 tarih 19681 sayılı Resmi Gazete.
19 Haziran 2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazete.
140 02 Haziran 2015 tarih ve 29374 sayılı Resmi Gazete.
141 Türkiye plastik cerrahi alanında plastik cerrah sayısı bakımından rekabet üstünlüğüne sahiptir. Ülke bu
alanda dünyada 9. sıradadır (TURSAB, 2014).
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Tablo 2: Seçilmiş Ameliyatlar İçin Maliyet Karşılaştırması(ABD Doları)
Ülkeler
Ameliyatlar
Anjio
Bypass
Kalp Kapakçığı
Kalça
Diz
Omurga
Yağ Aldırma
Kemik İliği Transferi

Amerika
98.618
129.750
58.250
45.000
40.000
62.000
9.000
300.000

Almanya

Hindistan

N/A
17.335
N/A
11.644
11.781
14.250
4.376
250.000

11.000
8.666
11.750
7.000
7.833
12.000
2.500
40.000

Tayland
13.000
10.000
10.000
22.500
10.500
7.000
1.200
55.000

Kaynak:www.healthturkey.org/enEN/Price.aspx;www.companionglobalhealthcare.com/patients/comparecosts.aspxve
2015:676’dan yararlanılarak hazırlanmıştır.

Singapur

Türkiye

13.000
31.500
12.500
10.725
9.350
9.000
3.000
250.000

3.500
11-15.000
16.950
10.750
11.200
7.125
3.333
40-70.000

Moloğlu,

Yukarıdaki tablodan hareketle, Türkiye’nin medikal turizm alanında ABD ve
Almanya gibi gelir düzeyi yüksek ülkelere kıyasla çok önemli boyutta fiyat avantajına
sahip olduğu söylenebilir. Ancak Hindistan, Tayland, Singapur gibi rakip ülkelerin
ameliyat maliyetlerinin Türkiye ile birbirine yakın olduğu, bu ülkelerden Hindistan’ın çoğu
kalemde fiyat avantajına sahip olduğu görülmektedir.
Türkiye’nin hastanelerde sunulan ameliyat maliyetleri yanında, özel hastane ve
sağlık merkezlerinde sunulan estetik, saç ekimi gibi operasyonlarda da fiyat avantajına
sahip olduğu söylenebilir. Zira TURSAB verilerine göre (2014); Türkiye’de saç ekim
maliyeti 5.000TL iken, bu rakam Avrupa’da 10.000 Euro, ABD’de 30.000 USD doları
seviyesindedir.
Fiyat yanında, Türkiye’nin sahip olduğu ulaşım ve diğer turistik olanaklar ülkeye
gelen hasta sayısının son yıllarda hızla artmasını sağlamıştır. Aşağıdaki tabloda Türkiye’ye
gelen sağlık turisti sayılarının yıllara göre değişimi verilmiştir. Veriler üzerinden sağlıklı
karşılaştırma yapabilmek amacıyla toplam turist sayısının değişimi de tabloya eklenmiştir.
Tablo 3: Türkiye’ye Gelen Sağlık Turisti ve Toplam Turist Sayıları
Yıllar
2008
2009
2010
2011
2012
2013*
2014*

Medikal Turizm Faaliyetleri
Hasta Sayısı**

74.093
91.961
109.878
176.000
261.999
300.000
400.000
Ortalama Artış Oranı (2009-14)

Değişimi (%)
% 24
% 19
% 60
% 49
% 15
% 33
% 33,3

Tüm Turizm Faaliyetleri
Turist Sayısı

Değişimi (%)

30.979.974
31.972.377
33.027.941
36.151.327
36.463.921
39.226.226
41.415.070

%3
%3
%9
%1
%8
%6
%5

Kaynak:Kayavd.,
2013:15;
Moloğlu,
2015:677
veTUİK,www.turkstat.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=32’den yararlanılarak hazırlanmıştır.
* Bu yıllara ilişkin veriler tahmini verilerdir.
** Kamu ve özel hastanelere kayıtlı olarak gelen hastalar dahil, turistik amaçlı gelip özel hastane ya
da sağlık merkezlerinde estetik ve saç ekimi gibi operasyon yaptıranlar hariçtir.

Yukarıdaki tabloda, 2009-2014 yılları arasında Türkiye’ye gelen toplam turist
sayısının ortama artış oranı %5, medikal turist sayısının ortalama artış oranı %33,3 olarak
hesaplanmıştır. Bu durum Türkiye’de sağlık turizmi sektörünün, diğer turizm
faaliyetlerinden 6-7 kat daha hızla geliştiğini göstermektedir. Bu sonuç, sağlık turizminin
geliştirilmesine yönelik olarak yürütülen politikalarla ilişkilendirilebilir.
Tedavi amaçlı gelen hasta sayısında görülen önemli artışlara ilave olarak, bu
dönemde Türkiye’den yurt dışına tedavi amaçlı giden hasta sayısında da önemli azalmalar
meydana gelmiştir. Örneğin, 2003 ve 2004 yıllarında Türkiye’den tedavi amaçlı olarak yurt
dışına çıkan hasta sayısı toplam 100.684 kişi iken bu toplam, 2008 ve 2009 yıllarında
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toplam 50.909 kişi ile yaklaşık yarıya inmiştir (Türkiye Sağlık Vakfı, 2010:28’den aktaran
Özer ve Sonğur, 2012:77). Bu durum hem sağlık hizmetleri sektöründeki net döviz
girdisinin hem de Türkiye’deki sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttığının bir göstergesidir.
Yukarıdaki tabloda yer alan veriler Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ve
Bakanlıkça ruhsatlandırılmış hastanelere yapılan müracaatları içermektedir. Türkiye’ye bu
şekilde gelen medikal turistlerin yanında, kaplıca ve sağlık merkezlerine gelen turistler de
bulunmaktadır. Örneğin 2013 yılında Sağlık Bakanlığı kayıtlarına göre 300.000’i aşan
medikal turist sayısına kendi inisiyatifiyle saç ekimi, plastik cerrahi gibi operasyonlar için
sağlık merkezlerine gelenleri de dahil ettiğimizde Türkiye’ye gelen sağlık turisti/hasta
sayısının aynı yıl480.000 olduğu, sağlık turizminden elde edilen toplam gelirin ise 2,5
milyar ABD doları olduğu ifade edilmektedir (TURSAB, 2014).
Türkiye’de sağlık hizmetleri ihracatı yapan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri
GVK m.89/13 ve KVK m.10/1-ğ maddeleri kapsamında hizmet ihracatı indiriminden
yararlanabilmektedir. Bu indirimden yararlanan mükelleflere ilişkin veriler Gelir İdaresi
Başkanlığı (GİB) tarafından “beyanname özetleri” kapsamında yayımlanmıştır. 2013
yılında yayımlanan ve sonraki yıllarda tekrar yayımlanmayan bu verilere aşağıdaki tabloda
yer verilmiştir.
Tablo 4: Sağlık Hizmetleri İhracatı İndiriminden Yararlanan Mükellefler ve İndirim
Tutarı(2013)
Mükellefler
Kurumlar Vergisi
Gelir Vergisi

İlgili İndirim
Sağlık hizmetleri ihracatı indirimi
(KVK Mad. 10/1-ğ)
Hizmet ihracı indirimi
(GVK m.89/13)

Kaynak:Gelir
İdaresi
Başkanlığı
(GİB),
kaynaklar/istatistikler’den yararlanılarak hazırlanmıştır.

Mükellef Sayısı

İndirim Tutarı

44

40.255.892,33 TL

64

5.433.142,05 TL

http://www.gib.gov.tr/yardim-ve-

Yukarıdaki tablodan da görülebileceği üzere, “sağlık hizmetleri ihracatı indirimi”
uygulamasından 2013 yılında kurumlar vergisi mükellefi olan 44 sağlık kurumu
yararlanmıştır. Sağlık hizmetleri ihracatı gerçekleştiren bu kurumlar yaklaşık 40 milyon
TL indirimdenyararlanmıştır.
Hizmet ihracatı indiriminden 2013 yılında 64 gelir vergisi mükellefi yararlanmıştır.
Ancak indirim kapsamı mühendislik, mimarlık, muhasebe kaydı tutulması gibi diğer
hizmet sektörlerini de kapsadığından ve gelir vergisi beyanname özetlerinde hizmet
detayına yer verilmediğinden, bu mükelleflerden kaçının sağlık hizmetleri ihracatı
gerçekleştirdiği bilinmemektedir.
Gelir vergisinde hizmet ihracına ilişkin sektöreldetaylar bilinmemesine rağmen,
2013 yılında gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yararlandığı sağlık hizmetleri
ihracatı indiriminin toplamda 50 milyon TL’den az olduğu anlaşılmaktadır. Bu indirim
TURSAB (2014) verilerine göre 2,5 milyar ABD doları tutarında hizmet ihracatı
gerçekleştiren sağlık sektörü açıdan çok küçük olmakla birlikte, daha sağlıklı analizler
yapabilmek için indirime ilişkin sonraki yıl verilerine ihtiyaç duyulmaktadır.
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın detay beyanname özeti verilerini yayımlamasına ve
sağlık hizmetleri ihraç eden kurumlara yönelik deneysel araştırmalara bağlı olarak sağlık
hizmetleri ihracatı indirimi uygulamasının etkinliğinin artırılmasına yönelik somut öneriler
getirilebilecektir.
V. SONUÇ
Türkiye’de sağlık turizminin; gelişim potansiyeli bulunan, ihracata ve istihdama
katkısağlayabilecek bir turizm alt sektörü olduğu görülmektedir. Bu potansiyelin
değerlendirilmesi amacıyla geçtiğimiz yıllarda farklı kamu düzenlemeleri yapılmıştır. Bu
düzenlemelerden biri de sağlık hizmeti ihracatı gerçekleştiren kurum/kişilerin
yararlanabildiği bir teşvik aracı olan “hizmet ihracatı teşviki/indirimi’dir.
Hizmet ihracatı indirimi uygulaması; vergi kolaylıkları içinde, indirimden çok
istisnaya niteliği taşıyan bir uygulamadır. Ancak GVK ve KVK içinde “Diğer indirimler”
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arasında sayılması nedeniyle, bu indirimden beyana tabi kazancı bulunan mükellefler
yararlanabilmektedir. Bu durumun ilgili teşvikin etkililiğini azalttığı düşünülmektedir.
Çalışmada, 2009-2014 yılları arasında Türkiye’ye gelen toplam turist sayısının
ortama artış oranı %5, medikal turist sayısının ortalama artış oranı %33,3 olarak
hesaplanmıştır. Bu durum Türkiye’de sağlık turizmi sektörünün, diğer turizm
faaliyetlerinden 6-7 kat daha hızla geliştiğini göstermektedir.
Sağlık turisti sayısının ve sağlık hizmetleri ihracatının artması, sağlık turizminin
geliştirilmesine yönelik olarak yürütülen politikalarla ilişkilendirilebilir. Ancak çalışmada,
sağlık hizmetleri ihracatı indiriminden yararlanan sağlık kurumlarının oldukça az sayıda
olduğu tespit edilmiş ve bu durumun sebeplerinin ankete dayalı bir alan çalışması ile tespit
edilmesi önerilmiştir.
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TÜRKİYE’DE PHİLLİPS EĞRİSİNİN GEÇERLİLİĞİ
Melih ÖZÇALIK

Ece D. EROL

Özet
Enflasyon ve işsizlik olgusu geçmişten bu yana tüm ekonomileri derinden
etkileyen önemli kavramlar arasında yer almaktadır.Özellikle 1960’lı yıllardan beri pek çok
ülke yüksek enflasyon ve işsizlik oranları ile mücadele etmede çeşitli politikalar
uygulamaktadır.Bu çalışmanın amacı 2005-2015 yılları arasındaki dönemde enflasyonişsizlik arasındaki ters yönlü ilişkinin geçerli olup olmadığını Türkiye ekonomisi açısından
incelemektir. Analizde, serilerin durağanlığı araştırıldıktan sonra eşbütünleşme testi ile
seriler arasında uzun dönemli bir ilişkinin var olup olmadığı incelenmiştir. Elde edilen
sonuçlar neticesinde, Türkiye ekonomisinde uzun dönemde enflasyon-işsizlik arasındaki
ters yönlü ilişkinin geçerli olmadığı ancak kısa dönemde enflasyon ile işsizlik arasında bir
değiş tokuş ilişkisinin varlığını işaret etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Enflasyon, Granger Nedensellik Testi, İşsizlik
Jel Kodlar: B22, O11, H20
ABSTRACT
Inflation and unemployment are among the key concepts of the case in the past has
deeply affected all economies. Since the 1960s, The aim of this study is valid the inverse
relationship between inflation and unemployment in the period between the years 20052015 is to analyze in terms of Turkey's economy.many countries are implementing various
policies to cope with high inflation and unemployment rates. n the analysis, after
investigating a series of long-term stability of data with cointegration test examines whether
there is a relationship. The results obtained as a result, the inverse relationship between
inflation and unemployment in Turkey's economy in the long run is not valid but suggests
the existence of an exchange relationship between inflation and unemployment in the short
term.
GİRİŞ
İktisat yazınında fiyat istikrarının sağlanması ile işsizliğin önlenmesi aynı anda
gerçekleşememektedir., Bir ekonomi için fiyat istikrarı hedefi çok önemli olsa da eğer bu
istikrarın maliyeti ülkede işsizlik ve üretimde daralma olarak ortaya çıkıyorsa, bu konunun
yeniden ele alınması kaçınılmaz hale gelmiş demektir.Benzer şekilde işsizliği azaltmak için
uygulanan politikalar enflasyon artışları ile sonuçlanmaktadır. Enlasyon ile işsizlik
arasındakibu ilişkyiiilk araştıran kişi Yeni Zelanda doğumlu bir ekonomist olan A.W.
Phillips’dir. Philips çalışmasında, İngiltere’de 1861-1957 yıllarını kapsayan dönemde
enflasyon işsizlik verilerini incelemiş, bu ikili arasında oldukça ters veya negatif yönlü bir
trade-off tespit etmiştir. Phillips’in vardığı kanı bir ekonomide işsizliğin azalması fiyatlar
genel düzeyini yükseltmekte, fiyatlar genel düzeyinin azaltılmak istenmesi ise işsizliği
artırmaktadır.Bir ekonomide işsizliği azaltmak amacına yönelik olarak alınan toplam talebi
artırıcı önlemler enflasyon oranını yükseltmekte, aksine enflasyon oranını düşürmek için
alınan önlemler de işsizliği artırmaktadır. Bu durum, ekonomiyi yönetenleri bir ikilemle
karşı karşıya bırakmaktadır.
A.W.Phillips’in incelediği bu ters yönlü ilişki, 1958-1970 yıllaraı arasında
Keynesyen görüşü benimseyen politika yapıcıları arasında revaçta olsa da,1970’li yıllarda
ortaya çıkan stagflasyon sürecini açıklayamadığı için eski önemini yitirmiştir.Çünkü
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stagflasyon sürecinde işsizlik arttığı halde enflasyon düşmememektedir.Kısa dmben
Phillps Eğrisi’nin geçerliliğini yitirmesi üzerine Monetarist Makro İktisat Okulu tarafından
“Uzun dönem Phillips Eğrisi” geliştirilmiştir.Uzun dönem Phillips Eğrisi’ne gore, uzun
dönemde
işsizlik
ile
enflasyon
arasında
herhangi
bir
değiş
tokuş
bulunmamaktadır(Bocutoğlu,2011:105). Milton Friedman’ın 1977’de Nobel ödülü
kazandığı makalesinde, toplam talepte meydana gelen tahmin edilmemiş değişikliklerin
kısa ve uzun dönemli etkileri arasındaki farka dayanarak Phillips eğrisine getirdiği
alternatif yorum, uyarlanabilir beklentiler kavramına dayanmaktadır. Enflasyon
beklentilerinin analize dahil edilmesi nedeniyle, Phillips Eğrisi’nin bu versiyonuna
beklentilerle geliştirilmiş Phillips Eğrisi adı da verilmektedir. Friedman’ göre parasal
ücretler görüşmelerle belirlenmesine rağmen,işçi ve işverenin asıl ilgilendiği reel
ücretlerdir.Ücret pazarlıkları farklı zaman dilimleri için görüşüldüğünden,öngörülen reel
ücret,sözleşme boyunca olması beklenen enflasyon oranını etkilemektedir.Friedman,
Phillips eğrisinin reel ücretlerin değişim oranlarına göre ayarlanması gerektiğini savunduğu
için nominal ücretlerin değişim oranını belirleyen ilave bir değişken olarak öngörülen veya
beklenen enflasyon oranı ile orijinal Philips eğrisini genişletmiştir.Beklenen enflasyon
oranını ilave bir değişken olarak, nominal ücret değişim oranını belirleyen talep fazlasına
dahil etmek,tek bir Phillips eğrisi yerine her biri farklı bir beklenen enflasyon oranıyla
ilişkili olan bir Phillips eğrisi takımı anlamına gelmektedir (Snowdon,Wane,2012:156).
Friedman’ın uyarlayıcı bekleyişler hipotezini benimsemeyen Yeni Klasik
yaklaşım, 1961 yılında John Muth’un “American Stastical Association” dergisinde
yayınladığı “Rational Expectations and the Theory of Price Movements” adlı makalesinde
bireylerin beklentilerinin rasyonel olduğunu varsaymaktadır. Yapılan tahmin hatalarının
sistematik olarak tekrar edilmeyeceği;bir başka deyişle bireylerin sistematik hataları
elimine edeceğini ifade eden Yeni Klasiklere göre şok bir politika değişikliği dışında
Phillips Eğrisi daima doğal işsizlik oranında olacaktır. Rasyonel Beklentiler varsayımı,
bireylerin enflasyon beklentileri ile ilgili sistematik hata yapmaması durumunda
ekonomideki üretim ve istihdam düzeyi doğal seviyeden uzaklaşacaktır. Ancak bu hatalar
rastsal olduğu için Phillips Eğrisi dikey eksene paralel olacaktır. Bekleyiş hataları yalnızca
eğrileri kaydıracaktır (Büyükakın,2008:147-148).
Yeni Keynesyen görüş açısından işsizlik-enflasyon ilişkisi değerlendirildiğinde ise
NAIRU ve Histeri Hipotezi gibi kavramların ön plana çıktığı görülmektedir. NAIRU
terimi, makroekonomik literatüre enflasyonun hızlı ve yükselen bir trend izlediği 1970’li
yıllarda girmiştir Keynesyen iktisatçılardan Franco Modigliani ve Lucas Papademos
tarafından ilk kez ortaya atılan “NAIRU” kavramı “işsizliğin enflasyon üzerinde olduğu
sure boyunca ,enflasyonun azalmasının beklendiği oran” olarak tanımlanmaktadır
(Cross,1995). Yeni Keynesyen görüşe gore Philips eğrisi ise kısa dönemde orijine dış
bükey, uzun dönemde ise (Histeresizi kabul edenler dışındakiler) yatay eksene dik
görünümdedir.Phillips eğrisinin varlığı ve eğimi açısından Monetarist görüşle Yeni
Keynesyen görüş aynı sonucu benimsemesine rağmen varsayımları birbirinden oldukça
farklıdır. Uzun dönemde enflasyon-işsizlik arasındaki ilişkinin ortadan kalkmasının nedeni
Monetarist görüşte beklentilerdeki yanılgının düzeltilmesi iken Yeni Keynesyen görüşte
ücret ve fiyatların esnek hale gelmesidir (Sanchez, 2006).
I. LİTERATÜR
Turner’ın (2001) Meksika ekonomisi üzerine yapılan çalışmada, 1980-1999
arasındaki 4 aylık dönemlerini kapsayan verilerle ve doğrusal olmayan en küçük kareler
yöntemi ile parametreler tahmin etmiştir. Sonuçta enflasyon ile işsizlik arasında ters yönlü
ilişkinin varlığı saptanmıştır.
Türkiye ekonomisi için 1980–2002 dönemini kapsayan dönem için Uysal ve
Erdoğan (2003) tarafından yapılan çalışmada, işsizlik oranları ile fiyat düzeyleri arasındaki
ilişki Philips Eğrisi yardımıyla ele alınmıştır. Söz konusu dönem için yapılan çalışmanın
sonucuna göre, Philips Eğrisini destekleyen bir Ģekilde iki değişkenin birbirini zıt yönde
etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.
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Esmen, Kuşcu ve Sarsılmaz (2003), Kırgızistan üzerine yaptıkları çalışmalarında,
ücret ve fiyat düzeylerindeki değişmeler ile işsizlik oranları arasında nasıl bir ilişki
olduğunu incelenmiştir. Gerek ücret oranları işsizlik ilişkisinde gerekse enflasyon işsizlik
ilişkisinde negatif yönlü bir ilişki saptanmıştır fakat enflasyon-işsizlik oranı ilişkisinin daha
anlamlı olduğu ispatlanmıştır.
Türkiye ekonomisinde işsizlik enflasyon ilişkisini araştırmak amacıyla Kuştepeli
(2005) tarafından 1980-2003 yılları arasında regresyon analizi ile yapılan çalışmada, bu iki
değişken arasında herhangi bir ilişki olmadığı ortaya konmuştur.
Altay,Tuğcu ve Topçu’nun(2011), 2001:1-2009:4 yılları arasında G8 topluluğunun
enflasyon-işsizlik ilişkisini analiz ettikleri çalışmanın sonuçlarına göre, iki değişken
arasında uzun dönemli bir ilişki mevcuttur. Granger testi sonucu nedensellik ilişkinin yönü
kısa dönemde enflasyondan işsizliğe doğru iken, uzun dönemde ise işsizlikten enflasyona
doğrudur. Yani kısa dönemde enflasyon işsizliği tetiklerken, uzun dönemde ise işsizlik
enflasyona sebep olmaktadır.
Arabacı ve Eryiğit(2012),1991:1-2010:4 yılları arasında Türkiye’nin enflasyonişsizlik ilişkisini regresyon analizini kullanarak yaptıkları çalışmanın sonuçları, reel
ekonomikaktivite ve enflasyon arasında istikrarlı bir doğrusal dışı ilişkinin varlığını işaret
etmektedir.
Hepsağ (2009), 2001:1-2007:3 arası dönemde Türkiye’nin enflasyon-işsizlik
ilişkisinin sınır testi yardımıyla analiz edildiği çalışmada, kısa dönemde birilişki söz
konusu değilken,uzun dönemde iki değişken arasında trade-off ilişkisinin varlığı tespit
edilmiştir.
II. VERİ VE YÖNTEM
Çalışmada 2005 Ocak -2015 Şubat dönemleri arası gerçekleşen TÜFE (Toptan
Eşya Fiyat Endeksi) ve işsizlik arasında gerçekleşmesi muhtemel bir ilişki üzerinde
durulmuştur. Kullanılan tüm değişkenler TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu)
veritabanlarından elde edilmiştir. Işsizlik rakamlarının logaritması alınmış olup halihazırda
oran şeklinde ifade edilen TÜFE’de herhangi bir işlem gerçekleştirilmemiştir. Her iki
değişken de hareketli ortalamalar yöntemiyle mevsimsellikten arındırılmıştır. Bu durum
çeyreklik ve aylık gözlem kullanılan modellerde dönemsel kırılmaların etkilerinin
giderilmesi açısından gereklidir.
Tablo- 1: Modeldeki Değişkenlerin Durağanlık Analizleri
Sabit

Düzey
Trend ve Sabit

Sabit

1. Fark
Trend ve Sabit

ADF

tufesa
lnunempsa

-2,8407**
-1,7596

-2,8739
-1,7604

-7,3188*
-4,4346*

-7,2791*
-4,4150*

PP

tufesa
lnunempsa

-2,8407**
-1,7396

-2,8739
-1,8205

-9,6182*
-8,0560*

-9,5775*
-8,0327*

KPSS

tufesa
lnunempsa

0,1731*
0,3616*

0,0665*
0,1553*

0,0259*
0,0829*

0,0256*
0,0744*

Kritik değerler sırasıyla AF ve PP testleri için sabitli serilerde % 1 için -3,48, % 5
için -2,88 ve % 10 için -2,58’dir. Trend ve sabitli serilerde; % 1 için -4,03, % 5 için -3,44
ve % 10 için -3,14’tür. KPSS testi için ise sabitli serilerde % 1 için 0,739, % 5 için 0,463
ve % 10 için 0,347’dir. Trend ve sabitli serilerde; % 1 için 0,216, % 5 için 0,146 ve % 10
için 0,119’dur.
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Tablo-1’de yıllar itibariyle manşet enflasyon olarak da adlandırılan tüketici
fiyatları endeksi ve işsizlik sayısının birim kök barındırıp barındırmadıklarını içeren
durağanlık analizleri yer almaktadır. Buna göre her iki değişken de hareketli ortalamalar
yöntemiyle mevsimsellikten arındırılmış ve işsizlik sayısının doğal logaritması alınmıştır.
Bu analizler ışığında ADF, PP ve KPSS testlerine ilişkin sonuçlar yukarıdaki
tabloda özetlenmiş ve çalışılan değişkenler arasında herhangi bir ilişki saptanabilmesi için
gerekli olan serilerin birim kök barındırmaması ve durağan olması sonucunun en kötü
durumda birinci farklarda serilerde bulunduğu anlaşılmıştır.
lnunempsa = 8.1090 – 0.0262tufesa
s(b)
0.0545 0.0064
t(b)
148.7106 -4.1050
R2= 0.12
Prob.= 0.0000

(1)

tufesa = 45.3116 – 4.6856lnunempsa
s(b)
9.0067 1.1414
t(b)
5.0308 -4.1050
R2= 0.12
Prob.= 0.0000

(2)

Yukarıda belirtilen (1) numaralı modelde manşet enflasyon bağımsız, işsizlik
bağımlı değişken olarak Philips eğrisinde de bahsedilen şekilde birbirlerini etkileyebilecek
iki unsur olarak bulunmaktadırlar. Buna gore enflasyon oranında yaşanacak yüzde 1’lik
artış işsizliği yüzde 0,02 azaltmaktadır. (2) numaralı modele gore ise işsizlik oranında
yaşanacak yüzde 1’lik artış enflasyo oranını yüzde 4,68 gibi yüksek bir oranda
düşürmektedir. Bu durum her iki değişken arasında ters yönlü bir ilişkinin varlığını öngören
Philips eğrisini doğrulamaktadır.
Tablo- 2: Modeldeki Değişkenlerin Gecikme Uzunluk Kriterleri
Lag
LogL
-146.4132
0
126.2377
1
133.4644
2
142.9989
3
149.5417
4
155.0546
5
158.6579
6
169.4373
7
170.8903
8

LR
NA
530.9518
13.81950
17.89811
12.05244
9.961953
6.384829
18.72200*
2.472690

FPE
0.046328
0.000416
0.000393
0.000357
0.000341
0.000333
0.000335
0.000298*
0.000312

AIC
2.603741
-2.109434
-2.166043
-2.263139
-2.307749
-2.334292
-2.327332
-2.446268*
-2.401584

SC
2.651744
-1.965423*
-1.926025
-1.927115
-1.875718
-1.806253
-1.703287
-1.726216
-1.585525

HQ
2.623223
-2.050988
-2.068633
-2.126766
-2.132412
-2.119990
-2.074067
-2.154039*
-2.070391

Tablo-2’de modele esas alınan değişkenlerin gecikme uzunluklarının bulunmaktadır. Buna
göre modelde esas alınması gereke en uygun gecikme uzunluğu 7 olmaktadır. Bu gecikme
gerek kurulabilecek olan yeni bir VAR modelinde gerekse de nedensellik ve eştümleşme
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analizlerinin

sağlıklı

yürütülebilmesi

açısından

için

gereklidir.

Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial
1.5

1.0

0.5

0.0

-0.5

-1.0

-1.5
-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

Yukarıdaki şemada modeled bulunan otoregresif köklerin istikrarlı olup
olmadıkları birim çember analizinde görülmektedir.
Tablo- 3: Modeldeki Değişkenlerin Granger Nedensellik Analizleri
LNUNEMPSA
Değişken
TUFESA
Toplam
TUFESA
Değişken
LNUNEMPSA
Toplam

Ki-Kare
14.44752
14.44752

sd
7
7

Olasılık
0.0438
0.0438

Ki-Kare
14.23127
14.23127

sd
7
7

Olasılık
0.0472
0.0472

Tablo-3’te modelde esas alınan değişkenlere ilişkin Granger nedensellik analizleri
yer almaktadır. Buna göre yüzde 5 anlamlılık düzeyinde her iki değişkenin de birbirlerinin
nedeni olduğu sonucuna varılabilir.
Tablo- 4: Modeldeki Değişkenlerin Eştümleşme Analizleri
İz İstatistiği ile Eştümleşme
Eştümleşme
Sayısı
Özdeğer
İstatistik Değer
0.185992
26.85526
Yok*
0.029348
3.395743
En Çok 1
En Yüksek Özdeğer ile Eştümleşme
Eştümleşme
Sayısı
Özdeğer
İstatistik Değer
0.185992
23.45952
Yok*
0.029348
3.395743
En Çok 1

Kritik Değer (%5)
15.49471
3.841466

Olasılık
0.0007
0.0654

Kritik Değer (%5)
14.26460
3.841466

Olasılık
0.0014
0.0654

Tablo-4’te modelde esas alınan değişkenlere ilişkin Johansen iz ve özdeğer
istatistiklerine göre uzun dönem ilişki analizleri yer almaktadır. Buna göre yüzde 5
anlamlılık düzeyinde her iki değişkenin de birbirlerine ait en az 1 uzun dönem ilişki
denklemine sahip oldukları söylenebilir.
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SONUÇ
Literatürde uzun yıllardır enflasyon-işsizlik arasındaki ilişki değişik kuramlar
tarafından ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir.Bir ekonomide fiyat istikrarının sağlanması
yanısıra işsizlikle mücadele arayışı tüm ülkelerin öncelikleri arasında yer
almaktadır.Enflasyon ve işsizlikle aynı anda mücadelenin zorluğu gerek uygulamada gerek
teoride çeşitli polemiklere yol açmıştır.Kuramlara gore değişik versiyonlarda ele alınan
Phillips eğrisi pek çok ülke için çok sayıda akademik çalışmaarı beraberinde getirmiştir.
Bu çalışmada, 2005:1-2015:2 yılları arası TÜFE ve işsizlik verileri kullanılarak,
değişkenler arasındaki ilişkiyi saptamak amacıyla gerekli ekonometrik analizler
yapılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek ve değişkenin birinin diğerine neden
olup olmadığını belirlemek amacıyla nedensellikanalizi uygulanmıştır. Bunun sonucunda,
.enflasyon oranında yaşanacak yüzde 1’lik artış işsizliği yüzde 0,02 azaltmaktadır. (2)
numaralı modele gore ise işsizlik oranında yaşanacak yüzde 1’lik artış enflasyo oranını
yüzde 4,68 gibi yüksek bir oranda düşürmektedir. Bu durum her iki değişken arasında ters
yönlü bir ilişkinin varlığını öngören Philips eğrisini doğrulamaktadır.
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Vergi Yargısında Uygulanan Parasal Sınırların Yeniden Değerleme
Oranında Artırılması Sorunu
Yaşar AYYILDIZ*

Özet
Vergi kanunlarındaki maktu tutarlar, yüksek enflasyon sebebiyle zamanla
aşınabilmekte ve bu tutarların güncellenebilmesi için de sık sık kanuni düzenleme yapmak
gerekmektedir. Bu zorluk nedeniyle mevzuatımızda bulunan maktu tutarlar otomatik
olarak güncellenmektedir. Otomatik olarak yapılan bu güncellemelerde genellikle Yeniden
Değerleme Oranına (YDO) endeksleme yöntemi kullanılmaktadır. Endeksleme
hesaplamasında ortaya çıkan küsuratların yuvarlanması amacıyla, parasal sınırların belirli
kısımları dikkate alınmamaktadır.
Vergi yargısında maktu olarak belirlenen, tek hâkimle çözümlenecek dava üst ve
duruşma talebi alt (25.000.-TL), İstinaf başvuru alt (5.000.-TL) ve Temyiz talebi alt
(100.000.-TL) sınırları şeklinde parasal sınırlar bulunmaktadır. Bunların güncellenmesinde
1.000.-TL’yi aşmayan kısımlar dikkate alınmamaktadır. Çalışmanın amacı vergi
yargısındaki parasal sınırların YDO ile otomatik olarak artıp artmayacağının incelenmesi
ve enflasyon karşısındaki güncellenebilme kabiliyetlerinin tartışılmasıdır.
Çalışma sonucunda, 5.000 TL’lik parasal sınırın, son yıllardaki YDO’ların da
düşük gerçekleşmesi nedeni ile otomatik olarak güncellenemediği tespit edilmiştir.
Ülkemizdeki enflasyon hedeflemesi dikkate alındığında, YDO’nun %20’yi geçme ihtimali
oldukça düşük olduğundan bu sınırın yakın ve orta vadede değişmeyeceği ve diğer
sınırlarla arasındaki makasın gelecek yıllarda giderek artacağı ortaya konulmuştur. Tespit
edilen bu sonuçların akademisyen ve politikacılar başta olmak üzere tüm ilgililerin
bilgisine sunulmasının, gerekli mevzuat değişikliklerinin zamanında yapılabilmesi
açısından önem taşıdığı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler:Vergi Yargısı, Parasal Sınırlar, Yeniden Değerleme Oranı.
JEL Sınıflandırma Kodları:K34, H29.
I. GİRİŞ
Türk vergi yargısı ülkemizde 9 Kasım 1982 Anayasası çerçevesinde aynı yılın
başlarında142 yürürlüğe giren 2575, 2576 ve 2577143 Sayılı Kanunlarla düzenlenmiştir.
Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinin görevine
giren uyuşmazlıkların çözümü, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda (İYUK)
gösterilen usullere tabidir (2577, M.1).
Vergi yargı sistemimizde vergi mahkemelerinin kararlarına karşı yapılacak
başvuruların incelenmesi için Bölge İdare Mahkemeleri ve Danıştay şeklinde iki üst mercii
öngörülmüştür. Bölge İdare Mahkemelerine yapılacak başvurular itiraz ve Danıştay’a
yapılacak başvurular da temyiz olarak adlandırılmaktadır.2575 sayılı Danıştay Kanununa
(m.23/a) göre; vergi mahkemelerinin (kurul olarak verdikleri) kararları ile ilk derece
mahkemesi olarak Danıştay’da görülen davalarla ilgili kararlara karşı yapılan temyiz
istemleri Danıştay tarafından incelenir ve karara bağlanır.
Doç. Dr., Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü, Mali Hukuk ABD, Gölköy Yerleşkesi,
14030, Bolu/TÜRKİYE, Mobil: +90 533 715 78 11, Mobil: +90 374 254 10 00 (2285), Fax: +90 374 253 45
21, E-mail: yasarayyildiz@ibu.edu.tr
142Bu yasalar olağanüstü bir dönemin ürünü olarak, 20/01/1982 tarihinde, henüz 1982 Anayasası yokken,
danışma meclisi ve milli güvenlik konseyi tarafından yürürlüğe konulmuştur. Detaylı bilgi için bakınız:
Ünlüçay, (2012). İdarî Yargılama Usulü Kanunu’nun 30. Yılında İdari Yargı Sempozyumu (9 Mart 2012)
Bildiriler Kitabı. Ankara: Ankara Barosu Yayınları, ARCS Ofset Matbaacılık, ss. 15-16.
14320/01/1982 Tarihli “2575 Sayılı Danıştay Kanunu.”, “2576 Sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare
Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun.” ve “2577 Sayılı İdari
Yargılama Usulü Kanunu.”
*
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2576 Sayılı Kanuna (m.1) göre Bölge İdare Mahkemeleri ve vergi mahkemeleri
genel görevli bağımsız mahkemelerdir. Vergi mahkemeleri ilk derece mahkemesi olarak
görev yapmaktadır. Tek hâkim tarafından verilmiş kararlara karşı yapılan itiraz başvuruları
bölge idare mahkemelerinde incelenir ve kesin olarak hükme bağlanır (2576, m.8/1).
Vergi mahkemelerinin görev alanı 2576 Sayılı Kanun m.6/a-b fıkraları uyarınca;
“genel bütçe, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim ve harçlar ile benzeri
mali yükümler ve bunların zam ve cezaları ile tarifelere ilişkin davalar ve bu konularda
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (AATUHK)144
uygulanmasına ilişkin davalar” olarak belirlenmiştir.
II. VERGİ YARGISINDA UYGULANAN PARASAL SINIRLAR
Vergi yargısının içerisinde yer aldığı idari yargıda gerek Danıştay gerek Bölge
İdare Mahkemelerinin iş yükünün azaltılması, nitelikli davaların Danıştay’a gönderilmesi
açısından bu parasal sınırlar büyük önem arz etmektedir (Üstün, 2012: 228). Vergi
yargısında uygulanan parasal sınırları, istinaf yargılama sistemine geçiş nedeni ile 2014
yılında gerçekleştirilen son düzenlemelerle birlikte;“tek hâkimle çözümlenecek dava üst
sınırı”, “duruşma talebi alt sınırı”, “temyizbaşvurusualt sınırı” ve “vergi mahkemesi
kararlarının kesinleşmesi üst (veya istinaf kanun yoluna başvuru alt) sınırı” şeklinde dört
başlık altında toplamak mümkündür.
Vergi yargılamasında yer alan bu parasal sınırların her yıl için tespit edilen yeniden
değerleme oranına göre belirlenmesiyle söz konusu parasal sınırın enflasyon karşısında
erimesinin önüne geçilmeye çalışılmaktadır (Çatal, 2002: 103-104). Ancak literatürde
parasal sınırların yargılama sürecinin belirlenmesinde temel kriter olarak alınmasının,bu
parasal sınırlara bağlı olarak farklı yargılama süreçlerine tabi tutulmanın eşitlik ilkesine ve
yargılamada adalet ilkesine aykırılık oluşturacağı ve yargılama hakkının kullanımında
eşitsizliğe ve adaletin istenilen seviyede gerçekleşmesini engelleyeceği şeklindeki bazı
sakıncalarından da bahsedilmektedir (Ortaç ve Ünsal, 2016: 18).
Diğer yandan bu parasal sınırlardan bir kısmının, alt kademe mahkemelerinin birer
süzgeç görevi görmesini sağlayarak vergi davalarının büyük bir kısmının istinaf
aşamasında sonlandırılmasını sağlayarak (Ortaç ve Ünsal, 2016: 10) Danıştay ve Bölge
İdare Mahkemelerinin iş yükünün azaltılmasında önemli bir fonksiyon üstleneceği de bir
gerçektir. Vergi yargısında uygulanan parasal sınırlar ve bu tutarların yıllık YDO artışları
ile ulaştıkları güncel değerler Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Vergi Yargısında Uygulanan Parasal Sınırların Yıllık YDO Artışları, (TL).
Uygulanan Parasal Sınırlar / Yıl

2012

2013

2014

2015

2016

Tek Hâkimle Çözümlenecek Dava Üst Sınırı (2576 m.7) (*)

25.000

26.950

28.000

30.000

31.000

Duruşma Talebi Alt Sınırı
(**)

(2577 m.17)

25.000

26.950

28.000

30.000

31.000

TemyizBaşvurusuAlt Sınırı
(***)

(2577 m.46)

---

---

100.000

110.000

116.000

---

---

5.000

5.000

5.000

VM Kararı Kesinleşmesi Üst Sınırı (İstinaf Kanun Yolu Alt
Sınırı)(2577 m.45) (****)

(*) 6352 Sayılı Kanun m.50 ile 05.07.2012 tarihinden itibaren.
(**) 6352 Sayılı Kanun m.55 ile 05.07.2012 tarihinden itibaren.(Mahkemelerce re’sen duruşma yapılması
kararı verilirken sınıra bakılmaz.)
(***) 6545 Sayılı Kanun m.20; Yeni BİM’lerKurulunca.
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(****)6545 Sayılı Kanun m.19; Yeni BİM’ler Kurulunca (İvedi Yargılama Usulünde İstinaf Yoluna
Başvurulamaz).

2012 yılında gerçekleştirilen kanuni düzenlemelerle, tek hâkimle çözümlenecek
dava üst sınırı 2576 m.7’de; duruşma talebi alt sınırı 2577 m.17’de yirmibeşbin Türk
Lirasıolarak belirlenmiştir. 2014 kanuni düzenlemeleri ile de, 2577 m.45’te vergi
mahkemesi kararlarının kesinleşmesi üst (veya istinaf kanun yoluna başvuru alt) sınırı
beşbin Türk lirası, 2577 m.46’da da temyizbaşvurusualt sınırıyüzbin Türk lirası şeklinde
düzenlenmiş bulunmaktadır. Gerçekleşen yıllık yeniden değerleme artışları ile de 2016 yılı
itibariyle 25.000 TL 31.000 TL’ye ve 100.000 TL’de 116.000 TL’ye ulaşmıştır.
Tablo 2’de 2576 m.7’de yer alan tek hâkimle çözümlenecek dava üst sınırı, Tablo
3’de 2577 m.17’de yer alan duruşma talebi alt sınırı, Tablo 4’de 2577 m.45’te vergi
mahkemesi kararlarının kesinleşmesi üst (veya istinaf kanun yoluna başvuru alt) sınırı ile
2577 m.46’da da temyizbaşvurusualt sınırı olarak yer alan parasal tutarların yıllara göre
gelişimi özetlenmiştir.
Tablo 2. Tek Hâkimle Çözümlenecek Dava (2576 m.7) Üst Sınırının Yıllara Göre Gelişimi
(TL).
Kanunla
Belirlenen(*)

Yürürlük Tarihi

YDO İle Arttırılan

Kanun Maddesi

20 Ocak 1982

75.000

2576, m.7 (İlk Metin)

02 Mart 1988

2.000.000

Değişiklik: 3410, m.3

01 Ocak 1993

8.000.000

Değişiklik: 3410, m.4

15 Haziran 2000

1.000.000.000

Değişiklik: 4577, m.3

2001

1.560.000.000

2002

2.380.000.000

2003

3.780.000.000 YDO
4.850.000.000 (Ek m.1,
Değişik: 4577, m.4)
5.390

2004
2005
2006

5.910

2007

6.370

2008

6.820

2009

7.630

2010

7.790

2011

8.380

2012

9.230

02 Temmuz2012

Değişiklik: 6352, m.50

25.000

2013

26.950

2014

28.000 YDO
(Ek m.1,
30.000 Değişik: 4577, m.4)
31.000

2015
2016

(*) 31 Ocak 2004 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan yasa ile 1 Ocak 2005'te de paradan 6 sıfır atıldığından
bu tarihten önceki tutarlar eski şekli ile verilmiştir.

Kanuni düzenlemelerin ilk defa yürürlüğe girdiği 20/01/1982 tarihi itibariyle
75.000 TL olarak belirlenen; 2576 m.7’de yer alan tek hâkimle çözümlenecek davalarda üst
sınır 1982 yılına kadar değişmeden yürürlükte kalmıştır. Üst sınır, 2576 Sayılı Kanunda
daha sonra değişik tarihlerde yapılan dört adet değişiklikle güncellenmeye çalışılarak
arttırılmıştır.
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Tek hâkimle çözümlenecek davalarda üst sınır 3410 Sayılı Kanun m.3 ile yapılan
ilk değişiklikle 02/03/1988 tarihinden itibaren iki milyon liraya ve aynı kanunun 4.
Maddesiyle de 01/01/1993 tarihinden itibaren sekiz milyon liraya yükseltildikten sonra
4577 Sayılı Kanun m.3 ile 15/06/2000 tarihinden itibaren bir milyar lira şeklinde
güncellenmiştir. Ancak 4577 Sayılı Kanun m.4 ile 2001 yılından itibaren bu tutarın, vergi
hukukunuzda giderek yaygınlaşan, her yıl yeniden değerleme oranı ölçüsünde otomatik
olarak arttırılması uygulamasına geçilmiştir145. 2012 yılına kadar yeniden değerleme
oranınca otomatik endeksleme sistemine göre arttırılmakta olan bu parasal sınır 2012
yılında yapılan kanuni düzenleme ile 25.000 TL olarak yeniden güncellenmiş ve yeniden
değerleme oranı artışları ile 2016 yılı için 31.000 TL’ye ulaşmıştır.
Tek hâkimle görülecek davalara ait parasal sınırın yükseltilmesinin gerekçesi ise,
ülkemizde tek hâkimle görülen dava sayısının çok düşük kaldığı, bu yükseltme ile davaların
daha hızlı karara bağlanmasının mümkün olacağı belirtilmektedir.Bu şekildeki bir
düzenlemenin Bölge İdare Mahkemeleri ve Danıştay’ın iş yükünü derinden etkileyeceği
açıktır (Üstün, 2012: 220-221).
2577 m.17’de yer alan duruşma talebi alt sınırı, kanuni düzenlemelerin ilk defa
yürürlüğe girdiği 20/01/1982 tarihi itibariyle 200.000 TL olarak belirlenmiş ve 1990 yılına
kadar değişmeden yürürlükte kalmıştır. Duruşma talebi alt sınırı, 2577 Sayılı Kanunda
daha sonra değişik tarihlerde yapılan dört adet değişiklikle güncellenmeye çalışılarak
arttırılmıştır.
Tablo 3. Duruşma Talebi (2577 m.17) Parasal Sınırının Yıllara Göre Gelişimi (TL).
Yürürlük Tarihi

Kanunla
Belirlenen

YDO İle Arttırılan

Kanun Maddesi
2577, m.17 (İlk Metin)

20 Ocak 1982

200.000

05 Nisan 1990

5.000.000

Değişiklik: 3622, m.7

01 Ocak 1993

10.000.000

Değişiklik: 3622, m.26

15 Haziran 2000

1.000.000.000

Değişiklik: 4577, m.6

2001

1.560.000.000

2002

2.380.000.000

2003

3.780.000.000 YDO
4.850.000.000 (Ek m.1,
Değişik: 4577, m.9)
5.390

2004
2005
2006

5.910

2007

6.370

2008

6.820

2009

7.630

2010

7.790

2011

8.380

2012
02 Temmuz2012

9.230
6352, m.55

25.000

2013

26.950

2014

28.000 YDO
(Ek m.1,
30.000 Değişik: 4577, m.9)
31.000

2015
2016

Ayrıntılı bilgi için bkz.: AYYILDIZ, Yaşar (2015). Vergi Hukukunda Maktu Vergi Ve Tutarların
“Yeniden Değerleme Oranına” Endekslenerek Güncellenmesinin “Vergilerin Kanuniliği İlkesi” Açısından
Değerlendirilmesi. Vergi Sorunları Dergisi, Sayı: 319, Nisan 2015.
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(*) 31 Ocak 2004 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan yasa ile 1 Ocak 2005'te de paradan 6 sıfır atıldığından
bu tarihten önceki tutarlar eski şekli ile verilmiştir.

Duruşma talebi alt sınırı, 3622 Sayılı Kanun m.7 ile yapılan ilk değişiklikle
05/04/1990 tarihinden itibaren beş milyon liraya ve aynı kanunun 26. Maddesiyle de
01/01/1993 tarihinden itibaren on milyon liraya yükseltildikten sonra 4577 Sayılı Kanun
m.6 ile 15/06/2000 tarihinden itibaren bir milyar lira şeklinde güncellenerek 2576, m.7 ile
eşit seviyeye getirilmiştir. Benzer şekilde 4577 Sayılı Kanun m.9 ile 2001 yılından itibaren
duruşma talebi alt sınırı artışında da her yıl yeniden değerleme oranı ölçüsünde otomatik
artış uygulamasına geçilmiştir. Bu tarihten itibaren yeniden değerleme oranınca otomatik
endeksleme sistemine göre arttırılmakta olan bu parasal sınır 2012 yılında yapılan kanuni
düzenleme ile 2576, m.7 ile eşit seviyeye getirilerek 25.000 TL olarak yeniden
güncellenmiş ve yeniden değerleme oranı artışları ile 2016 yılı için 31.000 TL’ye
ulaşmıştır.
Tablo 4. İstinaf ve Temyiz (2577 m.45-46) Başvuru Alt Sınırlarının Yıllara Göre Gelişimi
(TL).
Yürürlük Tarihi
İstinaf
(2577
m.45)
Temyiz

18.06.2014

Kanunla
Belirlenen
5.000

2016

(2577

2015

m.46)

2016

Kanun Maddesi
Değişiklik: 6545, m.19

Artış Yok YDO (Ek m.1,
Artış Yok Değişik: 4577, m.9)

2015
18.06.2014

YDO İle
Arttırılan

100.000

Değişiklik: 6545, m.20
110.000 YDO (Ek m.1,
Değişik: 4577, m.9)
116.000

2014 kanuni düzenlemeleri ile vergi yargısında istinaf sistemine geçiş için köklü
düzenlemeler yapılmış146ve vergi yargısında daha önce bulunmayan iki adet yeni parasal
sınır da ihdas edilmiş bulunmaktadır. Bu çerçevede, 2577 m.45’te vergi mahkemesi
kararlarının kesinleşmesi üst (veya istinaf kanun yoluna başvuru alt) sınırı beş bin Türk
lirası, 2577 m.46’da da temyizbaşvurusualt sınırı yüz bin Türk lirası şeklinde hükme
bağlanmıştır.
Ancak 08/06/2000 tarih ve 4577 Sayılı Kanun m.9 ile değiştirilen 2577, Ek m.1
hükmü uyarınca her yıl gerçekleştirilen yeniden değerleme artışları ile temyizbaşvurusualt
sınırı 2016 yılı itibari ile 116.000 TL’ye çıkarken, vergi mahkemesi kararlarının
kesinleşmesi üst (veya istinaf kanun yoluna başvuru alt) sınırında son iki yıl içerisinde
yeniden değerleme oranına endeksli herhangi bir artış gerçekleşmemiştir.
III. PARASAL SINIRLARIN YENİDEN DEĞERLEME ORANINDA
ARTTIRILMASI
2/07/2012 tarih ve 6352 Sayılı Kanun m.50 ile tek hâkimle çözümlenecek dava üst
sınırı (2576 m.7) ve aynı Kanun m.55 ile de duruşma talebi alt sınırı (2577 m.17)
kanunlarevize edilip yeniden düzenlenerek yirmibeşbin Türk Lirasıolarak belirlenmiştir.

146Ayrıntılı

bilgi için bkz.: AYYILDIZ, Yaşar (2015). Türk Vergi Yargısı (İş Yükü ve Etkinliği)”. Ankara:
Seçkin Yayıncılık, Nisan 2015. s. 146 vd.
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Tablo 5. Tek Hâkimle Çözümlenecek Davalar Üst (2576 m.7) ve Duruşma Talebi (2577 m.17)
Alt Sınırları (Yıllık YDO Artışı, TL).
Parasal Sınırın Belirlenmesi İşlemi / Yıl

2013

2014

2015

2016

Önceki Yılın Parasal Sınırı (*)

(1)

25.000

26.950

28.000

30.000

Yeniden Değerleme Oranı, % (**)

(2)

% 7,80

% 3,93

% 10,11

% 5,58

YDO İle Hesaplanan Parasal Sınır

[1+(1x2)]

26.950

28.009

30.831

31.674

10

10

1.000

1.000

26.950

28.000

30.000

31.000

Dikkate Alınmayacak Kısım (***)
Cari Yıl İçin Belirlenen Parasal Sınır

(*) 2/7/2012 tarihli ve 6352 sayılı Kanununla tutarlar “yirmibeşbin Türk Lirası” şeklinde belirlenmiştir.
(**) Yeniden değerleme oranları; 2013 yılı için %7,80, 2014 yılı için %3,93, 2015 yılı için %10,11, 2016 yılı
için %5,58 olarak belirlenmiştir.
(***) 2576 ve 2577 Sayılı Kanunların Ek m.1'de yer alan “onmilyon lirayı” ibaresi, 18/6/2014 tarihli ve 6545
sayılı Kanun ile “bin Türk lirasını” şeklinde değiştirilmiştir.

Belirlenen bu parasal sınırlar 2576 ve 2577 Sayılı Kanunların her ikisinin Ek m.1
hükümleri gereği “her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, önceki yılda uygulanan
parasal sınırların, o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi
hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığınca her yıl tespit ve ilân edilen yeniden değerleme
oranında artırılması suretiyle” uygulanır. 2576 ve 2577 Sayılı Kanunların Ek m.1
hükümlerinde yer alan “onmilyon lirayı” ibaresi, 18/6/2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanun ile
“bin Türk lirasını” şeklinde değiştirilmiştir. Bu nedenle her iki kanundaki parasal
sınırlardaki artışlar belirlenirken 2015 yılından itibarenbin Türk lirasını (eski şekli:
onmilyon lirayı) aşmayan kısımları dikkate alınmaz.
Bu hükümler uyarınca yapılan hesaplama sonucunda, 2012 yılındaki 25.000 TL
parasal sınır, 2013 yılı için 26.950 TL, 2014 yılı için 28.000 TL, 2015 yılı için 30.000 TL
ve 2016 yılı için de 31.000 TL şeklinde arttırılarak uygulanacaktır. Hesaplama ile detaylı
bilgi Tablo 5’te gösterilmiştir.
Tablo 6. Temyiz Başvurusu Alt Sınırı (2577 m.46) (Yıllık YDO Artışı, TL).(*)
Parasal Sınırın Belirlenmesi İşlemi / Yıl

2015

2016

Önceki Yılın Parasal Sınırı (**)

(1)

100.000

110.000

Yeniden Değerleme Oranı, % (***)

(2)

% 10,11

% 5,58

YDO İle Hesaplanan Parasal Sınır

[1+(1x2)]

110.110

116.138

1.000

1.000

110.000

116.000

Dikkate Alınmayacak Kısım (****)
Cari Yıl İçin Belirlenen Parasal Sınır

(*) 6545 Sayılı Kanun m.20 (Yeni Bölge İdare Mahkemeleri kurulunca)
(**) 18/6/2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanun m.20 ile 2577 Sayılı Kanun m.46 hükmü “yüz bin Türk Lirası”
şeklinde belirlenmiştir.
(***) Yeniden değerleme oranları; 2015 yılı için %10,11, 2016 yılı için %5,58 olarak belirlenmiştir.
(****) 2577 Sayılı Kanun Ek m.1'de yer alan “onmilyon lirayı” ibaresi, 18/6/2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanun
ile “bin Türk lirasını” şeklinde değiştirilmiştir.

18/06/2014 tarih ve 6545 Sayılı kanuni düzenlemelerle, vergi yargısında daha önce
olmayan iki yeni parasal sınırihdas edilmiştir. 6545 Sayılı Kanun m.20’nin yürürlüğe
girdiği tarih itibariyle 2577, m.46’da da yer alan temyizbaşvurusualt sınırı yüz bin Türk
lirası şeklinde belirlenmiştir. 2577 Sayılı Kanun, m.45’te yer alan vergi mahkemesi
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kararlarının kesinleşmesi üst (veya istinaf kanun yoluna başvuru alt) sınırı beş bin Türk
lirası olarak düzenlenmiştir.
Ancak hemen belirtmek gerekir ki 18/06/2014 tarih ve 6545 Sayılı Kanunla ihdas
edilen yeni düzenlemeler; idari yargıda (istinaf ve temyiz) kanun yollarına ilişkin getirilen
hükümler, 2577 Sayılı Kanuna eklenen Geçici m.8 hükmü gereğince, aynı kanunla kurulan
Yeni Bölge İdare Mahkemelerinin tüm yurtta göreve başlayacakları tarihten sonra verilen
kararlar hakkında uygulanacaktır. Bu nedenle Yeni Bölge İdare Mahkemelerinin göreve
başlamalarından önce verilmiş kararlar hakkında, kararın verildiği tarihte yürürlükte
bulunan kanun yollarına ilişkin hükümler geçerlidir (2577, Geçici m.8; Değişik: 6545,
m.27).
Adalet Bakanlığının 07/11/2015 tarih ve 29525 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
kararı uyarınca, 2014 değişiklikleri ile görev tanımı değiştirilerek düzenlenen Yeni Bölge
İdare Mahkemelerinin, eğer yeni bir erteleme olmazsa,20/07/2016 tarihi itibariyle tüm
yurtta faaliyete geçmesi planlanmış bulunmaktadır. Böylece bu tarih itibariyle
temyizveistinaf kanun yollarına başvuruda bu parasal sınırlar geçerli olacaktır.
Tablo 6’dan da izlenebildiği üzere, 2014 yılındaki 100.000 TL parasal sınır, 2015
yılı için 110.000 TL ve 2016 yılı için de 116.000 TL şeklinde arttırılarak uygulanacaktır.
Aynı hesaplama, vergi mahkemesi kararlarının kesinleşmesi üst (veya istinaf kanun yoluna
başvuru alt) sınırı için de yeniden değerleme oranı kullanılarak son iki yıl için Tablo 7’de
gösterilmiştir.
Ancak, vergi mahkemesi kararlarının kesinleşmesi üst (veya istinaf kanun yoluna
başvuru alt) sınırında yeniden değerleme oranı ile öngörülen artışlar, 2015 ve 2016
yıllarında gerçekleşmemiştir. 2577, Ek m.1’de 18/6/2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanunun
28 inci maddesiyle değiştirilen “belirlenen sınırların bin Türk lirasını aşmayan kısımları
dikkate alınmaz” hükmü nedeniyle bu parasal sınırlarda son iki yıl için bir artış ortaya
çıkmamıştır.
Tablo 7. Vergi Mahkemesi Kararlarının Kesinleşmesi Üst (veya İstinaf Yoluna Başvuru Alt)
Sınırı(2577 m.45) (Yıllık YDO Artışı, TL). (*)
Parasal Sınırın Belirlenmesi İşlemi / Yıl

2015

2016

Önceki Yılın Parasal Sınırı (**)

(1)

5.000

5.000

Yeniden Değerleme Oranı, % (***)

(2)

% 10,11

% 5,58

YDO İle Hesaplanan Parasal Sınır

[1+(1x2)]

5.506

5.279

Dikkate Alınmayacak Kısım (****)

1.000

1.000

Cari Yıl İçin Belirlenen Parasal Sınır

5.000

5.000

(*) 6545 Sayılı Kanun m.19 (Yeni Bölge İdare Mahkemeleri kurulunca)
(**) 18/6/2014tarihli ve 6545 sayılı Kanun m.19 ile 2577 Sayılı Kanun m.45 hükmü “beş bin Türk Lirasını”
şeklinde belirlenmiştir.
(***) Yeniden değerleme oranları; 2015 yılı için %10,11, 2016 yılı için %5,58 olarak belirlenmiştir.
(****) 2577 Sayılı KanunEk m.1'de yer alan “onmilyon lirayı” ibaresi, 18/6/2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanun
ile “bin Türk lirasını” şeklinde değiştirilmiştir.

IV. İSTİNAF BAŞVURUSUNDA ALT SINIRIN ARTMAMASI
SORUNU
Vergi yargısında uygulanan parasal sınırların yıllar itibariyle artışı Grafik 1’de
gösterilmiştir. Tablo 5 ve Tablo 6’da da hesaplandığı gibi, 6545 Sayılı Kanun m.20 ile
düzenlenen 18.06.2014 tarihinden itibaren 100.000.-TL olarak hükme bağlanmış olan
temyiz başvurusu alt sınırı (2577 m.46) yıllar itibariyle artış eğilimindedir.Yine 6352 Sayılı
Kanun m.50-55 ile 05.07.2012 tarihinden itibaren 25.000.-TL olarak belirlenmiş olan tek
hâkimle çözümlenecek dava üst sınırı (2576 m.7) ile duruşma talebi alt sınırında (2577
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m.17) da artış eğilimi görülmektedir.Ancak18.06.2014 tarihinden itibaren 5.000.- TL
olarak tespit edilmiş olan 6545 Sayılı Kanun m.19 ile düzenlenen vergi mahkemeleri
kararlarının kesinleşmesi üst (veya istinaf kanun yoluna başvuru alt) sınırında (2577 m.45)
ise artış eğilimi görülmemekte ve bu parasal sınırın aynı tutarda kaldığı açıkça
görülmektedir.
Grafik 1. Vergi Yargısında Uygulanan Parasal Sınırların Yıllar İtibariyle Artışı.
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Bu parasal sınırın yeniden değerleme oranında artmamasının temel nedeni ise 2577
Sayılı Kanunun Ek m.1’hükmünde, 18/6/2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanunun 28 inci
maddesiyle getirilen düzenlemedir. İlgili düzenlemede yer alan “belirlenen sınırların bin
Türk lirasını aşmayan kısımları dikkate alınmaz” hükmü nedeniyle bu parasal sınırla ilgili
son iki yıl için bir artış ortaya çıkmamıştır.
Tablo 8. Parasal Sınırların Arttırılması İçin YDO'nınUlaşması Gereken Oran.

Uygulanan Parasal Sınırlar

Parasal Sınırların Kanuni Tutarı (*)

Tek Hakim
(2576,
Temyiz K. İstinaf K.
m.7)Duruşma Yolu (2577, Yolu (2577,
(2577, m.17)
m.46)
m.45)

(1)

25.000

100.000

5.000

Artışta Dikkate Alınmayacak Kısım(**) (2)

1.000

1.000

1.000

% 4,00

% 1,00

% 20,00

YDO'nın Ulaşması Gereken Oran

(3)=(2/1)

(*) 2576 ve 25777 Sayılı Kanunlarda 2012 ve 2014 Yıllarında Yapılan Değişikliklerle Belirlenen Kanuni
Tutarlar.
(**) 2576 ve 2577 Sayılı Kanunların Ek m.1'de yer alan “onmilyon lirayı” ibaresi, 18/6/2014 tarihli ve 6545
sayılı Kanun ile “bin Türk lirasını” şeklinde değiştirilmiştir.

Tablo 8’den de açıkça görülebileceği gibi“bin Türk lirasını aşmayan kısımları
dikkate alınmaz” hükmünün sonucunda yapılması gereken 1.000 TL’lik bir yuvarlama
5.000 TL olan parasal sınırın % 20’sine tekabül ettiğinden oldukça yüksek kalmış
görünmektedir. Bu oran nispeten daha yüksek tutar olmaları nedeni ile diğer parasal sınırlar
için %1 ve % 4 seviyelerindedir. Tablodan çıkan sonuca göre bu parasal sınırların
arttırılabilmesi için yeniden değerleme oranının %1, %4 ve %20’nin üzerinde çıkması
gerekmektedir.
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Tablo 9. Yeniden Değerleme Oranları (Yıllara Göre, %).
Yıl

Oran %

Yıl

Oran %

Yıl

Oran %

2001

% 53,00

2006

% 7,80

2011

% 10,26

2002

% 59,00

2007

% 7,20

2012

% 7,80

2003

% 28,50

2008

% 12,00

2013

% 3,93

2004

% 11,20

2009

% 2,20

2014

% 10,11

2005

% 9,80

2010

% 7,70

2015

% 5,58

Kaynak: http://www.verginet.net/dtt/1/Yeniden-Degerleme-Oranlari.aspx

Tablo 9’da ülkemizde son 15 yılda gerçekleşen yeniden değerleme oranları
verilmiştir. Türkiye’de son yıllarda giderek düşen enflasyona paralel olarak yeniden
değerleme oranları da oldukça düşük seviyelerde gerçekleşmektedir. Son 12 yılda
gerçekleşen en yüksek yeniden değerleme oranı da 2008 yılında %12 olmuştur. Vergi
yargısında yer alan vergi mahkemeleri kararlarının kesinleşmesi üst (veya istinaf kanun
yoluna başvuru alt) sınırı (2577 m.45) olan 5.000 TL parasal sınırında yakın gelecekte
yeniden değerleme oranına endeksli bir artış gerçekleşemeyeceği anlaşılmaktadır.
V. SONUÇ
Vergi yargısında uygulanan parasal sınırlar; “tek hâkimle çözümlenecek dava üst
sınırı”, “duruşma talebi alt sınırı”, “temyizbaşvurusualt sınırı” ve “vergi mahkemesi
kararlarının kesinleşmesi üst (veya istinaf kanun yoluna başvuru alt) sınırı” şeklinde dört
başlık altında toplanmaktadır. Vergi yargısında yer alan bu parasal sınırlar, Danıştay ve
Bölge İdare Mahkemelerinin iş yükünün azaltılması ve nitelikli davaların Danıştay’a
gönderilmesi açısından büyük önem arz etmektedir.
Literatürde parasal sınırların yargılama sürecinin belirlenmesinde temel kıstas
olarak alınması ve mükelleflerin farklı yargılama süreçlerine tabi tutulmalarının yargılama
hakkının kullanımında eşitsizliğe yol açarak adalet ilkesine aykırılık oluşturacağı
yönündeki tereddütlere rağmen, özellikle Danıştay ve Bölge İdare Mahkemelerinin iş
yükünü azaltması beklenmektedir.
Vergi yargılamasında yer alan bu parasal sınırların her yıl yeniden değerleme
oranına göre arttırılarak güncellenmesi ile bu tutarların enflasyon karşısında erimesinin
önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Ancak, özellikle vergi yargısında düzenlenen vergi
mahkemeleri kararlarının kesinleşmesi üst (veya istinaf kanun yoluna başvuru alt) sınırı
(2577 m.45) olan 5.000 TL tutarı ile ilgili olarak yakın gelecekte yeniden değerleme
oranına endeksli bir artış gerçekleşemeyeceği de anlaşılmaktadır.
Bu durum, kanun koyucunun iradesine rağmen iki kanun yolu arasındaki makasın
yıllar itibariyle giderek açılması sonucunu ortaya çıkaracaktır. Bu nedenle yakın gelecekte
ya bu kanun yolu için belirlenen 5.000 TLparasal sınırının arttırılması ya da yeniden
değerleme oranına göre yapılacak otomatik güncellemelerde yer alan yuvarlama miktarının
düşürülmesi gerekmektedir.
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YENİDEN YAPILANDIRILMA SÜRECİNDE
VERGİ MAHKEMELERİNİN İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLER
(BOLU İLİ ALAN ARAŞTIRMASI)*
Yaşar AYYILDIZ*

Yunus DEMİRLİ**

Özet
2014 yılında vergi yargı sisteminde Danıştay’ın iş yükünün hafifletilmesi ve idari
yargıda yargılama süresinin kısaltılması gerekçeleri ile kapsamlı değişiklikler yapılmıştır.
Bu değişikliklerle 20.07.2016 tarihinden itibaren istinaf yargılama sistemini de kurgulayan
üç dereceli yeni bir yargılama sistemine geçilecektir.
Çalışmada bu köklü değişim süreci öncesinde; yargılama sürecinin uzunluğu,
mahkemelere erişim kolaylığı, sistemin işleyişine ilişkin beşeri ve fiziki koşulların
yeterliliği, mahkeme kararlarının adaleti ve anlaşılabilirliği gibi mahkemelerin işleyişi ve
vergi yargısına ilişkin temel sorunlar tespit edilmeye çalışılmıştır. Vergi yargısının tarafı
olan mükelleflere danışmanlık yapan muhasebe meslek mensuplarının konu ile ilgili
görüşleri, oluşturulan bir anket yardımı ile ölçülmüştür. Anket Bolu ilinde aktif olarak
bağımsız çalışan muhasebe meslek mensuplarına uygulanmıştır.
Yapılan alan araştırması sonucunda; vergi yargısında harçların yüksek ve
yargılama sürelerinin uzun olması, uyuşmazlık tutarı ve her ilde mahkemelerin
bulunmaması gibi faktörlerin mükelleflerin mahkemelere erişimini etkileyen temel
sorunlar olduğu tespit edilmiştir. Vergi yargısında köklü değişiklikler getiren
düzenlemelerin yürürlüğe girmesinden önce tespit edilen bu sonuçların politika
belirleyicilerin ve vergi yargısının taraflarının bilgisine sunulması, gerekli mevzuat
değişikliklerinin zamanında yapılabilmesi açısından önem taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Vergi Uyuşmazlıkları, Vergi Yargısı, Vergi Mahkemeleri.
JEL Sınıflandırma Kodları: H29, K34, K39.
I. GİRİŞ
28.06.2014 tarihli 29044 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6545
Sayılı “Türk Ceza Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile
“2576 Sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin
Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun” ve “2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü
Kanununda” köklü değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerin temel gerekçesi Danıştay’ın
iş yükünün hafifletilmesi ve idari yargıda yargılama süresinin kısaltılması olarak
gösterilmiştir (Sancakdar, 2013: 2248).Bu sebeplerKanunun Genel Gerekçesinde de benzer
ifadelerle yer almıştır.
Bu değişiklikler içinde en önemlisi idari yargılama usulünde istinaf yargılama
sistemine geçilmesi ve yeni kurulması öngörülen Bölge İdare Mahkemelerininistinaf mercii
olarak yapılandırılmasıdır. Bu nedenle de idari yargıda başvuru usulü ile inceleme ve
yargılama usulüne ilişkin yeni hükümler getirildiği ve Bölge İdare Mahkemelerince
verilecek karar türlerinin yeniden düzenlendiği görülmektedir.
Literatürde doğrudan vergi yargısı ve mahkemelerin işleyişine ilişkin yapılan
akademik çalışmalar çok fazla değildir. Ancak Avrupa Konseyine üye ülkelerin yargı
sistemlerinin etkinlik, verimlilik ve kalitesini değerlendirmek amacıyla kurulmuş olan
Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonunun (European Commission for the Efficiency of
Doç. Dr.Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü, Mali Hukuk ABD, Gölköy
Yerleşkesi, 14030, Bolu / TÜRKİYE, Mobil: +90 533 715 78 11, Tel No: +90 374 254 10 00 (Dâhili:
2285), Fax: +90 374 253 45 21, E-mail: yasarayyildiz@ibu.edu.tr
**
Yrd. Doç. Dr., İletişim Yazarı:Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü, Mali Hukuk
ABD, Gölköy Yerleşkesi, 14030, Bolu / TÜRKİYE, Mobil: +90 533 727 18 35, Tel No: +90 374 254
10 00 (Dâhili: 2287), Fax: +90 374 253 45 21, E-mail: demirli_y@ibu.edu.tr
*
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Justice, CEPEJ147), yargı sistemlerinin performanslarının değerlendirilmesi için geliştirmiş
olduğu bir takım ölçütler bulunmaktadır.
Ülkemizde idare hukuku veya mali hukuk alanında az sayıda da olsa akademik
çalışmalar mevcuttur. Literatürümüzde vergi yargısı ile ilgili düzenleme ve uygulamaları
kısmen konu alan teorik akademik çalışmalar148 varsa da doğrudan vergi yargısı ve
mahkemelerin işleyişine ilişkin akademik çalışmalar yeterli düzeyde değildir. Örneğin
Gürler Hazman ve Aksu (2013)’nun makale çalışmalarında Mersin ile ilgili olarak
mahkeme verileri esas alınarak sadece maliyetler açısından bazı bulgular elde edilmiştir.
Ayyıldız, Vural ve Demirli (2014)’nin çalışmalarının bir bölümünde de Bolu ile ilgili
olarak vergiye gönüllü uyumu etkileyen faktörler açısından konu ele alınmıştır.
Yapılan akademik çalışmalarda vergi yargı sistemimizin etkinlik, verimlilik ve
kalitesi değerlendirilmiş, yargı sistemindeki gelişmeler ortaya konulmaya çalışılmış,
sistemin aksaklıklarına ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır. Ancak doğrudan vergi
mahkemelerinin işleyişinin değerlendirildiği ulusal ölçekli çalışmalar literatürümüzde çok
fazla yer almamıştır. Örneğin Ayyıldız (2015)’ın Türk Vergi Yargısı isimli çalışmasında da
Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu (CEPEJ) Raporlarında kullanılan bazı ölçütlerden
yararlanılarak özel olarak vergi yargısının iş yükü ve etkinliği hesaplanmıştır.
Nihal Saban’ın (2000) Türk Vergi Yargısı Sisteminin Etkinliği ve Memduh
Aslan’ın (2013) Vergi İhtilaf Haritası; Gaziantep Vergi Mahkemeleri isimli çalışmaları
Türk vergi yargı sisteminin etkinliği ile ilgili az sayıdaki çalışmalara örnek gösterilebilir.
Saban, İstanbul vergi mahkemelerinde belirli yıllar (1991-1994) dava dosyalarından elde
ettiği verilere dayanarak bazı sonuçlara ulaşmış ve yargı sisteminin etkinliğinin arttırılması
için bazı önerilerde bulunmuştur. Aslanise yerel ölçekteki çalışmasını Gaziantep vergi
mahkemelerinin yetki alanı içerisinde bulunan Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman,
Şanlıurfa ve Kilis illeri ile ilgili 2009-2011 yıllarını kapsayacak şekilde mahkeme
dosyalarından elde edilen veriler üzerinde gerçekleştirmiştir.
II. Vergi Yargısının Yeniden Yapılandırılması:

İstinaf Sistemine

Geçiş
Yeni düzenleme ile Türk Hukukunda daha önceleri de var olan ancak sonradan
kaldırılan (Özok, 2006: 20) istinaf yargısı ile üç dereceli yargılama esasını içeren yeni bir
sisteme geçilmektedir. İstinaf yargılama sisteminde, ilk derece yargılama mercii
konumunda bulunan vergi mahkemelerinin kararlarına karşı temyiz yoluna başvurmadan
önce mahkemenin bulunduğu yargı çevresindeki Bölge İdare Mahkemesineistinaf
başvurusunda bulunulması gerekmektedir. Bu nedenle, itiraz yolu kaldırılarak, Bölge
İdare Mahkemeleriistinaf mercii olarak yapılandırılmış ve temyiz yolu öncesinde zorunlu
bir kanun yolu daha tesis edilmiştir. Dolayısıyla, yeni düzenleme ile ilk derece mahkemesi
kararlarına karşı doğrudan temyiz yoluna başvurma olanağı kaldırılmıştır.
Yeni oluşturulacak Bölge İdare Mahkemelerinin, Kanun’un yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren üç ay içinde kurulması öngörülmüş olup, getirilen yeni yargılama sistemi
içindeki Bölge İdare Mahkemelerinin tüm yurtta göreve başlayacakları tarihten sonra
işlemeye başlaması hüküm altına alınmıştır. Yeni düzenleme ile Danıştay’ın temyiz
incelemesi üzerine tesis ettiği kararlara karşı başvurulabilecek kanun yollarından birisi olan
karar düzeltme yolu da kaldırılmıştır. Diğer bir önemli değişiklik de idari yargılama usulleri
arasına yeni dâhil edilen ivedi yargılama usulünün getirilmesidir.6545 sayılı Kanununla,
CEPEJ, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa Konseyi’nin tavsiye kararları doğrultusunda,
üye devletlerde yargının etkinliğini ve işleyişini iyileştirmek, bu amaçla hazırlanmış mekanizmaların
uygulamaya konulmasını geliştirmek için Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 2002/12 sayılı kararı ile
12.09.2002 tarihinde oluşturulmuş bir kuruluştur. CEPEJ, iki yılda bir “Avrupa Adalet Sistemleri, Yargının
Kalitesi ve Etkinliği” konulu raporlar yayınlamakta ve değerlendirmeler yapmaktadır.
147

Bu konudaki çalışmalar için bakınız: Karakoç, 2008; Yüce, 2014; Bilici ve Bilici, 2014; Armağan, 2009;
Bayraklı, 2011.
148
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2576 Sayılı Kanuna eklenen 20/A maddesi ile İYUK’ta yapılan yeni düzenlemeyle ivedi
yargılama usulü ile ilgili hükümler tesis edilmiştir.
İstinaf yargılaması sistemi; üç dereceli olarak faaliyet gösteren bir yargılama
sistemidir ve kural olarak istinaf incelemesi sonucunda verilen kararlar kesin değil, üst
mahkemenin yapacağı temyiz incelemesine tabidir (Avcı, 2011: 180).2577 sayılı İdari
Yargılama Usulü Kanununun 45’inci ve 46’ncı maddelerinde yapılan değişiklikler istinaf
kanun yolunun temel düzenlemelerini oluşturmaktadır. Bu düzenlemelerle, değişiklik
kanununun genel gerekçesinde de belirtildiği gibi, Danıştay’ın temyiz yoluyla karara
bağladığı iş yükünün büyük oranda azaltılması ve Danıştay’ın içtihat mahkemesi rolünün
güçlendirilmesi amaçlanmıştır.
Bu kapsamda 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi
Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun ilgili bazı hükümleri de
değiştirilerek Bölge İdare Mahkemelerininteşkilat yapısı, istinaf kanun yolu incelemesine
uygun hale getirilmiştir. Bu değişiklikler uyarınca Bölge İdare Mahkemelerininistinaf
yargılamasına uygun olarak yapılandırılması için, 6545 sayılı Kanunun 103’üncü
maddesinin a fıkrasıyla, 2576 Sayılı Kanunun Bölge İdare Mahkemelerinin ve
başkanlarının görevleri ile ilgili 8 ve 9’uncu maddeleri iptal edilerek bunun yerine
Kanunun 3’üncü maddesi, yeniden düzenlenerek Yeni Bölge İdare Mahkemelerinin
kurulması öngörülmüştür.
6545 sayılı Kanunun 14’üncü maddesinde, 2576 Sayılı Kanuna eklenen Geçici
Madde 20 hükmü ile Adalet Bakanlığına, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
üç ay içinde (28 Eylül 2014 tarihine kadar), öngörülen yeni Bölge İdare Mahkemelerini
kurması görevi verilmiştir. Bu yetkiye dayanarak Adalet Bakanlığı, 26.09.2014 tarihli
Bakan Olur’u ile Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Gaziantep, Bursa, Erzurum ve Samsun
illerinde olmak üzere 8 adet yeni Bölge İdare Mahkemesini kurmuş ve yargı çevrelerini de
belirlemiştir149.
Bölge İdare Mahkemelerinin kuruluşları, yargı çevreleri ve tüm yurtta göreve
başlayacakları tarih, Resmî Gazete’de ilan edilecek ancak mevcut (eski) Bölge İdare
Mahkemeleri, yeni kurulan Bölge İdare Mahkemelerinin göreve başlayacakları tarihe kadar
faaliyetlerine devam edecektir (2576 S.K., Geçici Madde, 20/1). Bu hüküm uyarınca yeni
kurulan 8 adet Bölge İdare Mahkemesinin göreve başlayacakları tarih 20.07.2016 olarak
belirlendiğinden eski Bölge İdare Mahkemeleri görevlerine hali hazırda devam
etmektedirler.
Yeni kurulacak olan Bölge İdare Mahkemeleri belli bölgeler dâhilindeki illerde yer
alan ilk derece mahkemelerinden verilen kararlar için denetim mahkemesi görevini
görecektir. Bölgelerin coğrafi durumu ve iş hacmine göre belirlenen ve Tablo 1’de
gösterilen bu illerde kurulan Bölge İdare Mahkemeleri, yargı çevresine giren illerde yer
alan ilk derece mahkemelerinin verdiği kararların da denetim merci olacaktır.
Tablo 51: Bölge İdare Mahkemeleri (İstinaf Mahkemeleri) Kurulan İller*.
1
2
3
4

Ankara
İstanbul
Bursa
İzmir

5
6
7
8

Konya
Samsun
Gaziantep
Erzurum

Kaynak: 7.11.2015 Tarih ve 29525 Sayılı resmi Gazete.

149

Yeni kurulacak olan Bölge İdare Mahkemeleri, 2576 Sayılı Kanuna eklenen geçici 20’nci madde
uyarınca Resmi Gazete’de ilan edilen 20.07.2016 tarihinde göreve başlayacaktır.
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III. Vergi Yargı Mercileri ve Vergi Davalarında Kanun Yolları
Genel idari yargı içerisinde yer alan vergi yargısı organları; Vergi mahkemeleri,
Bölge İdare Mahkemeleri ve Danıştay’dan oluşmaktadır. Vergi mahkemeleri, 2576 sayılı
Kanunla (md. 1)verilen görevleri yerine getirmek üzere kurulmuş genel görevli bağımsız
mahkemelerdir. Vergi mahkemeleri ilk derece mahkemesi olarak görev yapmaktadır. Vergi
mahkemelerinin kararlarına karşı yapılacak başvuruların incelenmesi için iki mercii
öngörülmüştür. Vergi yargı sistemimizde üst derece mahkemeleri olarak Bölge İdare
Mahkemeleri ve Danıştay yer almaktadır.
Şekil 11: Vergi Davalarında Kanun Yolları (İstinaf Sistemi)

DANIŞTAY

Yüksek
Mahkeme

Temyiz Kanun Yolu
> 100.000 ₺
İstinaf
Mahkemesi

BİM
İstinaf Kanun Yolu

İlk Derece
< 5.000 ₺
> 5.000 ₺
Yargı Mercileri Tek Hakim < 25.000 ₺
Kurul > 25.000 ₺
Vergi Mahkemeleri
(Mahkemeleri)

İlk Derece
Mahkemesi Olarak
Danıştay Dava
Dairelerinin Nihai
Kararları

Vergi mahkemelerinde yargı aşamaları açısından istinaf ve temyiz kanun yolları
ile ilgili parasal sınırlar Şekil 1’de gösterilmiştir150. İstinaf yargı yolu 2576 Sayılı Kanunun
Geçici 20’nci maddesi uyarınca Adalet Bakanlığı tarafından kurulacak olan Bölge İdare
Mahkemelerinin Resmi Gazete’de ilan edilerek göreve başlayacakları tarihten sonra
uygulamaya gireceğinden bu tarihe kadar hali hazırda eski sistem uygulanmaktadır.
IV.Vergi Mahkemelerinin İşleyişine İlişkin Alan Araştırması
Bolu il merkezi ve ilçelerinde aktif olarak çalışan muhasebe meslek mensupları ve
çalışanlarına uygulanan “Muhasebe Meslek Mensuplarının Vergi Mahkemelerinin
İşleyişine İlişkin Görüşleri: Bolu İli Alan Araştırması” isimli araştırmada anketimize yanıt
veren 204 katılımcıya üç grupta toplam 25 soru yöneltilmiştir. Bu sorulardan ilk 6 adedi
meslek mensuplarının demografik özellikleri hakkında bilgi toplamak için sorulmuştur.
Sonraki 6 soru vergi mahkemelerinin kullanımı ile ilgili iken, son 10 soru da meslek
mensuplarına mahkemelerle ilgili olarak verilen ifadelere katılıp katılmadıklarını ölçmek
amcı ile 5’li likert ölçeğine uygun olarak geliştirilen ifadelerden oluşmaktadır.
Çalışma kapsamında düzenlenen anket formuve oluşturulan ölçekte yer alan
ifadeler; European Commissionforthe Efficiency of Justice (CEPEJ)’in yayınlamış olduğu
“Avrupa Konseyi'ne üye ülkeler içerisindeki mahkeme kullanıcılarına yönelik memnuniyet
5.000 ve 100.000 TL sınırları 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 18.06.2014 değişikliği
ile düzenlenen 45. ve 46’ncı maddeleriyle belirlenmiştir.2012 yılı için geçerli olan vergi mahkemelerinde tek
hâkimle çözümlenecek davalara ilişkin 25.000 TL’lik bu parasal sınır; her takvim yılı başından geçerli olmak
üzere, yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacaktır (2576 Sayılı Kanun, Ek m. 1/1). Bu
hüküm uyarınca 2013 yılı için bu tutar 26.950 TL, 2014 yılı için 28.000 TL, 2015 yılı için de 30.000 TL ve
2016 yılı için de 31.000 TL olarak belirlenmiştir. 100.000 TL parasal sınır da 2016 yılı için 116.000 TL’ye
yükselmiştir.
150
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anketleri düzenleme rehberinden” esinlenerek hazırlanmış ve Türk yargı sistemine
uyarlanarak muhasebe meslek mensuplarına uygulanmak üzere düzenlenmiştir.A.
KATILIMCILARIN DEMOGRAFİK YAPISI
Demografik sorular meslek mensubu ve çalışanların; cinsiyetlerini, çalışma
durumlarını (bağımlı ya da bağımsız), mesleki unvanlarını, mesleki tecrübe sürelerini, kaç
mükellefe hizmet verdiklerini, il ve ilçelere göre dağılımını ve öğrenim durumlarını tespit
etmeye yöneliktir. Demografik sorulara verilen yanıtlardan yararlanılarak hazırlanan
katılımcıların demografik özellikleri aşağıdaki tabloda topluca verilmiştir.
Tablo 52: Demografik Özellikler
Anketin yapıldığı yer

Frekans

%

Öğrenim durumu

Frekans

%

Bolu / Merkez

165

80,9

Lise ve dengi

49

24,0

Bolu / Gerede

18

8,8

Ön lisans

33

16,2

Bolu / Yeniçağa

13

6,4

Lisans

114

55,9

Bolu / Mudurnu

5

2,5

Lisans üstü

5

2,5

Bolu / Göynük

3

1,5

Toplam

201

98,5

Toplam

204

100,0

Cevapsız

3

1,5

Genel Toplam

204

100,0

Meslek unvan

Frekans

%

SMMM

105

51,5

Mesleki çalışma süresi

Frekans

%

Çalışan

67

32,8

6-25 yıl

106

52,0

Stajyer

30

14,7

1-5 yıl

58

28,4

SM

2

1,0

26 ve üzeri

40

19,6

Toplam

204

100,0

Toplam

204

100,0

Cinsiyet

Frekans

%

Defter (mükellef) sayısı

Frekans

%

Bay

116

56,9

41-100 arası defter

100

49,0

Bayan

88

43,1

101 ve üzeri defter

63

30,9

Toplam

204

100,0

1-40 arası defter

41

20,1

Toplam

204

100,0

Anketimize katılan meslek mensubu ve çalışanlarına yöneltilen ilk soru cinsiyetin
belirlenmesine yöneliktir. Ankete katılan 204 meslek mensubu ve çalışanının %43,1 ile 88
kişisi bayan, %56,9’u ile 116 kişisi de baydır. TURMOB verilerine göre (2015,
http://www.turmob.org.tr/- TurmobWeb/Istatistikler.aspx) Türkiye genelinde çalışan
bayan meslek mensuplarının oranı %26’dır. Yapılan anket çalışmasında bu oranın Bolu
ilinde %43 ile Türkiye ortalamasının üzerine çıkmasının, yardımcı ya da stajyer olarak
ankete katılanların çoğunlukla bayan olmasından kaynaklandığı söylenebilir.
Alan araştırması kapsamında katılımcıların mesleki unvanlarının ne olduğu
sorulmuştur. Verilen cevaplara göre; katılımcıların 105 kişi ile %51,5’i SMMM, 2 kişi ile
%1’i SM cevabını vermiştir. Buna göre katılımcıların %52,5’inin bağımsız çalışan meslek
mensubu olduğu, %47,5’inin ise bağımlı çalışan meslek mensupları, unvana sahip olmadan
çalışanlar ve stajyerlerden oluştuğu gözlemlenmiştir.
Katılımcılara demografik faktörler kapsamında ve açık uçlu olarak sorulan bir
başka soru ise meslekteki çalışma süresinin yıl olarak tespit edilmesine yöneliktir. Bu
soruya verilen yanıtlar 1-5 yıl, 5-25 yıl ve 26 yıl ve üzeri olarak üç grupta toplanmıştır.
Buna göre katılımcıların %28,4’ü 5 yıldan daha az mesleki tecrübeye sahip olduğu ya da
%71,6’sının 5 yıl ve üzerinde tecrübeli olduğu tespit edilmiştir. Meslekte 25 yıldan daha
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fazla tecrübeye sahip olanların oranı ise yaklaşık %20’dir. Katılımcıların uzun tecrübe
süreleri, mesleki sorunların çözümünde de tecrübe sahibi olmaları ve yargısal süreçte
meydana gelen gelişmeleri takip etmeleri bakımından önem taşımaktadır.
Katılımcılara açık uçlu olarak yöneltilen bir başka soru ise tuttukları defter
sayısının tespitine yöneliktir. Bu soruya verilen cevaplar, rakamların yoğunluğuna göre 140, 41-100 ve 101 ve üzeri olarak üç grupta toplanmıştır. Alınan yanıtlara göre; meslek
mensuplarının; %20,1’i 1-40 arasında, %49’u 41-100 arasında ve %30,9’u da 101 ve
üzerinde defter tutmaktadır.
Demografik faktörler kapsamında meslek mensuplarına son yöneltilen soru ise
öğrenim durumlarının tespiti amacıyla sorulmuştur. Bu soruya 3 katılımcı cevap
vermezken, cevap veren katılımcılardan ön lisans mezunu olan 33, lisans mezunu olan 114
ve lisansüstü eğitim alan 5 kişi de dâhil olmak üzere yükseköğretim mezunlarının oranı
%74,6’dır. Lise ve dengi okul mezunu olanların toplam içindeki oranı ise %24’tür.
Katılımcıların eğitim düzeylerinin yüksek oluşu, meslek mensuplarının sahip oldukları
bilgi düzeyinin ve mesleki standartlarının da yüksek olduğunun bir göstergesidir.
B. Mahkeme Kullanımı
Meslek mensuplarının vergi mahkemelerinin işleyişine ilişkin görüşlerini tespite
yönelik olarak hazırlanan anket çalışmasının ikinci kısmında meslek mensuplarının
kendilerine ve muhasebecisi/danışmanı sıfatıyla hizmet verdikleri mükelleflerine yönelik
olarak aynı nitelikte 3’er soru yöneltilmiştir. Bu sorularla mükellefin kendisi ya da
muhasebecisinin uyuşmazlıkların çözümü aşamasında yargı yoluna daha önce başvurup
başvurmadıkları, yazılı yargılama usulünün kullanıldığı yargılama aşamasında
avukatlardan yararlanıp yararlanmadıkları ve açtıkları davaların ne şekilde sonuçlandığı
tespit edilmeye çalışılmıştır. Sonuçlar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.
Bu kapsamda meslek mensuplarına ilk olarak “Kendinizle ilgili mahkemelerde şu
ana kadar herhangi bir vergi davası açtınız mı?” sorusu yöneltilmiştir. Bu soruya 5 meslek
mensubu yanıt vermek istemezken, soruyu yanıtlayan 199 meslek mensubundan 175’inin
(%85,8) vergi davası açmadığı, 24’ünün (%11,8) dava açtığı öğrenilmiştir. Bu soru meslek
mensubunun mükelleflerinin vergi davasına taraf olup olmadıklarını sorgulamak amacıyla
“Şu ana kadar mahkemelerde vergi davası açan herhangi bir mükellefiniz var mı?” şeklinde
de sorulmuştur. Alınan cevaplara göre mükellefleri içinde dava açan olmadığını
söyleyenlerin oranı %72,5 iken, mükelleflerinden dava açanların olduğunu söyleyenlerin
oranı %24,5’tir. Mükelleflerin meslek mensuplarına göre dava yolunu daha yüksek oranda
tercih etmeleri, meslek mensuplarının mali olaylara vakıf olması ve sorunlarını daha çok
idari aşamada çözümlemesi ile açıklanabilir.
Meslek mensuplarının kendisi ve defterlerini tuttukları mükelleflere yönelik olarak
sorulan ikinci soru dava açılması sırasında avukat hizmetlerinden yararlanıp
yararlanmadıklarını tespit etmeye yöneliktir. Bu kapsamda meslek mensubuna “Vergi
mahkemesinde genellikle avukat (vekâlet) yoluyla mı vergi davası açarsınız?” ve
“Mükellefleriniz çoğunlukla avukat (vekâlet) yoluyla mı vergi davası açar?” soruları
yöneltilmiştir. Bu sorulara verilen yanıtlara göre; hem meslek mensuplarının hem de
mükelleflerin açtıkları vergi davalarını çoğunlukla kendilerinin takip ettiği, bu davalarda
avukat hizmetlerine fazlaca başvurmadıkları tespit edilmiştir. Vergi davası açan; 23 meslek
mensubundan sadece 1’i, 50 mükelleften ise 20’si avukat yoluyla dava açmıştır. Başka bir
ifade ile meslek mensuplarının açtıkları davaların %95,7’sini, mükelleflerinin açtıkları
davaların %60,0’ını kendileri takip ettikleri ya da sırasıyla açılan davaların %4,3’ü ve
%40,0’ını avukatlar aracılığıyla açıldığı görülmüştür. Meslek mensuplarının vergi davası
sürecinde genellikle avukata başvurmaması mesleki bilgi düzeylerinin yeterliliği ile
açıklanabilir. Mükelleflerin açtıkları davaları %60,0 ile ortalamanın üzerinde bir oranda
kendileri takip etmeleri de meslek mensuplarının yönlendirmeve danışmanlık desteklerine
bağlı olduğu düşünülebilir.
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Tablo 53: Genel Sorular
Kendinizle ilgili mahkemelerde şu ana
kadar herhangi bir vergi davası açtınız mı?
Frekans %
Evet
24
11,8
Hayır
175
85,8
Toplam
199
97,5
Cevapsız
5
2,5
Genel Toplam
204
100,0
Vergi mahkemesinde genellikle avukat
(vekâlet) yoluyla mı vergi davası
açarsınız?
Frekans %
Evet
1
4,3
Hayır, kendim açarım. 22
95,7
Toplam
23
Cevapsız
181
Genel Toplam
204
Açtığınız
vergi
davalarından
kısmen/tamamen lehinize sonuçlanan var
mı?
Frekans %
Evet
22
91,6
Hayır
1
4,2
Sonuçlanan yok
1
4,2
Toplam
24
Cevapsız
180
Genel Toplam
204

Şu ana kadar mahkemelerde vergi davası
açan herhangi bir mükellefiniz var mı?
Frekans
%
Evet
50
24,5
Hayır
148
72,5
Toplam
198
97,1
Cevapsız
6
2,9
Genel Toplam
204
100,0
Mükellefleriniz
çoğunlukla
avukat
(vekâlet) yoluyla mı vergi davası açar?
Frekans
%
Evet
20
40,0
Hayır, kendileri açar. 30
60,0
Toplam
50
Cevapsız
154
Genel Toplam
204
Mükelleflerinizin
açtığı
davalardan
kısmen / tamamen lehlerine sonuçlanan
var mı?
Frekans
%
Evet
41
82,0
Hayır
9
18,0
Toplam
50
Cevapsız
154
Genel Toplam
204

Bu kapsamda meslek mensuplarına son olarak açılan davaların sonuçları ile ilgili
olarak “Açtığınız vergi davalarından kısmen/tamamen lehinize sonuçlanan var mı?” ve
“Mükelleflerinizin açtığı davalardan kısmen/tamamen lehlerine sonuçlanan var mı?”
soruları yöneltilmiştir. Bugüne kadar vergi davalarına taraf olmayan ve bu soruları
yanıtlamayan meslek mensubu ve mükellefler dâhil edilmediğinde, davaların genellikle
idare aleyhine karara bağlandığı tespit edilmiştir.
Vergi davası açan; 24 meslek mensubundan 1’inin davası sürmekte olup, diğer 23
davadan 22’si (%91,6) meslek mensupları lehinesonuçlanmıştır. Benzer olarak
mükelleflerce açılan 50 davadan 41’i (%82,0) mükellefler lehine sonuçlanmıştır. Bu durum
uyuşmazlıklarda haksız olduğuna inanan meslek mensubu ve mükelleflerin uyuşmazlıkları
daha çok idari aşamada çözümlemek istemeleri, ancak haklı olduklarına inandıkları
durumlarla ilgili olarak yargı yolunu tercih etmeleri ile ilişkilendirilebilir.
C. İfadelerin Frekans Dağılımları ve Tanımlayıcı İstatistikler
Anket çalışmasının son kısmında meslek mensuplarından likert ölçeği ile
düzenlenen 10 adet ifadeyi cevaplamaları istenmiştir. Tablo 4’te, ölçekte yer alan ifadeler
için verilen geçerli cevapların 3’lü likert şeklinde frekans dağılımları ve tanımlayıcı
istatistikleri verilmiştir. İfadelerden 5’i için katılmayanlara göre katılanların oranı daha
yüksek çıkmış; 5’i için de katılmayanların oranı daha yüksek çıkmıştır. Yargılama
sürelerinin kısalığı ve yargı dava harçlarının yeterince ucuz olması ifadesine katılmama
%53 ve %54 ile en yüksek katılmama oranında gerçekleşmiştir. Ortalama rakamlarında da
en düşük (1,7) bu ifade yer alırken, diğer ifadelerin tamamında ortalama 2,0 ve 2,5
aralığında gerçekleşmiştir. Katılma oranı yüksek gerçekleşen 5 ifade için median ve mode
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değerleri de 2 ve 3 olarak gerçekleşirken, diğer ifadeler için ise 1 ve 2 olarak
gerçekleşmiştir.
Meslek mensupları genel olarak uyuşmazlık tutarının büyüklüğü ve mahkemelerin
her ilde bulunmamasınındava açma kararını etkilediğini düşünmektedirler. Aynı zamanda
da vergi mahkemesi kararlarında anlaşılabilir bir dil kullanıldığını, vergi mahkemesi
hâkimlerinin tarafsız olduğuna ve vergi yargısının oldukça adaletli işlediğine inandıklarını
belirtmişlerdir. Düşük katılım oranı da olsa meslek mensupları vergi davalarının genellikle
duruşmasız yapılmasını onaylamaktadırlar. Mahkemelerin fiziki imkânları (bina, tefrişat,
donanım) ve vergi yargısında hâkimlerin sayısının yeterli olduğu düşüncesindedirler.

Frekans
Geçerli %
Frekans
Geçerli %
Frekans
Geçerli %
Frekans
Geçerli %
Frekans
Geçerli %
Frekans
Geçerli %
Frekans
Geçerli %
Frekans
Geçerli %
Frekans
Geçerli %
Frekans
Geçerli %

203
% 100
202
% 100
203
% 100
202
% 100
202
% 100
203
% 100
203
% 100
202
% 100
203
% 100
200
% 100

Çok
Mode (En
Tekrar)

Median (Ortanca)

40
19,7
47
23,3
78
38,4
88
43,6
140
69,3
126
62,1
56
27,6
48
23,8
92
45,3
74
37

Mean (Ortalama)

108 55
53,2 27,1
109 46
54
22,8
88
37
43,3 18,2
67
47
33,2 23,3
33
29
16,3 14,4
52
25
25,6 12,3
64
83
31,5 40,9
58
96
28,7 47,5
41
70
20,2 34,5
56
70
28
35

N
&
Geçerli
Toplam %

Katılan

Soru
1.
Vergi
yargısında
yargılama
süreleri
yeterince
kısadır.
Soru
2.
Vergi
yargısında
yargı(dava) harçları yeterince
ucuzdur.
Soru 3. (Bazı) vergi davalarının
duruşmasız
yapılmasını
adil
buluyorum.
Soru 4. Vergi mahkemesi
kararlarında anlaşılabilir bir dil
kullanılmaktadır.
Soru 5. Uyuşmazlık tutarının
büyüklüğü dava açma kararını
etkiler.
Soru 6. Mahkemelerin her ilde
bulunmaması dava açma kararını
etkiler.
Soru 7. Mahkemelerin fiziki
imkânları(bina,tefrişat,donanım)
yeterlidir.
Soru
8.
Vergi
yargısında
hâkimlerin sayısı yeterlidir.
Soru 9. Vergi mahkemesi
hâkimlerinin
tarafsızlığına
inanıyorum.
Soru 10. Vergi yargısının oldukça
adaletli işlediğine inanıyorum.

Kararsız

Katılmayan

Tablo 54: İfadeler İçin Geçerli Cevapların Frekans Dağılımları ve Tanımlayıcı İstatistikler
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V. SONUÇ
Mahkemelerin vatandaşlara vermeleri gereken hizmetlerin kalitesini arttırmada
taraf ve paydaşların görüş ve önerileri sistemin aksayan yönlerinin ve gerekli önerilerin
tespiti açısından önem arz etmektedir.Vergi yargısında gerçekleştirilmeye çalışılan reform
niteliğindeki düzenlemelerin yürürlüğe girmesinden önce sistemin önemli paydaşlarından
biri olan ve vergi mükelleflerine teknik yardımda bulunan muhasebe meslek mensuplarının
vergi yargı organlarının işleyişine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesini amaçlayan bu
çalışmanın bulguları şu şekilde özetlenebilir:
Meslek mensupları mükelleflere göre dava yolunu daha az oranda tercih
etmektedirler. Bunun sebebi meslek mensuplarının tecrübe ve eğitim düzeyleri yanında
mali olaylara vakıf olmaları ve sorunları daha çok idari aşamada çözümlemek istemeleri
ile açıklanabilir. Meslek mensupları ve mükellefler açtıkları davaları avukatlardan ziyade
kendileri takip etmeyi tercih etmektedirler. Meslek mensuplarında bu oran %95 iken,
mükelleflerde %60 seviyesindedir.Davaların çoğunlukla idare aleyhine karara bağlandığı
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tespit edilmiştir. Meslek mensuplarında bu oran %91,6 iken, mükelleflerde %82 gibi
oldukça yüksek seviyelerde gerçekleşmiştir.
Meslek mensupları; yargılamam sürelerinin kısa olmadığı ve yargı dava harçlarının
yüksek olduğunu düşünmekte, uyuşmazlık tutarlarının büyüklüğü ve mahkemelerin her
ilde bulunmamasının dava açma kararlarında etkili olduğuna inanmakta, mahkeme
kararlarında anlaşılır bir dil kullanıldığını, mahkeme hâkimlerinin tarafsız olduğunu ve
vergi yargısının oldukça adaletli işlediği görüşünü taşımakta, vergi davalarının genelde
duruşmasız yapılmasını onaylamakta ve mahkemelerin fiziki imkânları ile hâkim sayılarını
yeterli bulmaktadırlar.
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Sosyal Desteğin İş-Aile Çatışması Üzerindeki Etkisi: Bir Alan Araştırması
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Özet
İş ve aile rolleri arasında yaşanan çatışmalar, çalışanların iş ve aile yaşamlarını
olumsuz yönde etkilemektedir. Son yıllarda, iş-aile araştırmalarında, iş ve aile alanlarından
kaynaklanan sosyal desteğin iş-aile çatışmasının (İAÇ) işten aileye yönelik çatışma
(İAÇ) ve aileden işe yönelik çatışma (AİÇ) olmak üzere iki boyutunun azalmasında
önemli bir rolü olabileceği ileri sürülmektedir. Bu çalışmanın amacı, sosyal desteğin İAÇ
üzerindeki etkisini araştırmaktır. Bu bağlamda, üç şekilde görülen iş yeri desteğinin
(örgütsel aile desteği, yönetici desteği ve çalışma arkadaşlarının desteği) İAÇ üzerindeki
etkileri; eşin desteğinin ise AİÇ üzerindeki etkisi incelenmektedir. Hipotez testleri için
basit regresyon ve çoklu regresyon analizleri kullanılmıştır. Bu araştırmanın iş-aile
çatışması ve sosyal destek arasındaki ilişkiye bütüncül bir bakış açısı sunarak katkı
sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler:İşten Aileye Yönelik Çatışma, Aileden İşe Yönelik Çatışma,
Örgütsel Aile Desteği, Yönetici Desteği, Çalışma Arkadaşlarının Desteği, Eşin Desteği
Jel Kodları: D23, M10

The Impact of Social Support on Work-Family Conflict: A Field Research
Abstract
Conflicts between work and family roles have adverse effects on employees’ work
and family lives. In recent years, work-family research has proposed that social support
from work and family domains can play an important role in decreasing two types of workfamily conflict (WFC); work-to-family conflict (WFC) and family-to-work conflict
(FWC). The purpose of this study is to investigate the effect of social support on WFC.
In this regard, the impacts of three types of workplace support (organizational family
support, supervisor support and coworker support) on WFC; and the effect of spousal
support on FWC are examined. Simple linear regression and multiple regression analysis
are employed to test the hypothesis. This study is considered to be significant, as it presents
a holistic view of the relationship between WFC and social support.
Key Words: Work-to-Family Conflict, Family-to-Work Conflict, Organizational
Family Support, Supervisor Support, Coworker Support, Spousal Support
Jel Codes: D23, M10
I. GİRİŞ
İş ve aile, özellikle çalışan bireylerin önemli roller üstlendikleri iki önemli yaşam
alanıdır. İş ve aile rollerine ilişkin beklentiler, görevler ve sorumluluklar farklı olduğu için,
insanların her iki alana özgü rollerde aynı anda etkili olması mümkün olmamaktadır. Bir
başka deyişle, bir rol için harcanan zaman, enerji ve gösterilen bağlılık, diğer role özgü
talepleri karşılamayı sınırlandırmaktadır. Bu durum, insanların iş ve aile yaşamı arasında
denge kurmasını zorlaştırarak, çatışma yaşamalarına neden olmaktadır.
Günümüzde kadınların çalışma yaşamına katılımlarının artması ile birlikte,
geleneksel aile yapısı yerini çift gelirli veya çift kariyerli aile yapısına bırakmıştır.
Kadınların evdeki annelik ve/veya eşlik rollerine, iş yaşamında üstlendikleri çalışan rolü
Arş. Gör., Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, e-mail:
karaca_pelin@yahoo.com (Yazışmanın yapılacağı yazar)
**
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eklendiğinde, her bir role özgü beklentileri tam olarak karşılayamamaları söz konusu
olmaktadır. Bununla birlikte, kadınların çalışma yaşamında aktif olması, erkeklerin ev ile
ilgili sorumlulukları eşleriyle paylaşma gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Dolayısıyla,
gerek kadınların gerekse erkeklerin birden fazla alanda rol üstlenmiş olmaları, bu roller
arasında çatışma yaşamalarına sebep olmaktadır.
İş ve aile rolleri arasında yaşanan çatışmalar, bireysel ve örgütsel düzeyde birçok olumsuz
sonucun ortaya çıkmasına neden olmaktadır. İş ve aile arasındaki çatışmalar;iş tatmininin
azalması, performans düşüklüğü, işe geç gelme ve devamsızlık, örgütsel bağlılığın
azalması gibi örgütleri birçok yönden olumsuz etkileyen kritik sonuçların doğmasına sebep
olduğu için, örgütlerin çalışanların yaşadıklarıçatışmanın önüne geçmek veya çatışma
düzeyini azaltmak için çeşitli önlemler alması gerekmektedir.
Bu çalışma, sosyal desteğin iş-aile çatışması (İAÇ) üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla
yapılmaktadır. İş yerinden ve aile yaşamından kaynaklanan sosyal destek unsurlarının
İAÇ’nin boyutları üzerindeki etkileri incelenmektedir. İş yeri desteği kapsamında; örgütsel
aile desteği, yönetici desteği ve çalışma arkadaşlarının desteğinin işten aileye yönelik
çatışma (İAÇ) üzerindeki etkileri, aile desteği kapsamında ise, eşin desteğinin aileden
işe yönelik çatışma(AİÇ) üzerindeki etkisi araştırılarak ilgili literatüre katkı sağlanması
hedeflenmektedir.
II. KURAMSAL ÇERÇEVE
A. İş-Aile Çatışması
İAÇ, iş ve aile rollerine ilişkin taleplerin bazı yönlerden uyumsuz olduğu bir roller
arası çatışma türüdür; iş rolüne katılım aile rolüne katılımdan dolayı, aile rolüne katılım ise
iş rolüne katılım nedeniyle zorlaşmaktadır (Greenhaus ve Beutell, 1985). İAÇ’nin, İAÇ
veAİÇ olmak üzere iki alt boyutu bulunmaktadır (Frone, Russell ve Cooper, 1992).
Netemeyer, Boles ve McMurrian’a (1996) göre İAÇ, işten kaynaklanan talepler ve
gerginlik ile işe harcanan zamanın, aile ile ilgili sorumlulukları yerine getirmeyi
engellemesi durumunda ortaya çıkan bir roller arası çatışma şeklidir; AİÇ ise, aileden
kaynaklanan talepler ve gerginlik ile aileye harcanan zamanın, iş ile ilgili sorumlulukları
yerine getirmeyi engellemesi durumunda görülen bir roller arası çatışma türüdür. Eve iş
getirerek, aile için ayrılan zamanıişi bitirmek için kullanan kişiler için İAÇ’den söz
etmek mümkünken, çocuğun aniden hastalanması sonucunda önemli bir toplantıyı iptal
etmek durumunda kalan kişiler için ise AİÇ söz konusudur (Noor, 2003).
Mesmer-Magnus ve Viswesvaran (2005), geniş çaplı bir literatür araştırması
yaparak İAÇ ve AİÇ arasındaki farklılıkları ortaya koymaya çalışmışlardır.
Araştırmada, İAÇ’nin (AİÇ’ye kıyasla) iş kaynaklı stres ve iş tatmini ile daha çok
ilişkili olduğu, AİÇ’nin ise (İAÇ’ye kıyasla) yaşam tatmini ve iş dışındaki stres
kaynakları ile ilişkili olduğu belirtilmiştir. Frone, Yardley ve Markel’in (1997)
çalışmasında ise, işte yaşanan gerginlik, aşırı iş yükü ve iş için harcanan zaman ile İAÇ;
ailede yaşanan stres, aşırı aile yükü ve aile için harcanan zaman ile AİÇ arasında pozitif
yönlü ilişkiler olduğu ortaya çıkmıştır.
Greenhaus ve Beutell (1985), İAÇ’nin zaman esaslı (time-based) çatışma, gerginlik esaslı
(strain-based) çatışma ve davranış esaslı (behavior-based) çatışma olmak üzere üç şekilde
görüldüğünü ifade etmişlerdir. Bir rolle ilgili faaliyetlere harcanan zaman, başka bir rolle
ilgili faaliyetlere katılımı zorlaştırdığında zaman esaslı çatışma meydana gelir. Bir rolün
sebep olduğu gerginliğin, diğer bir roldeki talepleri yerine getirmeyi zorlaştırmasıyla roller
arasında uyumsuzluk oluşmaktadır ve böyle bir durumda gerginlik esaslı çatışma baş
göstermektedir. Belli bir role özgü davranış kalıpları ile başka bir roldeki davranışlara
ilişkin beklentiler uyuşmayabilir. Eğer bir kişi farklı rollerdeki beklentilerle uyumlu olması
için davranışlarını ayarlayamadığı takdirde, davranış esaslı çatışma yaşaması olasıdır
(Greenhaus ve Beutell, 1985).
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B. Sosyal Destek
Sosyal destek; “kişinin sevgi, kendine güven, ait olma duygusu, kişiliği bulma,
güvenlik ve onaylanma gibi temel sosyal ihtiyaçlarının, başka bireylerle etkileşim
sonucunda tatmin edilmesidir” (Özkalp ve Kırel, 2011: 394). İnsanların stresli durumlarla
başa çıkabilmeleri için ihtiyaç duydukları duygusal desteği, bilgiyi ya da maddi yardımı
sunan yakın ilişkilerinin ve arkadaşlıklarının niteliğini ve niceliğini ifade etmektedir
(Fisher, 1985).
Sosyal destek dört şekilde görülebilmektedir (House 1981: 24, 25):
Duygusal Destek (EmotionalSupport): Empati, ilgi, sevgi ve güven duygularının
diğer insanlara hissettirildiği destek türüdür.
Araçsal Destek (InstrumentalSupport): İnsanlar, çevresindeki diğer bireylere
zaman, para ve enerji harcayarak destek olduklarında araçsal destekten söz edilir.
Bilgisel Destek (InformationalSupport): Kişisel ve çevresel problemlerle
karşılaşan insanların, bu sorunlarla baş etmede kullanabilecekleri bilgilerin iletilmesi ile
sağlanan destektir.
Takdir Desteği (AppraisalSupport): Bilgisel destek gibi kişiler arasında bilgilerin
iletilmesi söz konusudur. Bu destek türünde, bireylerdeğerlendirilerek kendilerine bir geri
bildirim sağlanmaktadır.
Bireyler için, birçok farklı sosyal destek kaynağı bulunmaktadır. Yapılan
çalışmalara bakıldığında, sosyal desteğin sağlandığı kaynaklar bakımından en genel
ayırımın iş ve iş dışı şeklinde olduğu görülmektedir. İş yerinden kaynaklanan sosyal destek;
örgütün kendisi, yönetici ve çalışma arkadaşlarının sağladığı sosyal desteği kapsamaktadır.
İş dışındaki sosyal destek kaynakları ise, örgüt dışındaki kaynaklardır ve eşin, ailenin,
akrabaların ve arkadaşların sosyal desteğini içermektedir (Kossek, Pichler, Bodner ve
Hammer, 2011; Michel, Kotrba, Mitchelson, Clark ve Baltes, 2011; Ng ve Sorensen, 2008).
Örgütsel aile desteği, örgütün iş ve aile etkileşimi ile ilgili politika ve
uygulamalarını içeren genel bir yapıdır; çalışanların iş ve aile yaşamları arasında uygun bir
denge sağlamaları için, örgütün yardım etmek istediğine dair ilettiği mesajların toplamıdır
(Jahn, Thompson ve Kopelman, 2003). Thomas ve Ganster (1995), aileyi destekleyen
yöneticiyi, çalışanların iş ve aile ile ilgili sorumlulukları arasında denge kurulmasını
isteyen, çalışanlara anlayışla yaklaşan ve empati kurabilen kişi olarak tanımlamışlardır.
Jahn ve diğerleri’ne (2003) göre, yöneticinin aile desteği, çalışanın aile kaynaklı talepleri
karşılaması gerektiğinde, yöneticinin ne ölçüde esnek ve anlayışlı olduğunu belirtmektedir.
Çalışan bireyler için, iş yerinde birlikte zaman geçirdikleri ve sürekli iletişim içinde
oldukları çalışma veya iş arkadaşlarının sosyal desteği oldukça önem teşkil etmektedir.
Örneğin, çalışma arkadaşlarının iş ile ilgili konularda bilgi vererek ve geri bildirimde
bulunarak gösterdikleri destek, özellikle işe yeni başlayanların uyum ve öğrenme sürecinde
oldukça etkili olabilmektedir. Bununla birlikte, çalışma arkadaşlarının anlayışlı ve ilgili
olmak, cesaretlendirmek, teselli etmek gibi şekillerde gösterdikleri duygusal destek ise,
çalışanların örgüte bağlılıklarını artırabilmektedir (Ng ve Sorensen, 2008).
C.Sosyal Desteğin İş-Aile Çatışması Üzerindeki Etkisi
İşten kaynaklanan destek, özellikle aşırı iş yükünün ve iş ile ilgili zorlukların
azalmasını sağlayarak, İAÇ’nin de azalmasına neden olabilmektedir (Frone vd., 1997).İş
yeri desteği, iş yaşamında karşılaşılan ve aile hayatını olumsuz etkileyebilecek durumların
yaşanmasına engel olarak, özellikle İAÇ düzeyinin azalmasını sağlayabilmektedir.
Allen’ın (2001) yapmış olduğu çalışmada, aile dostu politika veya uygulamaların varlığı
kontrol edildikten sonra, çalıştıkları kurumu aileyi desteklediği yönünde algılayan kişilerin
daha az seviyede İAÇ yaşadıkları görülmüştür. Bu bulgu, aile dostu politika ve
uygulamaların İAÇ’nin azalması için yeterli olmadığını, çalışanların örgüte yönelik
algılarının çok daha önemli olduğunu vurgulamaktadır. Kossek ve diğerleri (2011) metaanalizi yöntemi ile gerçekleştirdikleri araştırmalarında, örgütün ya da yöneticilerin
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özellikle aile ile ilgili sağladıkları desteğin, genel olarak sağladıkları desteğe kıyasla İAÇ
ile daha güçlü bir ilişki gösterdiğini ortaya koymuşlardır.
Birçok araştırmada, yönetici desteği ile yalnızca İAÇ arasında negatif yönlü bir
ilişki olduğu vurgulanmıştır (Anderson, Coffey ve Byerly, 2002; Thompson ve Prottas,
2005; Wadsworth ve Owens, 2007). Lapierre ve Allen (2006), çeşitli sektörlerde çalışan
230 kişinin katılımıyla gerçekleştirdikleri araştırmada, aileyi destekleyen bir yönetimin
varlığı ile çalışanların yaşadığı zaman ve gerginlik esaslı İAÇ arasında zıt yönlü bir ilişki
olduğunu gözlemlemişlerdir.
Thompson ve Prottas (2005), çalışma arkadaşlarının sağladığı destek ile sadece
İAÇ arasında bir ilişki olduğuna dikkat çekerek; çalışma arkadaşlarından destek gören
çalışanların daha düşük düzeyde İAÇ yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Benzer şekilde
Michel ve diğerleri (2011), çalışma arkadaşlarının desteği ile İAÇ arasında zıt yönlü bir
ilişki olduğunu belirtmişlerdir. Bu araştırmada çalışma arkadaşlarının sağladığı destek
neticesinde, evli veya çocuk sahibi çalışanların, bekar veya çocuğu olmayan çalışanlara
kıyasla daha düşük düzeyde İAÇ yaşadıkları belirlenmiştir.
Michel ve diğerleri (2011) çalışmalarında, eş desteği ile AİÇ arasında negatif
yönlü bir ilişki olduğunu saptamışlardır.Eşin desteği AİÇ ile baş etmede yardımcı
olmasının yanı sıra, çalışanların kendilerini psikolojik olarak daha iyi hissetmelerini
sağlamakta ve evlilikten duyulan tatmini artırmaktadır (Aycan ve Eskin, 2005). Tam
zamanlı çalışan ve evli kadınların incelendiği başka bir araştırmanın bulgularına göre,
kadınların ebeveynlik rolü ile ilgili taleplerin sebep olduğu AİÇ’nin etkileri, eşin desteği
sayesinde ortadan kalkmaktadır (Matsui, Ohsawa ve Onglatco, 1995).Ev işleri ve çocuk
bakımı konusunda çalışan kadınlara destek olunması, aile rollerinin baskısını azaltarak
kadınların yükünü hafifletmekte ve iş yaşamlarını kolaylaştırmaktadır.
III. ARAŞTIRMA
Araştırmanın örneklemi, veri toplama araçları, amacı, hipotezleri ve modeli bu
bölümde sunulmaktadır.
A. Araştırmanın Amacı ve Hipotezleri
Araştırmanın amacı; sigorta sektöründe çalışanların algıladıkları sosyal desteğin
İAÇ üzerindeki etkisinin belirlenmesidir. Bu bağlamda, iş yerinden kaynaklanan sosyal
desteğin (örgütsel aile desteği, yönetici desteği, çalışma arkadaşlarının desteği) İAÇ ile
etkileşimi, eşin sosyal desteğinin ise AİÇ ile etkileşimi incelenmektedir.
H1:a) Örgütsel aile desteği, b) yönetici desteği ve c) çalışma arkadaşlarının desteği
ile İAÇ arasında negatif ve anlamlı bir ilişki vardır.
H2:Eşin desteği ile AİÇ arasında negatif ve anlamlı bir ilişki vardır.
H3:a) Örgütsel aile desteğinin, b) yönetici desteğinin ve c) çalışma arkadaşlarının
desteğinin İAÇ düzeyi üzerinde negatif ve anlamlı bir etkisi vardır.
H4: Eşin desteğinin AİÇ düzeyi üzerinde negatif ve anlamlı bir etkisi vardır.
B. Araştırmada Kullanılan Ölçekler
Araştırmada, veri toplama yöntemlerinden biri olan yüz yüze anket yöntemi
kullanılmıştır. Anket formu toplam 6 bölümden oluşmaktadır. Araştırma modelinde yer
alan beş temel değişkeni ölçmek üzere kullanılan ölçekler ve sosyo-demografik özellikleri
belirlemek üzere hazırlanan sorularla anket formu hazırlanmıştır. Çalışmada, aşağıdaki
ölçeklerden yararlanılmış olup, ölçeklerin tamamında 5’li Likert ölçeği kullanılmıştır. Bu
ölçeklerde 1= “Kesinlikle Katılmıyorum” ve 5= “Kesinlikle Katılıyorum” şeklinde ifade
edilmektedir.
İş-Aile Çatışması Ölçeği: İAÇ’nin boyutları olan İAÇ ve AİÇ’yi ölçmek
amacıyla Netemeyer ve diğerleri’nin (1996) oluşturduğu ve ülkemizde Giray ve Ergin
(2006) tarafındanTürkçe’ye uyarlanan ölçek kullanılmıştır.
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Yönetici Desteği Ölçeği: Araştırmada yöneticinin iş ve aile dengesine yönelik
desteğini belirlemek amacıyla, Anderson ve diğerleri’nin(2002) geliştirmiş olduğu ve
Karatepe ve Kılıç’ın (2007) Türkçe’ye uyarladığı altı maddeden oluşan ölçek
kullanılmıştır.
Çalışma Arkadaşlarının Desteği Ölçeği: Çalışma arkadaşlarının desteği, Giray ve
Şahin’in (2012) geliştirmiş olduğu dokuz maddelik ölçek kullanılarak belirlenmiştir.
Örgütsel Aile Desteği Ölçeği: Allen’ın (2001) geliştirmiş olduğu örgütsel aile desteği
ölçeği, araştırmacı tarafından Türkçe’yeuyarlanmıştır. Anketin uyarlanması aşamasında
yapılan pilot çalışma sonucunda, on dört maddelik ölçekten üç madde çıkarılmıştır.
Örgütsel aile desteği algısı, on bir maddeden oluşan ölçekle ölçülmüştür ve ölçeğin
Cronbach Alfa güvenilirlik katsayısı .879’dur.
Eşin Desteği Ölçeği: Araştırmada, King, Mattimore, King ve Adams’ın (1995) aile
desteğini belirlemek için geliştirdiği ölçekten yararlanılmıştır. Ölçek, Aycan ve Eskin
(2005) tarafından Türkçe’ye uyarlanmış ve eş desteğini ölçmek amacıyla kullanılmıştır. Bu
ölçek, 29 ifadenin duygusal desteği, 15 ifadenin ise araçsaldesteği ölçtüğü iki alt boyuttan
oluşmaktadır.
Eş desteği ölçeği, Türkçe’ye çevrilerek, pilot çalışma yapılmıştır.Pilot analizi
sonucunda, faktör analizi uygulanan ölçekten 11 ifade çıkarılarak 33 ifade kullanılmıştır.
Ölçeği geliştiren King ve diğerleri (1995), başka ölçeklerin de kullanıldığı çalışmalarda,
ölçek sorularının azaltılabileceğini ve azaldığı durumda tutarlılığının yüksek kalacağını
ifade etmişlerdir. Bu bağlamda, 10 ifade ile ölçülen araçsaldesteğin Cronbach Alfa
güvenilirlik katsayısı .897, 23 ifadeden oluşan duygusal desteğin ise Cronbach alfa
güvenilirlik katsayısı .954 olarak tespit edilmiştir.
C. Araştırmanın Örneklemive Yöntemi
Araştırmanın örneklemini, Ankara ilinde faaliyet gösteren on üç sigorta şirketinin
bölge müdürlüklerinde görev yapan evli çalışanlar oluşturmaktadır. Araştırma yapılmasına
izin veren on üç şirkette toplam 201 evli çalışan bulunmaktadır.Anketler, bizzat araştırmacı
tarafından izinde olmayan ve katılmak isteyen 153 çalışana elden ulaştırılmıştır ve
toplanmıştır. Geri dönen anketlerden 138 tanesi bilimsel açıdan kullanılabilir olduğu için
sadece bunlar analize dahil edilmiştir.
Araştırma kapsamındaki analizlerin yapılması için SPSS 22 paket programı
kullanılmıştır. Ölçüm için kullanılan araçların iç tutarlılıklarını belirlemek için Cronbach
Alpha güvenilirlik analizi yapılmıştır. Kavramların faktör yapısını ortaya koymak için
yapılan açımlayıcı faktör analizlerinde, temel bileşenler (principlecomponents) yöntemi ve
varimax döndürme (rotation) tekniği kullanılmıştır. Hipotezlerin test edilmesi için, Pearson
korelasyon analizi ve regresyon analizi yöntemlerinden yararlanılmıştır.
D. Araştırmanın Modeli
Örgütsel
Aile
Desteği
Yönetici
Desteği

İşten Aileye Yönelik
Çatışma

Çalışma
Arkadaşlarının
Desteği
Eşin Desteği

Aileden İşe Yönelik
Çatışma

Şekil 1: Araştırma Modeli
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IV. BULGULAR
Araştırma kapsamında yapılan faktör ve güvenilirlik analizleri, katılımcılara ilişkin
sosyo-demografik bulgular, hipotezlerin test edilmesi için yapılan korelasyon ve regresyon
analizleri bu bölümde yer almaktadır.
A. Faktör ve Güvenilirlik Analizleri
1.İş-Aile Çatışması Ölçeğinin Faktör ve Güvenilirlik Analizi
İş-aile çatışmasının faktör yapısını incelemek için önce verinin analize
uygunluğunu test etmek amacıyla Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) örneklem uygunluğu ve
Bartlett Küresellik Testi uygulanmıştır. KMO değeri .837 bulunmuştur. Bu değer örneklem
uygunluk eşik değeri olan .50 değerinin üzerindedir. Ayrıca, Bartlett Küresellik Test
sonucu, değişkenler arasında anlamlı düzeyde yeterli ilişki olduğunu göstermektedir
[df(45)=692.143 p< .001. Bu sonuçlar veri setinin faktör analizi uygulamak için uygun
olduğu sonucunu desteklemektedir.
Analiz sonucunda, İAÇ ve AİÇ olmak üzere iki faktör elde edilmiştir. Bu iki faktör,
toplam varyansın %63.80’ini açıklamaktadır. İAÇ faktörü altında beş ifade yer
almaktadır, bu faktörün içsel tutarlılık katsayısı (Cronbach Alfa) değeri .90’dır ve toplam
varyansın %44.83’ünü açıklamaktadır. AİÇ faktörü de beş ifadeden oluşmaktadır. Bu
faktörün içsel tutarlılık katsayısı (Cronbach Alfa) değeri ise, .78’dir ve toplam varyansın
%18.97’sini açıklamaktadır.
2. Örgütsel Aile Desteği, Yönetici Desteği ve Çalışma Arkadaşlarının Desteği
Ölçeklerinin Faktör ve Güvenilirlik Analizleri
Örgütsel aile desteği, yönetici desteği, çalışma arkadaşlarının desteği
kavramlarının farklı yapılar olduğunu görmek amacıyla uygulanan faktör analizi
sonucunda, iş yerinden kaynaklanan sosyal desteğin örgütten, yöneticiden ve çalışma
arkadaşlarından görülen destek olmak üzere 3’e ayrıldığı görülmüştür.
Örgütsel aile desteği ölçeğinde yer alan 6. ifadenin “Hasta çocuk için izin alınması
gibi kişisel ihtiyaçlarla ilgilenmek onaylanmamaktadır” faktör yükününbaşka bir yapıya
(yönetici desteği) yüklenmesinden dolayı, 10. ifade olan“Çalışanlara işlerini
tamamlamaları için esneklik sağlanması, iş yapmanın stratejik bir yolu olarak
görülmektedir” faktör yükünün çok düşük olmasından dolayı, bu ifadeler analizden
çıkarılmıştır. Yönetici desteği ölçeğinde yer alan 6 ifadenin ilgili faktör altında toplandığı
tespit edilmiştir. Çalışma arkadaşlarının desteği ölçeğindeki 8. ifade olan“Çalışma
arkadaşlarım yönetimle bir sorun yaşadığımda bana arka çıkarlar” faktör yükününiki
yapıya yakın değerlerde yüklenmesinden dolayı (çapraz yüklenme) analizden çıkarılması
uygun bulunmuştur.
Çıkarılan ifadeler sonucunda analiz tekrarlanmıştır. Analiz sonucunda, KMO
değerinin .85 olması ve Bartlett Küresellik Test sonucu [df(253)=1979.270p< .001veri
setinin faktör analizi için uygunluğuna işaret etmektedir. Üç faktörün açıkladığı toplam
varyans%59.50’dir. Çalışma arkadaşlarının desteği ölçeği, 8 ifade ile ölçülmektedir ve
toplam varyansın %31.68’ini açıklamaktadır. Bu ölçeğin Cronbach Alfa güvenilirlik
katsayısı .91olarak tespit edilmiştir. Örgütsel aile desteği ölçeği, 9 ifadeden oluşmaktadır
ve toplam varyansın %15.06’sını açıklamaktadır. Ölçeğin Cronbach Alfa güvenilirlik
katsayısı ise .84’dür. Yönetici desteği ölçeği ise, 6 ifadeden meydana gelmektedir ve
toplam varyansın%12.75’ini açıklamaktadır. Bu ölçeğin Cronbach Alfa güvenilirlik
katsayısı .90’dır.
3. Eşin Desteği Ölçeğinin Faktör ve Güvenilirlik Analizi
Eşin desteği ölçeğinin KMO değerinin .90 olması ve Bartlett Küresellik Test
sonucu [df(528)=3699.107 p< .001veri setinin faktör analizine uygunluğunu
göstermektedir. Yapılan analiz sonucunda iki faktör tespit edilmiştir. Elde edilen iki faktör
toplam varyansın %53.97’sini açıklamaktadır. Bu faktörlerden biri eşin araçsaldesteğini,
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diğeri ise eşin duygusal desteğini ölçmektedir. Eşin araçsaldesteği faktörü altında 10 ifade
yer almaktadır. Bu faktör toplam varyansın %9.42’sini açıklamaktadır ve faktörün
Cronbach Alfa güvenilirlik katsayısı .89’dur. Eşin duygusal desteği faktörü ise, 23 ifadeyi
içermektedir. Toplam varyansın%44.54’ünü açıklayan bu faktörün Cronbach Alfa
güvenilirlik katsayısı ise .95 olarak tespit edilmiştir.
B. Sosyo-Demografik Bulgular
Örneklemde yer alan bireylerin sosyo-demografik özellikleri Tablo 1’de sunulduğu gibidir.
Tablo 1: Katılımcıların Sosyo-Demografik Özellikleri
Değişken Adı

Toplam
Frekans

(%)

Cinsiyet

Kadın
Erkek

80
58

58.0
42.0

Sektördeki
Çalışma Süresi

Yaş Grupları

20-29
30-39
40-49
50 ve üstü

31
77
26
4

22.5
55.8
18.8
2.9

Kurumdaki
Çalışma Süresi

Eğitim
Düzeyi

Lise
Ön Lisans
Lisans
Yüksek
Lisans/
Doktora

7
20
100
11

5.1
14.5
72.5
7.9

Eşin Çalışma
Durumu

78
54

56.5
39.1
4.3

Çocuk Sayısı

22
57
30
29

15.9
41.3
21.7
21.0

En Küçük
Çocuğun Yaşı

35-44
Haftalık
45-54
Çalışma Saati
55-64
Aylık Gelir
Düzeyi

1000-1999
2000-2999
3000-3999
4000 ve üstü

Toplam
Frekans
13
14
36
26
49
16
35
40
24
23

9.4
10.1
26.1
18.8
35.5
11.6
25.4
29.0
17.4
16.7

Çalışıyor
Çalışmıyor

123
15

89.1
10.9

Çocuk yok
1
2
3 ve üstü
0-6
7-12
13-18
19 ve üstü

48
58
30
2
55
31
3
1

34.8
42.0
21.7
1.4
39.9
22.5
2.2
.7

Değişken Adı
1 yıldan az
1-3 yıl
4-6 yıl
7-10 yıl
10 yıldan fazla
1 yıldan az
1-3 yıl
4-6 yıl
7-10 yıl
10 yıldan fazla

C. Korelasyon Analizleri
H1: “a) Örgütsel aile desteği, b) yönetici desteği ve c) çalışma arkadaşlarının desteği ile
İAÇ arasında negatif ve anlamlı bir ilişki vardır” hipotezini test etmek amacıyla yapılan
korelasyon analizinin sonuçları Tablo 2’de yer almaktadır. Pearson korelasyon analizi
sonucuna göre; örgütsel aile desteği, yönetici desteği ve çalışma arkadaşlarının desteği ile
İAÇ arasında istatistiki olarak anlamlı ve negatif yönlü ilişkiler olduğu saptanmıştır.
Örgütsel aile desteği ile İAÇ arasında orta düzeyde negatif bir ilişki (r= -.332, p< .01);
yönetici desteği ile İAÇ arasında orta düzeyde negatif ilişki (r= -.493, p< .01) ve çalışma
arkadaşlarının desteği ile İAÇ arasında orta düzeyde ve negatif ilişki (r= -.309, p< .01)
bulunmuş ve H1a, H1b ve H1c hipotezleri kabul edilmiştir.
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(%)

Tablo 2: Değişkenlere İlişkin Aritmetik Ortalamalar, Standart Sapmalar, Korelasyonlar
Değişkenler
İşten Aileye

1. Yönelik Çatışma
Aileden İşe

2. Yönelik Çatışma
Örgütsel Aile

3. Desteği
4. Yönetici Desteği
Çalışma
5. Arkadaşlarının
Desteği
Eşin Duygusal
6. Desteği
Eşin Araçsal
7. Desteği

Ort.

Std.
Sapma

1

3.14

.936

-

2.42

.738

-.393**

-

3.39

.695

-.332**

-.328**

-

3.61

.781

-.493**

-.161

.247**

-

3.81

.654

-.309**

-.103

.283**

.342**

-

3.97

.661

-.223**

-.275**

.225**

.239**

.355**

-

3.61

.737

-.282**

-.264**

.142

.157

.256**

.579**

2

3

4

5

6

*p<0.05; **p<0.01; N=138
H2: “Eşin desteği ile AİÇ arasında negatif ve anlamlı bir ilişki vardır”
hipotezinin test edilmesi için yapılan korelasyon analizinin sonuçları Tablo 2’de
görülmektedir. Pearson korelasyon analizinin sonucunda, eş desteğinin alt boyutları olan
araçsalve duygusal destek ile AİÇ arasında negatif yönlü ve istatistiki olarak anlamlı
ilişki bulunmuştur. Eşin araçsaldesteği ile AİÇ arasında düşük düzeyde negatif ilişki(r=
-.264, p< .01), eşin duygusal desteği ile AİÇ arasında orta düzeyde ve negatif bir
ilişki(r= -.579, p< .01) olduğu tespit edilmiş ve H2hipotezi kabul edilmiştir.
D.Regresyon Analizleri
H3: “a) Örgütsel aile desteğinin, b) yönetici desteğinin ve c) çalışma
arkadaşlarının desteğinin İAÇ düzeyi üzerinde anlamlı bir etkisi vardır” hipotezinin test
edilmesi için çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Sonuçlar Tablo 3’te yer almaktadır.
Analiz sonucuna göre, modelin bir bütün olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir(F=19.085;
p= .000< .05). Modele dahil olan söz konusu üç değişken, İAÇ’deki varyansın
(değişimin) %29.9’unu açıklamaktadır. Başka bir ifadeyle, katılımcıların İAÇ
düzeylerinin tahmin edilmesinde, örgütsel aile desteği, yönetici desteği ve çalışma
arkadaşlarının desteğine yönelik algılarını bilmek %29.9’luk bir doğruluk payı ile tahmine
imkan sağlamaktadır. Tablodaki Beta katsayıları incelendiğinde, tüm bağımsız değişkenler
regresyon modeline sokulduğu zaman, İAÇ’yi açıklamada, yönetici desteği (= -.405,
p= .000< .05) ve örgütsel aile desteğinin (= -.202, p= .009< .05) anlamlı katkısı olduğu
gözlenmiştir. Çalışma arkadaşlarının desteğinin ise, İAÇ üzerinde bir etkisi olmadığı
sonucuna ulaşılmıştır (= -.105, p= .189> .05). Bu sonuçlara göre, örgütsel aile desteği ve
yönetici desteğinin İAÇ üzerinde negatif şekilde anlamlı etkide bulunduğu, çalışma
arkadaşlarının desteğinin ise İAÇ’yi etkilemediği tespit edilmiştir. Dolayısıyla, H3a ve
H3b hipotezleri kabul edilmiş, H3chipotezi ise reddedilmiştir.
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Tablo 3: Örgütsel Aile Desteğinin, Yönetici Desteğinin ve Çalışma Arkadaşlarının
Desteğinin İAÇ Düzeyi Üzerindeki Etkisine İlişkin Bulgular
Model (Bağımsız Değişkenler)

Standardize Edilmemiş
Katsayılar

Standardize
Edilmiş

t Değeri

Anlam
Düzeyi

13.212

.000

B

Standart
Hata

Sabit

6.389

.484

Çalışma Arkadaşlarının Desteği

-.150

.114

-.105

-1.321

.189

Yönetici Desteği

-.485

.094

-.405

-5.151

.000

Örgütsel Aile Desteği

-.273

.103

-.202

-2.650

.009

R2

Beta

.299

Düzeltilmiş R

2

.284

Tahminin Standart Hatası

.792

F

19.085

Anlam Düzeyi

.000b

Bağımlı Değişken: İşten Aileye Yönelik Çatışma
H4: “Eşin desteğinin AİÇ düzeyi üzerinde anlamlı bir etkisi vardır” hipotezinin
test edilebilmesi amacıyla yapılan regresyon analizinin sonuçları Tablo 4’tegörüldüğü
gibidir. Yapılan analiz sonucunda, modelin anlamlı olduğu saptanmıştır (F=6.846; p=
.001< .05). Modeldeki iki bağımsız değişken, AİÇ’dekivaryansın %9.2’sini
açıklamaktadır. Eş desteğinin araçsaldestek boyutunun AİÇ üzerinde istatistiksel olarak
anlamlı bir etkisi olmadığı tespit edilmiştir (= -.157, p= .121> .05). Eşin sağladığı
duygusal desteğin de, AİÇ üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığı saptanmıştır (= -.184,
p= .69> .05). Şunu da belirtmek gerekir ki, %90 güven aralığında eşin duygusal desteği
AİÇ üzerinde anlamlı bir etkide bulunmaktadır (p= .69< .10). Sonuç olarak, H4 hipotezi
reddedilmiştir.
Tablo 4: Eşin Desteğinin AİÇ Düzeyi Üzerindeki Etkisine İlişkin Bulgular
Model (Bağımsız Değişkenler)
Sabit
Eşin AraçsalDesteği
Eşin Duygusal Desteği

Standardize Edilmemiş
Katsayılar
Standart
B
Hata
3.804
.383
-.157
.101
-.206
.112

R2
Düzeltilmiş R

Standardize
Edilmiş

t Değeri

Anlam Düzeyi

9.942
-1.559
-1.834

.000
.121
.069

Beta

-.157
-.184
.092

2

.079

Tahminin Standart Hatası
F

.708
6.846

Anlam Düzeyi

.001b

Bağımlı Değişken: Aileden İşe Yönelik Çatışma
V. SONUÇ VE TARTIŞMA
Bu araştırmada sosyal desteğin İAÇ üzerindeki etkisi incelenmektedir. Bu
bağlamda, iş yerinden ve aile yaşamından kaynaklanan sosyal desteğin İAÇ’nin boyutları
üzerindeki etkileri araştırılmaktadır. İş yeri desteği kapsamında; örgütsel aile desteği,
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yönetici desteği ve çalışma arkadaşlarının desteğinin İAÇ üzerindeki etkileri, aile desteği
kapsamında ise eşin desteğinin AİÇ üzerindeki etkisi belirlenmeye çalışılmaktadır.
Yapılan korelasyon analizi sonuçlarına göre; örgütsel aile desteği, yönetici desteği
ve çalışma arkadaşlarının desteği ile İAÇ arasında negatif yönlü ve istatistiksel olarak
anlamlı ilişkiler olduğu belirlenmiştir. İş yerinden kaynaklanan bu üç destek türü içinden,
yönetici desteğinin İAÇ ile ilişkisinin daha kuvvetli olduğu tespit edilmiştir.Bu sonuçlar,
iş yerinden kaynaklanan desteğin artmasıyla çalışanların yaşadıkları İAÇ düzeyinin
azalma eğiliminde olduğunu ortaya koymaktadır. Literatürde benzer bulgular elde eden
araştırmalar bulunmaktadır. Wadsworth ve Owens (2007) tarafından yapılan çalışmada,
örgütün ve yöneticinin sosyal desteği ile İAÇ arasında negatif yönlü ilişkiler olduğu
ortaya konmuştur.
Korelasyon analizi sonucunda, eşin desteğinin alt boyutları olan araçsalve
duygusal destek ile AİÇ arasında düşük düzeyde ve negatif yönlü ilişkiler olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Yani, eşler ev işleri konusunda eşlerine yardımcı oldukça, iş ile ilgili
konularda destekleyici bir yaklaşımda bulundukça, çalışanların yaşadıkları AİÇ düzeyi
azalmaktadır. Bu sonuçlarla paralel bulgular elde eden Mesmer-Magnus ve Viswesvaran
(2006) da, eş desteği ile AİÇ arasında negatif bir korelasyon olduğunu belirtmişlerdir.
Örgütsel aile desteği, yönetici desteği ve çalışma arkadaşlarının desteğinin İAÇ
üzerindeki etkilerini belirlemek için yapılan çoklu regresyon analizinin sonucunda,
örgütsel aile desteği ve yönetici desteğinin İAÇ üzerinde negatif ve anlamlı etkileri
olduğu saptanmıştır. Buna ek olarak, yönetici desteğinin, örgütsel aile desteğine kıyasla
İAÇ’yi daha fazla etkilediği tespit edilmiştir. Yapılan bazı çalışmalarda da, yönetici
desteğinin İAÇ üzerinde negatif bir etkiye sahip olduğu gözlemlenmiştir (Karatepe ve
Kılıç, 2007; Thompson ve Prottas, 2005). Bu bulgular ışığında, çalışanlarınyaşadıkları
İAÇ’yi en fazla etkileyen unsurun yöneticilerin ailevi konularda sağladığı destek olduğu
ifade edilebilir. Yöneticiler, çalışanlarının iş ve aile yaşamları arasında denge kurmalarına
yardımcı oldukça, ailenin talepleri karşısında çalışanlarına esneklik sağlayıp anlayışlı bir
tutum sergiledikçe, çalışanların yaşadığı İAÇ düzeyinde bir azalma görülmektedir.
Araştırmanın bir başka önemli bulgusu da, örgütsel aile desteğinin İAÇ
üzerindeki negatif etkisidir.Lapierre ve diğerleri (2008), örgütsel aile desteğinin zaman,
gerginlik ve davranış temelli İAÇ’yi olumsuz yönde etkilediğini saptamışlardır. Bu
sonuç doğrultusunda, aileyi destekleyen bir örgüt ortamının, işten kaynaklanan taleplerin
ve olumsuz durumların aileye yansımasının önüne geçilmesinde oldukça önemli olduğu
söylenebilir. Dolayısıyla, çalıştıkları örgütü aileyi desteklediği yönünde algılayan
çalışanların, iş ve aile yaşamları arasında denge kurmalarının daha kolay olacağını
söylemek mümkündür. Yapılan regresyon analizi sonucunda, çalışma arkadaşlarının
desteğinin ise, İAÇ üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. Benzer
şekilde, Wadsworth ve Owens (2007) da çalışma arkadaşlarının desteğinin İAÇ üzerinde
etkili olmadığını belirtmişlerdir.
Bu araştırmada, eş desteğinin alt boyutları olan araçsal ve duygusal desteğin
AİÇ’yi etkilemediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu beklenmedik sonuç, eşlerin birbirlerine
sağladığı desteğin AİÇ’yi azaltmadığını ortaya koymaktadır. Ancak, regresyon
analizinde, eşin sağladığı duygusal desteğin %90 güven aralığında AİÇ’yi negatif yönde
etkilediğini ifade etmek mümkündür. Bu bulgudan hareketle, eşin duygusal desteğinin
araçsal desteğe kıyasla, AİÇ üzerindedaha fazla etkili olduğusöylenebilir. Ayrıca,
akrabaların, arkadaşların sosyal desteğinin AİÇ üzerinde etkisi olabileceğini ve
araştırılmasının uygun olacağını belirtmekte yarar vardır.
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Türkiye’de Kalkınmacı Devlet Politikaları Bağlamında Özel Sektörün
Analizi
Erkan TOKUCU
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Özet
Kalkınmacı devlet, iktisadi kalkınmayı birincil hedef olarak kabul eden ve
politikaları bu hedefi yakalayacak şekilde organize eden devlettir. Kalkınmacı devlet, özel
kesimin aleyhine olacak şekilde devletin ekonomi içerisindeki ağırlığının artırılmasını
değil, bilakis kaynakların daha etkin kullanılması için devletle özel sektörün iş birliğini
ifade eder. Devlet bu amaçla belirli plan ve programlar çerçevesinde, oluşturduğu kurumlar
eliyle özel sektörle iş birliği yaparak piyasaya müdahale eder. 1980’den sonra hâkim olan
neo-liberal politikaların etkisiyle önemi azalan kalkınmacı devlet yaklaşımı 2000’li yılların
ikinci yarısından sonra Türkiye de dâhil olmak üzere gelişmekte olan ülkelerde tekrar
gündeme gelmeye ve uygulanmaya başladı.
Türkiye ekonomisinde tarihsel olarak bakıldığında Cumhuriyetin ilk yıllarından
itibaren kalkınmacı devlet yaklaşımının uygulandığı, kalkınma planlarının olduğu
dönemde kalkınmacı devlet uygulamalarının daha da yoğunlaştığı ancak 1980 sonrası
dönemde neredeyse rafa kaldırıldığı görülmektedir. Ancak son finansal kriz ile birlikte
2007 yılından sonra kalkınmacı devlet yaklaşımının tekrar uygulamaya geçtiği
görülmektedir.
Bu çalışmada, kalkınmacı devlet modeli çerçevesinde Türkiye ekonomisinde
kalkınmacı devlet uygulamaları hakkında bilgi verilecek, uygulanan kalkınmacı devlet
politikalarındaki değişim ve bu değişimin özel sektöre etkisi incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Kalkınmacı devlet, kurumlar, özel sektör, Türkiye
JEL Kodları: E00, E6, O

The Analysis of Private Sector in the Context of Developmental State Policies
in Turkey
Abstract
Developmental state is a state that accepts economic development as a first aim
and organizes the policies in order to achieve this aim. Developmental state has a meaning
of cooperation between public and private sector for the efficient use of sources but not the
meaning of increasing the weight of state in the economy opposed to the private sector. For
this purpose, state intervenes to the market within the scope of certain plans and programs
with its institutions and in cooperation with the private sector. The importance of
developmental state approach decreased with the effect of neo-liberal policies prevailing
after 1980. But after the second half of 2000s the approach of developmental state started
to be applied in the developing countries including Turkey.
The developmental state policy approach has been applied from the beginning of
the Republic but during the period of development plans it had an intense application and
after 1980 it lost its importance. However with last financial crisis after 2007 the
developmental state approach again started to be applied.
In this paper, the developmental state applications in the Turkish economy will be
explained, the changes in the developmental state policies and the effect of these changes
on private sector will be examined.
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Giriş
Kalkınmacı devlet,1980’li yıllarda, ilk kez Amerikalı iktisatçı Chalmers Johnson
tarafından Japon kalkınmasını anlatmak için kullanılan bir tanımlamadır. Amerika’da
kullanılan düzenleyici devletten farklılıkları bulunmaktadır. Düzenleyici devlet, kuralları
koyan ve bu sayede rekabeti koruma altına alan devlet anlayışıdır. Kalkınmacı devlette ise;
özellikle Japonya örneğinde olduğu gibi sosyal ve ekonomik amaçlar belirlenir ve bu
doğrultuda sanayiyi geliştirmek için politikalar belirlenir.
Kalkınmacı devlet anlayışı özellikle II. Dünya savaşından sonraki döneme
rastlamaktadır. Özellikle Keynesyen politikalarının kalkınmacı devlet sürecine katkısı
büyüktür. Bu bağlamda kalkınmacı devlet modelini şu üç başlıkla ifade etmek mümkündür:
rekabet gücü yüksek sektörlerin tercih edilmesi, nitelikli işgücünü geliştirilmesi,
kalkınmada sadece sermayenin değil tüm toplumun kalkınması algısının oluşturulması.
Ayrıca kalkınmacı devlet politikasına sosyal politika da dâhil edilmelidir.
Türkiye’de 1923 yılında İzmir iktisat kongresinden itibaren kalkınmacı devlet
politikalarına özel sektör dahil edilmeye çalışılmış fakat özel sektörün sermaye eksiklikleri,
Türkiye ve Dünya’da meydana gelen siyasi ve ekonomik olayların etkisiyle istenilen
zamanda ve etki de olmamıştır.
I.Kalkınmacı Devlet Modeli ve Temel Özellikleri
Kalkınmacı devlet, iktisadi kalkınmayı takip edilmesi gereken politikalar
sıralamasında birinci hedef olarak belirleyen ve politika araçlarını bu hedefi yakalayacak
şekilde oluşturan devlettir. Bu amaç çerçevesinde belirlenecek araçlar oldukça geniş bir
yelpaze sergilemektedir. Bunlar arasında, yeni kurumların oluşturulması, özel sektörle
devlet arasında iş birliğinin geliştirilerek karlı üretim alanlarına beraber girilmesi,
kalkınmaya yönelik olarak çeşitli para ya da maliye politikası araçlarının kullanılması vb.
araçlar sayılabilir. Başarılı bir kalkınmacı devlet, şartlara bağlı olarak devlet temelli olarak
ya da piyasa ve devlet işbirliği temelinde, mevcut kaynakları kalkınmanın
gerçekleştirilebilmesi için harekete geçiren devlettir (Bagchi, 2000: 398-399). Her ülkenin
iktisadi koşulları farklı olduğu için bütün ülkeler için geçerli tek bir politika bulunmamakla
birlikte, önemli olan konu, değişen şartlara bağlı olarak devletin kalkınmayı sağlamak için
gerekli önlemleri alma noktasında kararlılığını sergilemesidir.
Kalkınmacı devlet olgusunun kökeni esasında eskilere dayanmakla birlikte
(Bagchi, 2000), kalkınmacı devlet kavramsallaştırması daha çok II. Dünya Savaşı’ndan
sonraki süreçte Japonya ve Doğu Asya ülkelerinin endüstrileşmelerinde devletin oynadığı
rolü anlatmak için kullanılmaktadır. Hundt’a göre kalkınmacı devlet terimi ilk defa
1980’lerin başlarında Doğu Asya ülkelerinin hızlı kalkınmasını neo-klasik politika
önerilerine ve piyasa güçlerine bağlayan görüşleri eleştirmek için yapılan çalışmalarla
kullanılmaya başlamıştır. Buna göre, Doğu Asya ülkelerinin hızlı kalkınması piyasa
güçlerinin değil devletin aktif müdahalelerine bağlı olmaktadır. Japonya’da devlet 1868’de
başlayan Meiji Restorasyonu’ndan beri iktisadi kalkınmada çok önemli roller üstlenmiştir.
Devlet öncelikle gemi yapımı, madencilik ve tekstil gibi alanlarda model fabrikaları
kurmuş daha sonra bunları özel sektöre devretmiş fakat ilişkisini kesmemiş ilerleyen
süreçte de bu şirketlerin çalışmalarına destekte bulunmuştur. Yeni gelişen endüstrileri
korumak için ithalatta tarife uygulamasına gidilmiş, demiryolları ve iletişim alanlarında
çok yoğun bir alt yapı yatırımı yapılmıştır. Bunların yanında, ülke içinde firmalar
arasındaki faydasız rekabeti engellemek, ölçek ekonomilerinin getireceği maliyet düşürücü
etkileri ortaya çıkarmak ve modern yönetim tekniklerini geliştirmek için kartelleşme ve
şirket evlilikleri devlet tarafından desteklenmiştir. Japon devletinin kalkınmayı bu şekilde
desteklemesi ve neticede hızlı bir kalkınma ve büyümenin elde edilmesi Japonya’nın “plan
rasyonel devlet” olarak adlandırılmasına neden olmuştur. Plan rasyonel devlet, kalkınmacı
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devletin bir diğer bir ifade şeklidir ve iktisadi kalkınma sürecinde kalkınmanın piyasa
güçlerine değil doğrudan devletin müdahalesine bağlanmasını ifade etmektedir (Peet ve
Hartwick, 2009: 64).Japonya’nın kalkınmacı devlet modeline bakıldığında, devletle özel
sektör arasında sıkı bir işbirliğinin kurulduğu ve kalkınma hamlelerinin doğru bir şekilde
yönetilebilmesi için özel bürokratik aygıtların tesis edildiği dikkatleri çekmektedir
(Caldentey, 2008: 27).
Kalkınmacı devlet modeli, daha çok Japonya ve Doğu Asya ülkeleri ile
özdeşleştirilmesine rağmen bazı Latin Amerika ülkelerinde de uygulanmıştır. II. Dünya
Savaşı’ndan 1970’lere kadar kalkınmacı devlet modeli bu ülkelerde de uygulanmış ve
hükümetler Latin Amerika’nın kalkınmasını sağlanmak için para, maliye, döviz kuru ve
çeşitli sektörel politikalarla devamlı bir şekilde ekonomilere müdahale etmiştir. Benzer
politikalar 17. ve 18. yüzyıllarda Avrupa ülkelerinde ve hatta 19. yüzyılda Amerika Birleşik
Devletleri’nde bile uygulanmıştır (Caldentey, 2008: 28).
Kalkınmacı devlet yaklaşımının merkezinde özel sektörle devlet arasında
endüstriyel yatırımların yönetilmesi ve finansmanı bağlamında kurulan ilişkiler yer
almaktadır. Bu itibarla, kalkınmacı devlet modeli, piyasa ekonomisini savunan liberal
modellerle Sovyet tipi planlama modellerinin arasında bir yerde durmakta ve piyasa ile
planlamayı bir araya getirmektedir. Endüstrileşme ve kentleşme hedeflerine kalkınmacı
devlet modeli ile hızlı bir şekilde ulaşmak mümkündür (Radice, 2008: 1154).
Kalkınmacı devlet modelinin beş temel özelliği vardır. Bunlar şu şekilde ifade
edilmektedir (Caldentey, 2008: 30):
 Kalkınmacı devlet her şeyden önce özel sektör aleyhine olmayan müdahaleci
devlettir. Piyasaya müdahale, genellikle özel sektörün yetersiz kaldığı
durumlarda özel sektörün devlet tarafından desteklenmesi şeklinde
gerçekleşmektedir.
 Müdahaleci devlet modeli, ekonomi içerisinde kamu mülkiyetinin çok olduğu
ya da olması gerektiği model değildir. Para ve maliye politikaları, ithalat
kontrolleri, ihracatın teşvik edilmesi, sübvansiyon uygulamaları, kredi
kaynaklarına ulaşmaları noktasında özel sektöre yardım edilmesi gibi
uygulamalar devletin müdahaleciliği bağlamında düşünmek mümkündür.
 Devletin yapacağı müdahalenin ölçeği ve içeriği zamanla değişebilir. Önemli
olan müdahalenin mevcut şartlar ve öncelikler gözetilerek yapılmasıdır.
 Planlı kalkınma sürecinin yürütülebilmesi için bürokratik aygıtların olması
gerekir: (Japonya’daki MITI, Güney Kore’deki İktisadi Planlama Kurulu
gibi).
 Özel sektörün aktif bir şekilde plan ve programlama süreçlerine katılması ve
desteklemesi gerekmektedir.
Turok (2010: 499-500) kalkınmacı devletin taşıması gereken özelliklere üç tane
daha eklemektedir. Her şeyden önce kurulacak planlama departmanı gündelik
gelişmelerden kaynaklanan problemlerden ayrı olarak uzun vadeli stratejik plan yapabilme
kapasitesine sahip olabilmeli, problemler ortaya çıktığında problemin belirtileri ile
sonuçları arasındaki farkı ayırt edebilmelidir. Bireylerin ya da firmaların kapasitelerini
artırıcı faaliyetlere girişilmeli ya da desteklenmelidir ki bu noktada rant kollama
faaliyetlerinden mümkün oldukça uzak kalınması gerekmektedir. İkinci olarak, yapılacak
ya da desteklenecek işlerde hedeflenen kalkınma patikasına uygun ölçekteki işler
desteklenmeli ve devletin ana yatırımcı, satın alıcı, istihdam edici, düzenleyici ve alt yapı
hizmetlerini sağlayıcı tüm yönlerinin tam olarak ortaya çıkabilmesi için devletin ilgili
bütün parçalarının sürece dahil edilmesi gerekir:
Kalkınmacı devletin taşıması gereken üçüncü özellik ise, kalkınmacı devletin
demokratik olması gerektiğidir. Farklı aktörlerin ve çıkar guruplarının ortak amaçlar
etrafında bir araya getirilebilmesi hedeflenen kalkınma noktasına ulaşılabilmesi açısından
oldukça önem arz eder ki bu da ancak demokratik bir devlet çatısı altında gerçekleşebilir.
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II. Kalkınmacı Devlet ve Yeni Bölgeselcilikte Son Gelişmeler
1980’lerle beraber gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkede kalkınmacı devlet
modeli terkedilmiş, neo-liberal politikaların uygulanmasına geçilmiştir. Özellikle
Uluslararası Para Fonu’nun (IMF)desteği ile gelişmekte olan ülkelerde Yapısal Uyum
Programları şeklinde tezahür eden bu politikalarla refah devleti olgusu aşındırılarak
(Moudud ve Botchway, 2008: 7) devletin ekonomi içerisindeki yeri oldukça
küçültülmüştür. Neo-liberal politikaların iktisadi büyümeye olumlu katkılarının olacağı
ümidine rağmen 1980’lerden günümüze kadar yaşanan çok sayıdaki kriz bu yöndeki
ümitleri oldukça azaltmıştır.Son olarak 2007-2008 finansal krizi, neo-liberal politikaların
sosyo-ekonomik yönden zararlı etkilerini gösteren bir kriz olmuştur. Krizden çıkış için
yoğun kamu müdahalesine başvurulması devletin iktisadi hayat içerisindeki yerinin tekrar
düşünülmesine de neden olmuştur. Bu bağlamda, kalkınmanın sağlanması ve finansal
istikrarsızlıkların önlenmesi açısından devletin çok önemli bir kapasiteye sahip olduğu
gerçeği birçok politikacı ve iktisatçı tarafından bir kez daha kabul edilmiştir. Bugün için
dünyanın birçok ülkesinde, teorik olarak meşruluğu tartışılsa bile, devlet de-facto olarak,
kalkınma konuları da dahil olmak üzere, ekonomilerin birçok alanında aktiftir. Kısaca,
devletin kalkınma sorunuyla tekrar ilgilenmeye başlaması bir anlamda neo-liberal
politikaların başarısızlığının kaçınılmaz sonucu olmuştur.
Kalkınmacı devlet modelinin tercih edilmesinin nedenlerinden birisi de ölçek
ekonomilerinden kaynaklanan sorunlardır. Genellikle ölçek ekonomilerinin yeni kurulan
fabrikaların gelişimini ve yeni teknolojilerin kullanılmasını engellediği kabul edilir. Doğu
ve Güney Doğu Asya ülke deneyimleri de, ülke içindeki bölgelerin kendi aralarında
kurdukları işbirlikleri ya da devletin verdiği destek sayesinde ölçek ekonomilerinden
kaynaklanan sınırların aşıldığını ve üretim ve istihdamda artışlar elde edildiğini
göstermektedir. Bu konuda İtalya ve Çin’in değişik yörelerinde önemli mesafeler
alınmıştır. Kalkınmacı devletin bu noktada yapması gereken şey eğitim ve yaparak
öğrenme yolları ile beşeri sermayenin niteliklerini yükseltme ve bu sayede sosyal
organizasyonları işbirliği yapabilecek bir kıvama getirmektir (Bagchi, 2000: 432).
Günümüzde birçok devlet, küreselleşmenin giderek daha çok derinleşmesi ve
küreselleşmeden ve özellikle serbest piyasa ekonomisinden kaynaklanan problemlerin
giderek artması, uluslararası sermaye hareketleri, göç ve teknoloji konuları ve bunlardan
kaynaklanan problemlerin giderek artmasından dolayı hem kalkınma konularında hem de
ekonomik istikrarın sağlanmasında giderek daha çok rol üstlenmektedir (Meier, 2001: 33).
1990’lardan sonra yaşanan iktisadi dalgalanmalar ve özellikle son finansal kriz
dünyanın birçok ülkesinde hükümetlerin sadece kriz dönemlerinde istikrarın sağlanması
için değil, aynı zamanda kalkınmanın sağlanması, gelir dağılımı eşitsizliğinin giderilmesi
için de aktif bir şekilde piyasalara müdahale etmesini ve bu bağlamda politikalar üretmesi
kaçınılmaz kılmaktadır. Bunun bir sonucu olarak birçok ülkede kalkınmacı devlet modeli
arayışları tekrar gündeme gelmiştir. Güney Afrika, bu konuda verilebilecek iyi bir örnektir.
Gelir dağılımının dengesiz olduğu, çalışabilecek yaşta olan birçok kadın ve erkeğin işsiz
kaldığı, işletme ölçeklerinin oldukça küçük olduğu ve periferideki durumun çok daha kötü
olduğu bu ülke şimdi kalkınmacı devlet modeli ile içinde bulunduğu olumsuz koşullardan
kurtulmaya çalışmaktadır. Çünkü sadece madencilik ve bazı finans hizmetlerinin gelişmiş
olması ülkenin içinde bulunduğu olumsuz durumdan kurtulması için yeterli olmamaktadır
(Turok, 2010: 498).
Yeni bir kalkınmacı devlete doğru eğilim Latin Amerika ülkelerinde de
görülmektedir. 1980’lerden sonra, IMF’nin öncülüğünde yapısal uyum programları ve neoliberal politikalara dayalı olarak politikalar takip eden birçok Latin Amerika ülkesi için
iktisatçılar neo-liberal dönemi kaybolmuş yıllar olarak ifade etmekte ve yeni kalkınmacı
paradigmaya ihtiyaç duyulduğu gerçeğinin altını çizmektedirler (Perrotini vd. 2008).
Nitekim Latin Amerika ülkelerindeki bu eğilimler son yıllarda heterodoks iktisat
politikalarını uygulayacağı sözünü veren hükümetlerin neden seçildiklerini de
açıklamaktadır. Aslında Latin Amerika ülkelerinde kalkınmacı devlet anlayışının geniş bir
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şekilde kabul görmesinin temel iki nedeni var. Bunlardan birisi, Washington Konsensüs’ü
temelinde
oluşturulan
politikaların
başarısızlığıdır.
Finansal
serbestleşme,
düzenlemelerden arındırma, özelleştirme politikaları ve sermaye hesaplarının
serbestleştirilmesini öngören Washington Uzlaşısı Latin Amerika ülkelerinde hızlı ve
sürdürülebilir bir büyümeyi tetikleyememiş ve dolayısı ile büyük hayal kırıklıklarına neden
olmuştur. Latin Amerika ülkelerinde kalkınmacı devlet anlayışının güçlenmesine neden
olan bir diğer unsur ise bazı Asya ülkelerindeki hızlı genişleme ve büyümenin Latin
Amerika ülkelerinin avantajlı oldukları enerji ve hammadde gibi mal guruplarına yönelik
talebi ve fiyatı dünya genelinde artırmasıdır. Bu fiyat artışı bu ülkelerin bu tür malların
üretimini ve ihracatını hızlı bir şekilde artırmalarına neden olmuştur. Fakat bu durum
beraberinde bu ülkeler için iki temel problemin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bunlar
mali ve ödemeler dengesi problemleri ile ilgilidir. Dolayısıyla bu yeni ortamda
hükümetlerin de değişen şartlara hızlı hareket etme kabiliyetinin de kalkınmacı devlet
modeli ile sunulduğu vurgulanmaktadır (Brid ve Pauvonic, 2008: 84-85).
Bugün kalkınmacı devlet denildiğinde akıllara, vatandaşlarının yaşam
standartlarını oldukça yükselten Güney Doğu Asya ülkeleri ve bu ülkelerdeki kalkınmacı
devlet uygulamaları gelmektedir. Ancak birçok ülkedeki yoksulluk ve bölgeler arasındaki
gelişmişlik farklılıkları göz önünde bulundurulduğunda, kalkınmacı devlet modelinin bu
tür problemlerin çözümünü sağlayacak bir model sunduğu da görülmektedir (Radice, 2008:
1154-1155).
Kalkınmacı devlet mantığından bakıldığında devletle özel sektör arasındaki
işbirliğinin çok önemli olduğu görülmektedir. Bu noktada, özel sektör yatırımlarının
yetersiz kaldığı dönemlerde devletin hem şehir hem de kırsal alanlarda kaynakların
kullanımını artırmak amacıyla, sisteme basit bir kredi sağlama mekanizmasını aşacak
şekilde müdahil olması gerekmektedir. Böyle bir uygulama devletle özel sektörün
işbirliğine dayandığı ve özel sektörü dışlamadığı için yatırımların sürekliliğini
sağlayacaktır (Mehrling, 2003: 85).
Günümüzde kalkınmacı devlet anlayışına yakın uygulamalar da gündemdedir.
Bunlardan biri de, Baş (2005) tarafından ortaya konulan “Milli Ekonomi Modeli” dir.
Devletin reel sektörü, vereceği faizsiz kredilerle desteklenmesinin öngörüldüğü modelde,
devlet-özel sektör işbirliği ile büyük yatırımların gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.
1990’lardan sonra sadece kalkınmacı devlet yaklaşımında değil aynı zamanda yeni
bölgeselcilik anlayışında da gelişmeler olduğu görülmektedir. Bu bağlamda yeni
bölgeselcilik yaklaşımında öne çıkan ortak özellikler şunlardır (Wheeler, 2002: 269):
 Belirli alanlara yoğunlaşma ve mekânsal planlama
 Büyük şehirlerin olduğu bölgelerde büyüme ve ayrışmanın neden olduğu
problemler
 Çevre ve genel iktisadi planlarla ulaşım ve toprak kullanımı gibi alanlara
yönelik planların birleştirilerek tek yapı altında toplanması(planlamaya
bütüncül bir yaklaşım)
 Sosyal ve ekonomik planlama ile beraber şehirlerin dizaynının artan önemi
 Normatif ya da aktivist bir tutumun daha fazla benimsenmesi
Günümüzde artık bölgesel ekonomiler, iktisadi kalkınma sürecinde sahip oldukları
potansiyel kaynaklardan dolayı kalkınmada ilk hareket noktası olarak kabul etmektedir.
Bölgelere yönelik olarak yürütülen politikalar kaynak dağılımı açısından çok önem arz
etmektedir. Ek olarak bölgenin sahip olduğu kaynaklar iyi bir şekilde değerlendirilirse
küresel rekabet içerisinde önemli bir mesafe alınabilecektir (Turok, 2010: 501).
Günümüzde büyümeyi de içine alan kalkınma sürecinin çok karmaşık olduğu ve bundan
dolayı süreç içerisinde başarılı girişimcilerin yaratılması, toplumun eğitim ve
yeteneklerinin yükseltilmesi, işletme ve pazar ağlarının yaygınlığı ve düzenleyici
politikaların tümünün yer alması gerektiği artık iyice bilinmektedir. Bu bağlamda, yerel ya
da bölgesel kalkınma açısından ise kalkınma, rasyonel planlama ile modern satış ve
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pazarlama faaliyetlerinin bir karmasını ifade etmektedir (Rowe, 2009: 6). Bu noktada,
yerelde kalkınmayı hedefleyen kalkınma ajanslarının yapacağı ya da yapması ve
planlaması gereken çok iş vardır. Bölgedeki yatırımların teşvik edilmesi, ar-ge nin
hızlandırılması, yeni başlayan işlerin desteklenmesi ve geliştirilmesi, alt yapı yatırımlarının
koordinasyonu, bölgesel iktisadi planlamaların yapılması, küçük işletmelerin sermaye
olanaklarının artırılmasına yardımcı olunması gibi çok sayıda fonksiyon, kalkınma
ajansları tarafından yerine getirilmektedir (Beer, 2009: 62). Dolayısıyla bölgesel
kalkınmanın sağlanabilmesi için bütüncül bir kalkınma perspektifi ile planlama
yapılmalıdır. Bu planlamada ise kalkınma ajansları tüm dünyada, çok önemli durumdadır.
III. Türkiye’de Kalkınmacı Devlet Uygulamaları
Türkiye ekonomisinde devletin ekonomiye müdahalesinin tarihi Cumhuriyetin
kurulduğu yıllara kadar geri götürülebilir. 1923 tarihinde toplanan İzmir İktisat
Kongresi’nde ekonomik model olarak serbest piyasa ekonomisi tercih edilmiş ve bu
çerçevede hem yabancı sermaye girişine izin verileceği hem de yerli özel sektörün
destekleneceği belirtilmiştir. Amaç kalkınmayı özel sektör eliyle gerçekleştirmektir. Ancak
I. Dünya Savaşı’nda çeşitli cephelerde önemli oranda eğitimli insanın kaybedilmesi,
sermaye birikiminin yeterli düzeyde olmaması, 1920’lerin ikinci yarısından itibaren
etkilerini hissettirmeye başlayan büyük bunalımın 1930’ların başında Türkiye’yi de
etkilemesi kalkınma hamlesinin özel sektör eliyle gerçekleştirilmesinin önündeki engeller
olmuştur. Tüm bunlar, kalkınma için devletin müdahalesini kaçınılmaz kılmış ve devlet
1930’larda hazırladığı program ve projelerle müdahaleye başlamıştır (Sezen, 1999: 146147).
1930’larda gerçekleştirilen bu müdahaleleri, kalkınmacı devletin ilk uygulamaları
olarak görmek mümkündür. 1934 yılında uygulanmaya başlanan Birinci Beş Yıllık Sanayi
Planı, sanayileşmeyi ön plana almış ve aşağıdaki üç temel ilkeye dayandırılmıştır (Tokgöz,
2011: 79):
 Temel hammaddeleri yurt içinde üretilen veya üretilecek olan sınaî
tesislere,
 Büyük sermaye ve ileri teknoloji gerektiren projelere,
 Kuruluş kapasitelerinin iç tüketimi karşılayacak düzeyde tutulmasına
öncelik verilecektir.
Bu önceliklere bağlı olarak kimya, toprak, mensucat, kendir, demir, kükürt, kağıt
ve selüloz gibi alanlarda faaliyetleri yoğunlaştırmıştır. Belirtilen bu alanlardaki projelerin
gerçekleştirilmesinde de Sümerbank ve İş Bankası görevlendirilmiştir. Birinci Plan’dan
daha geniş perspektifle hazırlanan İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı 1938 yılında yürürlüğe
konulmuş ve kalkınmanın ancak sanayileşme yoluyla olabileceği varsayımından hareket
edilerek üretime ve ara malları üretime öncelik verilmiştir. Plan çerçevesinde yüzden fazla
fabrikanın kurulması karara bağlanmıştır. Ancak II. Dünya Savaşı’ndan dolayı söz konusu
planlar hayata geçirilememiştir (Sezen, 1999: 157-158).
II. Dünya Savaşı’ndan dolayı ara verilen planlama çalışmalarına Savaş devam
ederken tekrar başlanmış 1946 tarihli İvedili Sanayi Planı hazırlanmıştır. Bu planda da ilk
iki planda olduğu gibi sanayileşerek kalkınma anlayışı benimsenmiştir. Ancak II. Dünya
Savaşı’ndan sonra hem bazı iç gelişmeler hem de uluslar arası siyasetteki bazı gelişmeler
İvedili Sanayi Planı’nın uygulanmasını engellemiş ve 1947 tarihli Türkiye İktisadi
Kalkınma Planı’nın hazırlanmasına neden olmuştur. Daha önceki planlarda sanayileşerek
kalkınma hedefi temel hedef iken 1947 tarihli planda sanayileşme son sıraya atılarak tarım
ve ulaştırma sektörüne öncelik verilmiştir (Sezen, 1999: 163).
1950’li yıllar Türkiye’de liberal politikaların tercih edildiği yıllardır. Özel sektörün
geliştirilerek devletin ekonomi içerisindeki payının azaltılması hedeflenmiştir. Bu
bağlamda Kamu İktisadi Teşekkülleri’nin özel sektöre devrine karar verilmiş ve yeni KİT
açılmayacağı kararlaştırılmıştır. Ancak dönemin ikinci yarısında KİT’lerin özel sektöre
devri bir tarafa yeni KİT’ler dahi açılmıştır. KİT’lerin özel sektöre devredilememesinin
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nedeni özel sektörün yeterli sermayeye sahip olmamasıdır. Özel sektör açısından KİT’leri
almaktansa KİT’ler tarafından üretilen malları satın almak daha karlıdır. Yeni KİT’lerin
kurulmasının nedeni ise özel sektörün mevcut iç talebi karşılayacak üretimi
gerçekleştirememesidir. Dolayısıyla, 1950’lerde devletin ekonomiye müdahalesi,
koşullardan dolayı devam etmiştir (Şahin, 2006:105-106).
1960’lı yıllar, planlı ekonomiye geri dönülen yıllardır ve daha önceki plan ya da
programlardan farklı olarak ekonomideki sektörlerin çoğu girdi-çıktı modelleriyle
birbirleriyle ilişkilendirilerek plana dahil edilmiştir. 1960’lı yıllarda beşer yıllık kalkınma
planlarının hazırlanmasında 1950’lerin ikinci yarısındaki devlet müdahalelerinin dağınık
ve belirli bir plandan yoksun olarak gerçekleştirilmesinin yarattığı sorunların da etkisi
olmuştur. Yatırımlar ve projeler arasında herhangi bir koordinasyonun olmaması,
yatırımlar için gerekli kaynakların genellikle Merkez Bankası kaynaklarıyla karşılanmaya
çalışılması ve aynı anda çok sayıda projenin birden gerçekleştirilmeye çalışılması
ekonomide istikrarsızlıklara neden olmuş ve enflasyon oranlarında önemli artışlar
yaşanmıştır. Bundan dolayı 1960’larla beraber beşer yıllık kalkınma planları hazırlanmaya
başlamış ve devletin 1930’larda başlayan ekonomiye müdahalesi kalkınma planları
aracılığıyla devam etmiştir (Şahin, 2006: 134).
1960’lı yıllarda devletin aktif bir şekilde sisteme müdahale etmesinin nedenleri
arasında o yıllarda dünyanın birçok ülkesinde uygulanan Keynesyen politikalar da
sayılabilir. Yine literatürde ve uygulamada büyüme ve kalkınmaya ilişkin konuların ön
planda olması da Türkiye’de kalkınma planlarının hazırlanmasında etkin olmuştur (Şahin,
2006: 135).
1980 sonrası dönem dünyanın birçok ülkesinden olduğu gibi Türkiye’de de neo
liberal politikaların hâkim olmaya başladığı dönemdir. 24 Ocak 1980 Kararları ile daha
önceki dönemlerde geçerli olan korumacı ve ithal ikameci politikalar terk edilmiş,
sanayileşerek kalkınma anlayışı yerini ihracata dayalı bir kalkınma anlayışına bırakmış ve
devletin ekonomideki yerinin azaltılması yönünde bir anlayış hâkim olmuştur (Sezen,
1999: 201).
1980’lerden itibaren planlar terk edilmemekle birlikte 1960-1980 yılları arasında
geçerli olan kalkınma stratejisi terk edilmiş sanayileşerek kalkınma stratejisi ihracata dayalı
bir kalkınma stratejisi ile ikame edilmiştir. Yabancı sermaye girişinin önündeki engellerin
kaldırılması, KİT’lerin özelleştirilmesi gibi politikalar takip edilerek serbest piyasa
ekonomisi için gerekli düzenlemeler gerçekleştirilmiştir (Tokgöz, 2011: 213).
Serbest piyasa ekonomisine geçilmesiyle birlikte devletin kalkınma açısından
oynadığı rol de değişmiştir. Devlet 1980 öncesinde özellikle KİT’ler vasıtasıyla yani üretici
bir birim olarak kalkınmaya katkı sağlarken 1980 sonrasında düzenleyici ve yönlendirici
olarak katkı sağlamaya başlamıştır. Yine hazırlanan planların sadece özel kesim için değil
kamu kesimi için de yol gösterici olması gerektiği kabul edilmiştir.
A. Orta Gelir Tuzağından Kurtulmak İçin Devletin Rolü ve KİT
Orta gelir tuzağı büyüme sürecinde ülkelerin orta gelir diye isimlendirilen gelir
düzeyine ulaştıktan sonra o düzeyde kalmaları ve yüksek gelir düzeyine geçememeleridir.
Gelir tuzakları bütün gelir seviyeleri için geçerlidir. Fakat en çok rastlanılanı(özellikle
gelişmekte olan ülkelerde) orta gelir tuzağıdır.
Dünya Bankası, ekonomileri gelişmişliklerine göre sıralarken üç kategoriye
ayırmaktadır. Bunu yaparken GSYİH’yı dikkate almakta ve atlas metodunu kullanarak
hesaplamaktadır. Bu metoda göre kişi başı GSMH düzeyi 1,045$’dan az olan ülkeler düşük
gelirli, 1,045$ -12,745$ olan ülkeler orta gelirli, 1,045$-4,125$ gelir aralığında olanlar altorta, 4,125$-12,746$ aralığında olanlar üst-orta gelirli ülkeler ve kişi başı GSMH’sı
12,746$’dan daha fazla olan ülkeler yüksek gelirli ülkeler olarak sınıflandırılmaktadır
(World Bank, 2013).
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Orta gelir tuzağından kurtulabilmek için verimlilik arttırılmalı ve bu bağlamda
katma değeri yüksek ürünler üretilmelidir. Ar-Ge faaliyetlerinin arttırılması ve dışa
bağımlılığın azaltılması önem arz etmekte ve bu aşamada ucuz işçilikten daha ziyade katma
değeri yüksek ve inovasyona önem veren politikaların takip edilmesi önemlidir. Son olarak
üretimin, eğitimin, nitelikli işgücünün, girişimciliğin ve inovasyonun gelişimini sağlayacak
kurumsal altyapının oluşturulması ve politikaların uygulanması en önemli husustur
(Agenor ve Canuto, 2012, Kritayanavaj, vd, 2012 ve Ghani, vd, 2013).
Kalkınma için en önemli hususlar nitelikli iş gücü sağlamak için eğitim ve gelişme
için Ar-Ge faaliyetleri çok önemlidir. İçsel büyüme modellerinde de görüldüğü üzere,
eğitim ve Ar-Ge ile hem teknoloji gelişme sağlanmakta hem de beşeri sermayeyi
geliştirmekte ve böylece aynı miktar emek ve sermaye miktarı ile daha fazla üretim
sağlanabilmektedir (Yeldan, vd, 2012). 1980 sonrasında Türkiye’de bütçeden eğitim için
ayrılan paya bakıldığında yüksek gelir gurubundaki ülkelere göre bu oranın iki, üç hatta
dört kat daha az olduğu görülmektedir.
Gelişmiş ülkelerin bütçeden Ar-Ge için ayırdıkları paylara bakıldığında bu oranın
%2’nin üzerinde olduğu görülmektedir. Ar-Ge oranı bu ülkeler arasında en düşük olan
Singapur’da bile bu oran Türkiye’nin iki katıdır. İsrail’de bu oran %4-4,5, Japonya’da%3,
Almanya, ABD ve Tayvan’da ise %3 civarındadır. Türkiye’de ise %1 civarına yeni yeni
gelinmektedir. Ar-Ge ile ilgili olarak bir başka gösterge ise patent başvurusudur.
Japonya’da 15-65 yaş aralığındaki her bin kişiden yaklaşık 4’ü patent başvurusu
yapmaktadır. Türkiye’de ise bu oran olarak her yüz binde yaklaşık bir civarındadır. Bu
durum, orta gelir tuzağından kurtulma açısında güçlükler oluşturmaktadır (Kaya vd., 2015).
DPT’nin kurulmasıyla birlikte Türkiye’de kalkınma planlı bir biçimde yapılmaya
başlamıştır. DPT’nin ilk kurulduğu yıllarda kalkınma planları kamu için emredici özel
sektör için yol gösterici niteliktedir. Bu yıllarda kamu kesimi kalkınmada daha etkili
olmuştur (Kepenek ve Yentürk, 2004). Yine bu dönemde kalkınma ekonomisinde tanınmış
iktisatçı Prof. B. Chennery danışman olarak Türkiye’ye getirilmiştir. Yine kalkınma
stratejilerinden biri olan tasarrufların yatıma dönüşmesi sağlanmaya çalışılmıştır. Bunun
için lüks mal tüketiminin azaltılması, vergiler ve sosyal sigorta fonları iyi kullanılmaya
çalışılmıştır.
50 yıl alt- orta, son 10 yıldır ise yüksek-orta gelir grubunda yer alan Türkiye
toplamda 60 yıl kadar uzun bir süredir orta gelir grubunda yer alarak orta gelir tuzağındadır.
Türkiye’nin orta gelir tuzağından kurtulması için ise kalkınmacı devlet politikalarının özel
sektöre destek olarak, özel sektörün yetişemediği alanlarda devlet eliyle gelişme ve
kalkınma sağlamaya çalışmalıdır. Tam bu noktada Baş (2005) tarafından ortaya atılan
“Milli Ekonomi Modeli”, benzer bir uygulama ile özel sektör ve devlet işbirliği ile büyük
yatırımların gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etmektedir.
Türkiye’nin orta gelir tuzağından kurtulmak için, yapması gereken birkaç faktör
sayılabilir. Cari açık olmadan büyümeyi sağlamak, faktör verimliliğin arttırılması,
hizmetler sektöründe katma değerin arttırılması, yatırımların uluslararası nitelikli olması,
yenilikçiliğe önem verilmesi, eğitim ve beşeri sermayenin niteliğinin arttırılması,
inovasyon ve Ar-Ge’nin arttırılması bunlardan bazılarıdır.
Kamu İktisadi Teşebbüsleri(KİT) kamu kaynaklarını kullanarak ekonomik alanda
faaliyet gösteren devlet kuruluşlarıdır. KİT kavramı ilk kez 1961 anayasasında
kullanılmıştır. KİT’lerin amaçları: ekonomik kalkınmayı sağlamak, tekelleri devlet eliyle
işletmek, özel sektörün başaramayacağı veya giremediği işleri yapmak, ekonomiye yön
vermek, özel sektöre öncülük etmek, gelir dağılımını düzenlemektir.
Bu bağlamda 1950 yılından önce kurulan kuruluşlar: Türkiye Sanayi ve Maadin
Bankası, Sümerbank, Devlet Sanayi Ofisi, Türkiye Sanayi Kredi Bankası’dır. Bu süreçte
özelleştirme politikası güdülmesine rağmen daha fazla KİT kurulmuştur.
1951-1960 arasında bu dönemde TCDD, PTT, Denizcilik Bankası T.A.Ş. ve DMO
iktisadi devlet teşekkülü haline dönüştürülmüş, TPAO, EBK, TDÇİ ile SEKA ve T.C.
Turizm Bankası gibi yeni teşekküller kurularak KİT’ ler daha da yaygınlaştırılmıştır.
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1961-1979 yılları arasında TESTAŞ, TEMSAN, TÜMOSAN, TAKSAN, GERKONSAN,
Seydişehir Alüminyum Tesisleri, İskenderun Demir Çelik Tesisleri, DYB, TEK,
ÇAYKUR, KBİ ve DESİYAB gibi yeni KİT’ler bu dönemde kurulmuşlardır.
1980’li yıllarda liberal ekonomiye geçiş ile birlikte KİT’lerin özelleştirilme
faaliyetleri başlatılmış. En fazla 2005 yılında gerçekleştirilmiştir. 1986-2010 yılları
arasında özelleştirmelerden toplamda yaklaşık olarak 45 milyar $ gelir elde edilmiştir.
B. Kalkınmacı Devlette Rekabetçilik
Ülkelerin büyümelerinin istenilen düzeyde olabilmesi için birbirleriyle ilişkili
birçok faktör söz konusudur. Bu faktörler doğru bir şekilde bir araya geldiklerinde
rekabetçi ortam sağlanmakta, büyüme istenilen aşamaya ulaşmakta ve kalkınma
sağlanabilmektedir.
Dünya Ekonomik Forumu (DEF) ülkelerin rekabetçilik durumunu
sınıflandırmaktadır. Bu sınıflandırma 3 temel kategori ve 12 adet alt kategoriden
oluşturulmaktadır. Bu bağlamda ülkeler faktör odaklı, etkinlik odaklı ve yenilikçilik odaklı
olmak üzere üçe ayrılmıştır. Birinci kategorinin değer unsurları kurumlar, alt yapı,
makroekonomik ortam, sağlık – ilköğretimdir. İkinci kategorinin yükseköğretim ve eğitim,
mal piyasasının etkinliği, emek piyasasının etkinliği, finansal piyasaların gelişmişliği,
teknolojik hazırlık ve piyasa ölçeğidir. Üçüncü kategorinin alt faktörleri ise işletmelerin
gelişmişliği ve yenilikçilik – inovasyondur (Kaya vd., 2015: 835).
İlk kategori içerisinde yer alan ekonomiler faktör odaklı ekonomiler olarak
nitelendirilmektedir. Bu kategoriden bir üst kategoriye geçiş için ikinci kategorinin
niteliklerine sahip olmak gerekir. Uzmanlaşmış işletme anlayışına sahip yenilikçiliğin ve
inovasyonun etkin olarak yer aldığı ekonomiler ise yenilikçilik odaklı olarak
nitelenmektedir (World Economic Forum, “Global Competitiveness Report: 2013-2014”).
Türkiye ise rekabetçilik sıralamasında 44. sırada yer almakta ve etkinlik odaklı
ekonomiden yenilikçi odaklı ekonomiye geçiş aşamasındadır.
Rekabet ülkeler için önem arz etmekte ve rekabet edebilme kapasitesini
geliştiremeyen ülkeler için dışa bağımlılık baş göstermektedir. Özellikle Türkiye gibi orta
gelir tuzağına yakalanmış ülkeler için rekabet edebilmek olmazsa olmaz koşullardandır.
1980 yıllarda neo-liberal ekonomik politikaların popülerlik göstermesinden itibaren hızla
dışarıya açılan ülkelerde, özellikle cari açık ve buna bağlı dış borçlanma göze çarpmaktadır.
Bu süreçten sonra bu koşulları yaşayan ülkelerde büyüme tehlikeye girmiş ve cari açıkla
büyümek imkansız bir hal almıştır. Bunun için rekabeti arttırıcı kalkınmacı devlet anlayışı
geliştirilmeli ve devlet rekabet ortamını özellikle uluslar arası rekabet gücünü arttırmak için
özel sektöre ihracat desteği sağlamalıdır. Ayrıca inovatik faaliyet sürdüren firmalar
kredilerle desteklenmeli ve Devlet-üniversite-sanayi işbirliği geliştirilmelidir. Bu süreçte
özellikle küçük ölçekli işletmelere büyümeleri noktasında destek olunmalı ve rekabet
ortamına alışması sağlanmalıdır. Bu açıdan özellikle Samsung,Hyundai, Lg, Kia, Daewoo,
Ssangyong gibi markalara sahip Güney Kore ile Türkiye’nin rekabet edebilmesi için uluslar
arası standartta firmalar çıkarması gerekmektedir (Atik, 2015: 169). Bunun için ise özel
sektör desteklenmelidir. Böylece istenilen rekabet ortamı sağlanabilecektir.
C. Türkiye‘de Kalkınmacı Devlet Anlayışında Teşvik Politikaları
Teşvik politikaları öncelikli olarak kalkınma hedeflenen sektörlerde gelişmeyi
destekleyici olmalıdır. Kalkınmacı devlet anlayışında uygulanan teşvikler ise, vergi
indirimi, vergi muafiyeti ve yatırım indirimini içeren mali teşvikler, az gelişmiş bölgelere
yönelik özel yatırım teşvikleri, elektrik enerjisi gibi sürdürülebilir sektörlere yönelik
teşvikler, kredi olanakları sağlayan finansal teşvikler ve altyapı ile teknik yapıyı
kolaylaştırıcı, işletmelerin faaliyete geçişlerini destekleyici kuruluş ve başlangıç
teşviklerini şeklinde sıralanabilir (Akdeve ve Karagöl, 2013: 336).
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Türkiye açısından 1950 Öncesi teşvikler 1913 yılı “Teşvik-i Sanayi Muvakkati”
kanunu ile başlamıştır. Bu kanun ile toplam değeri 1.000 Lira’yı geçen, en az 5 beygir
gücüne sahip sanayi kuruluşlarına makine, vergi indirimleri, arsa tahsisi ve ham maddelerin
ithalatında gümrük vergisinde kolaylıklar sağlanmıştır. 1950 öncesinde politika olarak yerli
üretimin teşvik edilmesi ve işletme sayısının arttırılması amaçlanmıştır. Bu bağlamda
sanayileşmedeki eksiklikler belirlenmiş ve kaynakların verimli kullanımı ile sanayileşmede
ilerleme sağlanmaya çalışılmıştır. Vergilerde ve gümrük tarifelerinde indirimler ve
iyileşmeler yapılarak dışa bağımlılığın azaltılması ise bir başka amaç olmuştur (Akdeve ve
Karagöl, 2013: 337).
1950-1980 yılları arasında teşvik politikaları özel sektör ağırlıklı olarak
belirlenmiştir. Bu açıdan özel sektörü baz alan krediler genişletilmiş, dış ticareti
özendirmeye yönelinmiş, tarım sektöründe üretim ve sürekliliğin sağlanması için önlemler
alınmıştır. Bazı sektörlerin altyapı yatırımları hızlandırılmış ve özel kesimin sermaye
birikiminin teşvik edilmiştir. Bu bağlamda orta ve uzun vadeli sanayi yatırım kredisi
sağlaması için “Türkiye Sınai Kalkınma Bankası” kurulmuştur. Yine bu dönemde yabancı
yatırımcının Türkiye’ye çekilmesini sağlamak adına, 1951 yılında, “Yabancı Sermayeyi
Teşvik Kanunu” çıkartılmıştır (Akdeve ve Karagöl, 2013: 337).
1980’li yıllara gelindiğinde İthal ikameci sanayileşme politikası terk edilmiş,
ihracata dönük sanayileşme stratejisi benimsenmiştir. Sanayinin uluslararası piyasalarda
rekabet sağlayabilmesi için ucuz kredi ve girdi temini sağlanmıştır. Ayrıca vergide
kolaylıklar, ithalatta kota ve gümrük tarifeleri gibi uygulamalar yapılmıştır.24 Ocak
Ekonomi kararları ile ise dış ticaret serbestleştirilmiş, yabancı sermaye yatırımları teşvik
edilmiştir. Ayrıca bu süreçte “taşıyıcı sektörler” diye adlandırılan ülke ekonomisini
taşıyacağı düşünülen sektörlerin desteklenmesi hedeflenmiştir. Ayrıca“Özel Önem Taşıyan
Sektör” adı altında turizm, hazır giyim, tarımsal sanayi, otomotiv ve demir-çelik gibi
sektörlerde geleceği belirleyici sektörler olarak görülmüştür (Akdeve ve Karagöl, 2013:
337).
1989 yılında uygulanan Kaynak Kullanımını Destekleme Primi (KKDP) ile
teşviklere nakit yardımlar da dahil edilmiştir. 1994 yı6ılında teşviklerde sektör ön plana
çıkarılmasından vazgeçilmiş ve İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara ve İzmir gibi gelişmiş
illerin dışında kalan tüm bölgeler sanayi kuşağı olarak belirlenmiştir (Akdeve ve Karagöl,
2013: 338).
Planlı ekonomiye geçiş politikaları ile ihracata yönelik uygulamalar ön plana
çıkmış ve 1990’lı yıllarda Ar-Ge, KOBİ, istihdam, çevre ve bölgesel gelişme gibi çeşitli
alanlarda uygulanan politikalar ile ekonomik kalkınma amaçlanmıştır. Fakat 2000’lere
kadar uygulanan teşvik politikalarında teşviklerin kamusal maliyeti ve yararlanacak alan
ve kesimin analizinin düzgün ve başarılı bir şekilde yapılamaması teşvik politikalarının
başarısızlığına neden olmuştur. Dolayısıyla 2000’li yıllardan sonra teşvik sisteminde
iyileştirme ve düzeltmeye gidilmiştir. 2009 yılında hazırlanan teşvik sistemi ile Türkiye 4
yatırım bölgeye ayrılmış teşvik alanları genişletilmiş ve ihracat, ithalat, rekabet edebilirlik
ve istihdamın geliştirilmesine önem verilmiştir. Son teşvik sistemi ile il bazında yatırım
olanakları belirlenerek bölgesel farklılıklar azaltılmaya çalışılmıştır (Akdeve ve Karagöl,
2013: 338).
2009‘da oluşturulan teşvik sistemi ile katma değeri en yüksek yatırımlara
yönelinmesini sağlamak, üretimi ve istihdamı artırmak, yatırımın devamlılığını ve
sürdürülebilirliği ile kalkınma amaçlanmıştır. Ayrıca uluslararası rekabet gücünü arttıracak
büyük ölçekli yatırımları teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımı artırmak, bölgesel
farkları ortadan kaldırmak ve çevreyi koruyan yatırımların teşviki amaç olarak
belirlenmiştir (Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar,2009).
2012 yılında teşvik sisteminin etkinliğini kaybetmesi ve bölgeler arası farklarının
artması nedeniyle yeni bir teşvik sistemi oluşturulması zorunluluğu doğmuştur. Bu
bağlamda yeni teşvik sisteminde, genel teşvik uygulamaları, bölgesel teşvik uygulamaları,
büyük ölçekli yatırımların teşviki ve stratejik yatırımların teşviki olmak üzere 4 temel
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yatırım teşviki oluşturulmuştur. Yeni Teşvik Sistemi kapsamında; KDV istisnası, gümrük
vergisi muafiyeti, vergi indirimi, asgari ücret üzerinden hesaplanan sigorta primi işçi ve
işveren hissesi desteği, yatırım yeri tahsisi, gelir vergisi stopajı ve KDV iadesi olmak üzere
yedi maddede teşvik planlanmıştır (Ekonomi Bakanlığı, 2012). Eski teşvik sisteminde ki
gibi verilmesi planlanan destekler yatırımların bulunduğu bölgeye ve ölçeğine göre
farklılık arz etmektedir. Fakat yeni teşvik sisteminin sektörel uygulama alanı daha geniştir.
SONUÇ
Reel sektörün öneminin her geçen gün arttığı günümüzde, kanun koyucular, reel
sektörü destekleyici birçok politika uygulama durumundadırlar. İşte kalkınmacı devlet
kavramı da bu çerçevede ortaya atılmış bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır.
En önemli uygulamalarından birisinin özel sektörle devletin işbirliği içinde hareket
edip yatırımlara girdiği kalkınmacı devlet anlayışında, mevcut kaynakların maksimum
şekilde devreye alınması temeline dayanmaktadır.
Bu çalışmada dünyadaki ve Ülkemizdeki kalkınmacı devlet anlayışında gelinen
nokta, uygulama örnekleriyle birlikte özetlenmeye çalışılmıştır. Dünyada değişik
bölgelerde değişik isimlerle anılan kalkınmacı devlet uygulamaları Ülkemizde genel olarak
KİT’ler, devlet yardımları ve teşvikler şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Son yıllarda ise,
kalkınma ajansları şeklinde yapılanan kalkınmacı devlet olgusu, özellikle son yıllarda reel
sektör firmalarının daha fazla desteklenmesi ile farklı boyutlar kazanmıştır.
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Özet
Bu araştırmanın temel amacı, beş faktör kişilik özelliklerinden dışadönüklük ve
uyumluluğun tüketici etnosentrizmi üzerindeki olası etkilerini tespit etmektir. Araştırmanın
diğer bir amacı ise, cevaplayıcıların etnosentrizm düzeylerinin cinsiyetlerine göre değişip
değişmediğini test etmektir. Bu amaçlara ulaşmak için, Balıkesir Üniversitesi Burhaniye
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencileri arasından kolayda örnekleme yöntemi ile
araştırmaya dahil edilen 413 öğrenci üzerinde yüz yüze anket yöntemiyle bir uygulama
gerçekleştirilmiştir.
Araştırmada bu kitlenin kullanılmasının nedeni, üniversite
öğrencilerinin farklı etnik yapıya mensup bireylerin en kolay şekilde bir arada
bulunabileceği kitle olmasıdır. Araştırmada bireylerin dışadönüklük ve uyumluluk
düzeylerini ölçmek amacıyla Beş Faktör Kişilik Özellikleri ölçeğinin ilgili ifadeleri
kullanılmıştır. Bu ifadeler, Goldberg (1999) tarafından geliştirilen ölçeğin Sudak ve Zehir
(2013) tarafından Türkçeye çevrilmiş versiyonundan alınmıştır. Tüketici etnosentrizmini
ölçmek için ise, Shimp ve Sharma (1987) tarafından geliştirilen ve 17 ifadeden oluşan
CETSCALE ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonuçları, kişilik özelliklerinden
dışadönüklüğün tüketici etnosentrizmi üzerinde negatif; uyumluluğun ise pozitif bir
etkisinin olduğunu göstermektedir. Araştırmada ayrıca, tüketicilerin etnosentrizm
düzeylerinin cinsiyetlerine göre farklılık gösterdiğini ortaya koymaya yönelik olarak
tasarlanan hipotez, yapılan analizler sonucunda desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Beş Faktör Kişilik Özellikleri, Dışadönüklük, Uyumluluk,
Tüketici Etnosentrizmi, CETSCALE Ölçeği.
JEL Sınıflandırması: M31.
Abstract
This study aims to explore the effect of extraversion and agreeableness
(components of the big five personality traits) on consumer ethnocentrism. Further, the
study also probes whether gender makes a difference on consumer ethnocentrism. In order
to answer the research questions, a field study is conducted on university students attending
Balıkesir University, Burhaniye School of Applied Sciences. University students represent
a coalesced group with a great variety of ethnic background. Data is collected from
conveniently selected 413 respondents by face to face surveys. Personality is measured by
the big five personality traits (Goldberg 1999) which was adapted by Sudak and Zehir
(2013). The 17 item CETSCALE is employed to measure consumer ethnocentrism (Shimp
and Sharma, 1987). Data analyses revealed that agreeableness exerts a significantly
positive effect on consumer ethnocentrism while extraversion has a significantly negative
effect. Further, data analyses provided empirical support for the hypothesized association
between gender and consumer ethnocentrism. Research and managerial implications of
these findings are discussed.
Keywords: Big Five Personality Traits, Extraversion, Agreeableness, Consumer
Ethnocentrism, CETSCALE
Jel Classification: M31
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I. GİRİŞ
Tüketici davranışlarını etkileyen pek çok faktör bulunmaktadır. Bu faktörler içinde
bireyin sahip olduğu kişilik özellikleri (Aldemir & Bayraktaroğlu, 2004; Kurtuldu &
Keskin, 2005; Erciş & Deniz, 2008; Koca & Koç, 2010) ve etnosentrik eğilimleri (Javalgi,
Khare, Gross & Scherer, 2005; Bozyiğit & Akkan, 2011) önemli bir yer tutmaktadır.
Firmalar farklı kişilik özelliklerine sahip bireylerin satın alma davranışlarındaki
farklılıkları öğrenerek, pazarlama faaliyetlerinde işletme yararına değişikliklere
gidebilirler. Aynı şekilde, farklı bir ülkede faaliyet gösteren bir uluslararası işletme de
tüketici etnosentrizmi kavramına hakim olmak durumundadır. Zira tüketici
etnosentrizminin bir pazarda yüksek olması, o pazara girecek olan yabancı işletmeler için
büyük bir tehdit unsuru oluşturmaktadır. Etnosentrik tüketicilerin yabancı ürünlere karşı
önyargılı olmaları ve bu ürünleri kendi ülkeleri için bir tehdit unsuru olarak görmeleri bu
ürünlere karşı tutumlarına ve davranışlarına yansımaktadır. Bu sebeplerden dolayı,
özellikle başka ülkelerde faaliyet göstermek isteyen yabancı firmalar açısından hedef
pazarlarındaki tüketici etnosentrizminin derecesini bilmek önem kazanmaktadır (Bozyiğit
& Akkan, 2011). Kişiliğin oluşumunda başta kalıtım olmak üzere, sosyal çevre, aile,
coğrafi ve fiziksel şartlar gibi birçok faktör etkili olabilmektedir (Erkuş & Tabak, 2009).
Aynı şekilde tüketici etnosentrizmini etkilediği düşünülen birçok kişilik özelliği
bulunmaktadır (Caruana & Magri, 1996; Steenkamp, Hofstede & Wedel, 1999; Caligiuri,
Jacobs & Farr, 2000). Bu doğrultuda hangi kişilik özelliğine sahip bireylerin etnosentrizm
düzeylerinin yüksek ya da düşük olduğunu bilmek özellikle yabancı markaların kendilerine
yönelik tutum ve davranışları olumlu yönde değiştirebilecek stratejiler üretmesine fayda
sağlayabilir.
Literatürde kişilik özelliklerinin tüketici etnosentrizmi üzerindeki etkisini ortaya
koymaya yönelik çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Ancak, yapılan literatür çalışması
doğrultusunda bu çalışmaların hiçbirinde dışadönük ve uyumlu bireylerin etnosentrik
eğilimlerinin hangi düzeyde gerçekleştiğine yönelik bir çalışmaya rastlanmamıştır. Oysa
kavramlar derinlemesine incelendiğinde dışadönük bireylerin daha düşük düzeyde, uyumlu
bireylerin ise daha yüksek düzeyde etnosentrik olabileceği beklentisi ortaya
çıkabilmektedir. Bu doğrultuda, bu araştırmanın temel amacı dışadönüklük ve uyumluluk
kişilik özelliklerinin etnosentrizm üzerindeki olası etkilerini ortaya koymak olarak
belirlenmiştir. Bu amaca ulaşmak için, öncelikle bir literatür çalışması yapılmış; sonrasında
üniversite öğrencileri arasından seçilen bir örneklem üzerinde saha çalışması
yürütülmüştür.
II. LİTERATÜR ÇALIŞMASI
Bu bölümde tüketici etnosentrizmi ile kişilik ve beş faktör kişilik özellikleri
konularında yapılan literatür çalışmasına yer verilmiştir.
A. TÜKETİCİ ETNOSENTRİZMİ
Tüketici etnosentrizmi terimi, Sumner (1906) tarafından geliştirilen Etnosentrizm
kavramından adapte edilmiştir. Etnosentrizm kavramı, grup içi ve grup dışı bireyler
arasındaki farklılıklara ilişkin sosyolojik bir kavram olmasına rağmen, gitgide bireysel
düzeyde kişilik sistemleriyle ilgili psikolojik bir yapı haline gelmektedir. Genel olarak
etnosentrizm kavramı, insanların kendi gruplarını (iç grup) evrenin merkezinde görme
eğilimini, diğer sosyal birimlerin kendi gruplarının bakış açısından yorumlanmasını ve
kendi gruplarından olanları körü körüne kabul ederken, kültürel olarak farklı diğer grupları
(dış grup) reddetmeyi ifade eder (Shimp & Sharma, 1987). Bu noktada, iç grup ve dış grup
kavramları ortaya çıkmaktadır. İç grup, etnosentrik tüketicilerin bu duyguyu beslediği,
normları ve değerleriyle övündüğü ve kendilerini bağlı hissettikleri grup anlamına
gelmektedir. Bu bir ulus, bölge, topluluk, alt kültür ya da etnik grup olabilir. Dış grup ise,
kişinin kendini bağlı hissettiği iç grup dışında kalan diğer gruplardır (Arı & Madran, 2011).
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Etnosentrizm kavramı ilk olarak Shimp ve Sharma (1987) tarafından “tüketici
etnosentrizmi” biçiminde kullanılarak bir pazarlama kavramı haline getirilmiştir. Bu
çalışmada, Shimp ve Sharma tüketici etnosentrizmi teriminin “yabancı ürünlerin satın
alınmasının uygunluğu (özellikle ahlaki açıdan) hakkında Amerikan tüketicilerin
inanışları” anlamında kullanıldığını ifade etmişlerdir. Buna göre, etnosentrik tüketicilerin
bakış açısı, onlara göre ülke ekonomisine zarar verdiği, insanların işlerini kaybetmesine
neden olduğu ve açık bir şekilde vatansever olmayan bir davranış olduğu için yabancı
ürünlerin ithalinin yanlış olduğu şeklindedir. Etnosentrik olmayan tüketiciler ise, yabancı
ürünlerin nerede üretildiği dikkate alınmaksızın (hatta belki de yurtdışında üretildikleri için
daha fazla tercih edilerek) kalitelerine göre değerlendirilebilecek nesneler olduğunu
savunmaktadır (Shimp & Sharma, 1987).
Tüketici etnosentrizmi kavramını ölçmek amacıyla Shimp ve Sharma (1987)
tarafından CETSCALE (Consumer Ethnocentric Tendency Scale) ismi verilen bir ölçek
geliştirilmiştir. Ölçeğin geliştirilmesi aşamasında bir dizi çalışma yapılmış ve sonuçta 17
ifadeden oluşan CETSCALE ölçeği ortaya çıkmıştır. Pek çok çalışmada bu ölçeğin
güvenilirliği ve geçerliliği test edilmiş ve ölçek bu testlerden başarıyla geçmiştir. Ölçeğin
geçerliliği pek çok farklı ülkede yapılan çalışmalarda da kanıtlanmıştır (Netemeyer,
Durvasula & Lichtenstein, 1991; Good & Huddlestone, 1995; Watson & Wright, 2000;
Wang & Chen, 2004; Teo, Mohamad & Ramayah, 2011). Bu ölçek Türkiye’de de pek çok
çalışmada güvenilir ve geçerli bulunmuştur (Küçükemiroğlu, 1999; Kaynak & Kara, 2002;
Arı & Madran, 2011). CETSCALE ölçeği kullanılarak yapılan araştırmalarda tüketici
etnosentrizminin yerli ve yabancı ürün önceliği ve menşe ülke etkisi ile (Watson & Wright,
2000; Orth & Firbasova, 2002; Balabanis & Diamantopoulos, 2004; Bawa, 2004; Liu,
Murphy, Li & Liu, 2007); materyalizm, kapitalizm, kültürel açıklık, cinsiyet gibi
değişkenlerle (Shankarmahesh, 2006); yaşam tarzıyla (Küçükemiroğlu, 1999); ürün
kalitesi algısıyla (Huddlestone, Good & Stoel, 2001); politik değişkenler (ulusalcılık,
yurtseverlik gibi) ile (Balabanis, Diamantopoulos, Mueller & Melewar, 200; Lee, Hong &
Lee, 2003) ve kültür ile (Yoo & Donthu, 2005) ilişkisinin incelendiği görülmüştür.
B. KİŞİLİK KAVRAMI VE BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ
Kişilik kavramı, genel bir ifadeyle bireyin yaşama biçimidir. Kültürün bir
toplumun yaşam tarzını gösterdiği gibi, kişilik de bireyin yaşam tarzını ifade etmektedir
(Eroğlu, 2011). Kişilik, bireyin bütün özellikleri ile ilgili olup, bireylerin iç ve dış
çevreleriyle kurduğu, diğer bireylerden ayırt edici, tutarlı ve yapılaşmış bir ilişki biçimi
olarak kendini göstermektedir (Cüceloğlu, 1991). Allport ise kişiliği, dinamik bir
psikofizyolojik sistem içinde yaşayan bireyin kendine özgü, karakteristik bir hal almış,
çevreye uyum süreci olarak tanımlamaktadır (Karayılan & İbrahimoğlu, 2012). İnsanların
tutumları, inançları, kavramaları ve davranışları onların kişilikleri tarafından
belirlenmektedir. Başka bir ifadeyle, psikolojik eğilimler bir dizi bireysel değişken
üzerinde ana etkiye sahiptir. Kişilik, her bireyin benzersiz özelliklerini yansıtır. Özellikleri
ise, bireyin özünü tanımlarken, düşünce ve eylemlerinin tümünü yansıtır (Devaraj, Easley
& Crant, 2008).
Akademisyenler uzun yıllardır kişilik özelliklerini sınıflandırmak amacıyla
çalışmaktadır. Bu çalışmalar sonucunda pek çok farklı sınıflandırma ortaya atılmıştır.
Bunlar içerisinde literatürde en yaygın kullanılanı “beş faktör kişilik özellikleri” olarak
adlandırılan beş boyutlu sınıflandırmadır. Bu model, Allport ve Odbert’in (1936) kişilik
üzerine başlattığı çalışmaya Cattell (1946) ve Fiske’nin (1949) yaptığı katkıyla gelişmiştir.
Bu çalışmalar ışığında, Warren Norman 1963 yılında yaptığı çalışmasında dışadönüklük,
uyumluluk, sorumluluk, duygusal denge ve yeniliklere açık olma olarak adlandırdığı beş
faktör kişilik modelini ortaya atmıştır. 1980’lerin sonlarına doğru psikologlar kişilik
literatüründeki karmaşık bulguların düzenlenmesi için anlamlı ve kullanışlı bir
sınıflandırma sağlayabilen “beş faktör modeli” üzerinde anlaşmaya varmışlardır (Erciş &
Deniz, 2008).
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Beş faktör kişilik modelinin ilk boyutu dışadönüklüktür. Bu boyut, bireyin hayat
dolu, heyecanlı, neşeli, girişken ve sosyal olma gibi özelliklerini içermektedir (Sudak &
Zehir, 2013). Başka bir ifadeyle, dışa dönük bireyler toplum içinde olmayı seven, aktif,
konuşkan, insan odaklı, iyimser, eğlenmeyi seven, sevgi dolu, risk alabilen, duygularını
gösteren, değişikliği tercih eden bireylerdir (Yürür, 2009). Ayrıca bu bireyler, dikkat
çekmekten rahatsız olmayan, geri planda kalmayı tercih etmeyen ve yabancılarla bile
rahatlıkla anlaşabilen bir yapıdadır. Modelin ikinci boyutu olan uyumluluk düzeyi yüksek
bireyler başkalarıyla birlikte olmaya önem verirler. Saygılı, arkadaş canlısı, yardımsever
ve cömerttirler (Erciş & Deniz, 2008). Bu özelliğe sahip bireylerde Empati kurabilme,
arkadaşının derdiyle dertlenebilme ve başkalarına zaman ayırma gibi özellikler ön plana
çıkmaktadır. Modelin üçüncü boyutu olan sorumluluk sahibi bireyler, sıkıntıdan
kaçınırlar, amaca yönelik planlama yapar ve sabrederek başarıya ulaşırlar. Bu kişiler aynı
zamanda başkaları tarafından zeki ve güvenilir olarak nitelendirilirler. Sorumluluk,
başarma savaşı, yeterlik, üzerinde düşünme, görev bilinci olma, düzenli olma, kendi
kendini disiplin etmeyi içermektedir (Çınar, 2011). Modelin dördüncü boyutu olan
duygusal denge ya da bunun tersi olarak değerlendirilen nevrotiklik boyutu ise, endişeli,
korumacı, güvensiz, gergin ve kaygılı bireylerin kişilik özelliği olarak ifade edilebilir
(Barrick & Mount, 1991). Bu bireyler, kolay üzülüp kırılan, ruh hali çok çabuk değişen ve
çabuk telaşlanan bir yapıdadır. Modelin son boyutu yeniliklere açık olma ya da diğer bir
ismiyle açıklıktır. Bu boyut, hayal kurma, estetik, duygu, eylem, değer ve düşünceleri içine
alır (Çınar, 2011).
Bu çalışmada beş faktör kişilik özelliklerinden tüketici etnosentrizmini etkilediği
düşünülen dışadönüklük ve uyumluluk kullanılmıştır.
III. YÖNTEM
Araştırmanın ana kitlesi Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler
Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrencilerden oluşmaktadır. Balıkesir Üniversitesi
Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nun yaklaşık 1000 devamlı öğrencisi
bulunmaktadır. Bu ana kitleden kolayda örnekleme yöntemiyle belirlenmiş olan 413
öğrenciden yüz yüze anket yöntemiyle araştırma verileri toplanmıştır.
Araştırmanın anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde
cevaplayıcıların cinsiyetini ve memleketini belirlemeye yönelik iki soru yer almaktadır.
İkinci bölümde ise araştırmanın ana değişkenleri olan tüketici etnosentrizmi ile
dışadönüklük ve uyumluluk değişkenlerini ölçmeye yönelik ifadeler bulunmaktadır.
Araştırmada kullanılan ölçekler 5’li Likert tipi ölçeğe göre düzenlenmiştir (1-Kesinlikle
katılmıyorum, 2- Katılmıyorum, 3- Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum, 4- Katılıyorum, 5Kesinlikle Katılıyorum). Tüketici etnosentrizmini ölçmek amacıyla Shimp ve Sharma
(1987) tarafından geliştirilen ve 17 ifadeden oluşan CETSCALE ölçeğinin Asil ve Kaya
(2013) tarafından Türkçe’ye çevrilmiş versiyonu kullanılmıştır. Dışadönüklük ve
uyumluluk değişkenlerini ölçmek için literatürde sıklıkla kullanılan Goldberg (1999)
tarafından geliştirilen ölçeğin Sudak ve Zehir (2013) tarafından Türkçeye çevrilmiş
versiyonundaki ilgili ifadeler kullanılmıştır.
Verilerin analizinde, tanımlayıcı istatistikler, güvenilirlik analizi, açıklayıcı faktör
analizi (AFA), regresyon analizi ve bağımsız örneklem t-testi kullanılmıştır.
A. ARAŞTIRMANIN AMACI, MODELİ VE HİPOTEZLERİ
Bu araştırmanın temel amacı, beş faktör kişilik özelliklerinden dışadönüklük ve
uyumluluğun tüketici etnosentrizmi üzerindeki olası etkilerini tespit etmektir. Araştırmanın
diğer bir amacı ise, cevaplayıcıların etnosentrizm düzeylerinin cinsiyetlerine göre değişip
değişmediğini test etmektir. Araştırmanın temel amacına ulaşmak için tasarlanan araştırma
modeli Şekil 1’de görülmektedir.
Şekil 1. Araştırmanın Teorik Modeli
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Araştırma modeline göre, dışadönüklük ve uyumluluğun tüketici etnosentrizmi
üzerinde etkili olması beklenmektedir. Bu olası etkilerin yönü hipotezlerde belirtilmiştir.
Bu araştırmada, beş faktör kişilik özelliklerinin diğer boyutları olan sorumluluk,
nevrotiklik ve açıklığın araştırma kapsamına alınmamasının nedeni, literatür çalışması
kısmında da belirtilen özellikleri dikkate alındığında, bu kişilik özelliklerinin tüketici
etnosentrizmi üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığının düşünülmesidir. Örneğin, hemen
her şeye üzülen bir birey olmakla ya da planlı yaşamakla etnosentrik eğilim arasında bir
ilişki beklenmemektedir.
İlgili alan yazında beş faktör kişilik özelliklerinin tüketici etnosentrizmi üzerindeki
etkisinin araştırıldığı bir çalışmaya yazarların incelemesi sırasında rastlanmamıştır.
Bununla birlikte farklı kişilik özelliklerinin tüketici etnosentrizmi üzerindeki etkisi
konusunda sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Örneğin, bir araştırmada dogmacı
yaklaşım düzeyi yüksek olan bireylerin etnosentrizm düzeylerinin de yüksek olduğu
bulunmuştur (Caruana & Magri, 1996). Başka bir araştırmada tüketici etnosentrizmi ile
yenilikçilik arasında negatif bir ilişki bulunmuştur (Steenkamp, Hofstede & Wedel, 1999).
Bir diğer çalışmada ise, kültürel açıklık ile tüketici etnosentrizmi arasında negatif bir ilişki
saptanmıştır (Caligiuri, Jacobs & Farr, 2000).
Daha önce bu konuda araştırma yapılmamasına rağmen, bu çalışmanın
gerçekleştirilme nedeni, kişilik özelliklerinin tüketicilerin satın alma davranışları
üzerindeki etkisinin pek çok çalışmada kanıtlanmış olmasıdır (Aldemir & Bayraktaroğlu,
2004; Kurtuldu & Keskin, 2005; Deniz & Erciş, 2008; Koca & Koç, 2010). Tüketici
etnosentrizmi de bireyin yabancı ürünlere olan tutumuyla ilgili olduğu için (özellikle satın
almaya yönelik tutumuyla), bireyin dışadönük ya da uyumlu bir kişiliğe sahip olmasından
etkilenmesi beklenebilir. Bu doğrultuda, dışadönük bireylerin tüketici etnosentrizmi
düzeylerinin düşük olması beklenir. Çünkü dışadönük bireyler girişken ve sosyaldirler. Bu
nedenle, yabancı unsurlara karşı (insan ya da nesne olabilir) olumlu bir bakış açısı
geliştirmeleri beklenir. Tam tersine uyumlu bireyler ise kendi iç grupları ile uyumlu ancak
dış gruplara karşı temkinli olduklarından dolayı, bu bireylerin grup içi uyumu
sürdürebilmek adına etnosentrizm düzeylerinin yüksek olması beklenebilir. Bu doğrultuda
aşağıdaki iki hipotez geliştirilmiştir.
H1: Kişilik özelliklerinden dışadönüklüğün tüketici etnosentrizmi üzerinde negatif
ve anlamlı bir etkisi vardır.
H2: Kişilik özelliklerinden uyumluluğun tüketici etnosentrizmi üzerinde pozitif ve
anlamlı bir etkisi vardır.
Tüketici etnosentrizmi üzerine yapılan birçok araştırmada kadınların erkeklere
göre daha etnosentrik olduğu tespit edilmiştir (Lee, Hong & Lee, 2003; Sharma, Shimp &
Shin, 1995; Bruning, 1997; Asil & Kaya, 2013). Bu durumun, kadınların erkeklere göre
daha korumacı, uyumlu ve sosyal yapının ahenginin bozulmamasından yana olmalarından
kaynaklandığı iddia edilmektedir (Shankarmahesh, 2006). Bu hipotezi farklı bir örneklemle
yeniden test etmek amacıyla aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir.
H3: Tüketicilerin etnosentrizm düzeyleri cinsiyetlerine göre farklılık göstermektedir.
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B. ARAŞTIRMANIN BULGULARI
Bu bölümde araştırmaya katılan cevaplayıcıların demografik yapısına ilişkin
bulgular, ölçeklere ilişkin faktör ve güvenilirlik analizleri, ölçek ve ifadelere ilişkin
tanımlayıcı istatistikler ile hipotezlerin testi için gerçekleştirilen çoklu regresyon analizi ve
bağımsız örneklem t-testine yönelik bulgular yer almaktadır.
1. DEMOGRAFİK BULGULAR
Araştırmaya katılan cevaplayıcıların %53’ü (n=219) kadın, %47’si ise (n=194)
erkektir. Katılımcıların %31,5’i (n=130) Marmara Bölgesi; %21,8’i (n=90) Ege Bölgesi;
%19,4’ü (n=80) Karadeniz Bölgesi; %12,6’sı (n=52) İç Anadolu Bölgesi; %6,8’i (n=28)
Akdeniz Bölgesi; %4,4’ü (n=18) Doğu Anadolu Bölgesi ve %3,6’sı (n=15) Güneydoğu
Anadolu Bölgesi doğumlu olduğunu ifade etmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin
yaşlarının aritmetik ortalaması 21,38 iken; hane halkı toplam gelirlerinin ortalaması ise
2527,14 TL olarak hesaplanmıştır.
2. FAKTÖR ANALİZİ VE GÜVENİLİRLİK ANALİZİ
Çalışmada kullanılan değişkenlerin faktör yapılarını ve ölçek güvenilirliklerini
belirlemek amacıyla açıklayıcı faktör analizi (AFA) ve güvenilirlik analizi yapılmıştır.
AFA yapılmadan önce ölçek maddeleri arasında doğrusallığı sağlamak amacıyla ters
(reverse) ifadeler ters kodlanmış ve ardından faktör analizi gerçekleştirilmiştir. Faktör
analizine ilişkin tabloda ters ifadeler parantez içinde belirtilmiştir. Ters ifadeler
bulunmasına rağmen faktör yüklerinin negatif çıkmamasının nedeni bu çevirme işlemidir.
Analiz sonuçları Tablo 1’de görülmektedir.
Tablo 1. Değişkenlere İlişkin AFA ve Güvenilirlik Analizi
Faktör
Yükü
TÜKETİCİ ETNOSENTRİZMİ
Türkler yabancı ürünler satın almamalıdır, çünkü
bu Türk ekonomisine zarar verir ve işsizliğe neden
olur
Yabancı ürünler satın almak doğru değildir
Her zaman en doğrusu Türk ürünleri satın almaktır
Başka ülkelerin bize mal satarak zengin olmasına
izin vermek yerine Türk ürünlerini satın almalıyız
Gerçek bir Türk her zaman Türk ürünleri satın alır
Yabancıların bizim pazarımızda ürün satmalarına
izin verilmemelidir
Yabancı ürünler yerine daima yerli malı ürünler
kullanılmalıdır
Yabancı ürünlerin ithaline engeller konmalıdır
Bence en önce, sonra ve her zaman Türk ürünleri
gelir
Yabancı ürünlerin Türkiye’ye girişini azaltmak
için yüksek vergiler konmalıdır
Uzun vadede bana maliyeti daha fazla olsa da
Türk malları satın almayı tercih ederim
Yabancı ürünler satın almak Türklüğe yakışmaz
Yabancı malları satın alanlar ülkemizdeki
işsizlikten sorumludurlar
Sadece kendi ülkemizde üretemediğimiz ürünleri
yabancı ülkelerden satın almalıyız
Mecbur kalınmadığı müddetçe diğer ülkelerden
ithalat yapılmamalıdır
Türk yapımı ürünler satın al, Türkler işsiz
kalmasın
UYUMLULUK

Özdeğer

Açıklanan
Varyans

Cronbach’ın
Alfa Katsayısı

6,861

26,387

0,905

0,725

0,714
0,709
0,705
0,704
0,701
0,669
0,660
0,660
0,651
0,602
0,584
0,569
0,533
0,518
0,516
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Başkalarının duygularını, sıkıntılarını anlarım
Çevremdeki insanlarla ilgilenirim
Başkalarının dertlerini, sıkıntılarını paylaşırım
Çevremdeki insanlara zaman ayırırım
İnsanlar benim yanımda kendilerini rahar
hissederler
Yufka yürekli bir insanım
DIŞADÖNÜKLÜK
Dikkat çekmekten rahatsız olmam
Dikkat çekici olmaktan hoşlanmam (ters ifade)
Geri planda olmayı tercih ederim (ters ifade)
Yabancıların arasında fazla konuşmam (ters ifade)
Çıkarım Metodu: Temel Bileşenler Analizi
Döndürme Metodu: Varimax
Açıklanan Toplam Varyans: %44,680

0,763
0,680
0,637
0,623
0,568

2,479

9,535

0,684

2,277

8,759

0,747

0,451
0,786
0,759
0,743
0,687

Tablo 1’de gösterilen AFA’nın yapılabilmesi için örnek büyüklüğünün yeterli
olduğunun ve verilerin faktör analizi için uygun olduğunun kanıtlanması önemli bir
aşamadır. Bunun için literatürde iki önemli ölçütün öne çıktığı görülmektedir. Bunlardan
ilki KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) örneklem yeterlilik katsayısıdır. Bu değer 0,866 olarak
hesaplanmıştır. Sharma’ya göre (1996) KMO değerinin 0,8-0,9 arasında bir değer alması
veri setinin faktör analizi yapmak için çok iyi bir örneklem düzeyine ulaştığı şeklinde
yorumlanmalıdır. İkinci kriter ise Bartlett küresellik testinin anlamlılık düzeyidir. Hair ve
arkadaşlarına (1998) göre bu değerin anlamlı çıkması (p<0,05) veri setinin faktör analizi
için uygun olduğunun bir göstergesidir. Bu araştırmada Bartlett küresellik testinin p değeri
0,001 olarak hesaplanmıştır. Bu değerler ışığında veri setinin faktör analizi için uygun
olduğu ve örnek büyüklüğünün yeterli olduğu söylenebilir. Bu doğrultuda gerçekleştirilen
AFA sonucunda, dışadönüklük değişkeninden dört ifade ve tüketici etnosentrizmi
değişkeninden bir ifade faktör yükleri düşük olduğu ya da faktör yapısını bozduğu için
araştırma kapsamından çıkarılmıştır. Ortaya çıkan yapının açıklanan varyans değeri
%44,680’dir. Kaynaklar, sosyal alanlarda açıklanan varyansın en az %60 olmasını
önermekle birlikte (Nakip, 2006), buna ulaşmak çoğu zaman kolay değildir. Tüm ifadelerin
birlikte analiz edilmesiyle ortaya çıkan Cronbach Alfa katsayısı 0,873 olarak
hesaplanmıştır. Bu bulgular, ölçek güvenilirliğinin çok iyi olduğunu ve yapı geçerliliği için
kanıtlar bulunduğunu göstermektedir.
3. ÖLÇEKLERE VE İFADELERE İLİŞKİN TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER
Tablo 2’de dışadönüklük ve uyumluluk ile tüketici etnosentrizmi ölçeklerinin faktör
analizleri sonrasında analize dahil edilen maddelerine ilişkin aritmetik ortalama ve standart
sapma değerleri sunulmaktadır. Tabloda ayrıca her bir faktörün genel aritmetik ortalaması
ve genel standart sapması da yer almaktadır.
Tablo 2. Ölçek İfadelerine İlişkin Ortalama ve Standart Sapma Değerleri

DIŞADÖNÜKLÜK
Dikkat çekmekten rahatsız olmam
Dikkat çekici olmaktan hoşlanmam (ters ifade)
Geri planda olmayı tercih ederim (ters ifade)
Yabancıların arasında fazla konuşmam (ters ifade)
UYUMLULUK
Başkalarının duygularını, sıkıntılarını anlarım
Çevremdeki insanlarla ilgilenirim
Başkalarının dertlerini, sıkıntılarını paylaşırım
Çevremdeki insanlara zaman ayırırım
İnsanlar benim yanımda kendilerini rahar hissederler
Yufka yürekli bir insanım

Aritmetik
Ortalama
2,93
3,13
3,33
2,71
3,12
4,12
4,28
4,16
4,17
4,15
3,88
4,08

Standart
Sapma
0,741
1,000
1,028
0,914
0,988
0,513
0,733
0,712
0,910
0,739
0,906
0,917
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TÜKETİCİ ETNOSENTRİZMİ
Türkler yabancı ürünler satın almamalıdır, çünkü bu Türk ekonomisine zarar
verir ve işsizliğe neden olur.
Yabancı ürünler satın almak doğru değildir.
Her zaman en doğrusu Türk ürünleri satın almaktır.
Başka ülkelerin bize mal satarak zengin olmasına izin vermek yerine Türk
ürünlerini satın almalıyız.
Gerçek bir Türk her zaman Türk ürünleri satın alır.
Yabancıların bizim pazarımızda ürün satmalarına izin verilmemelidir.
Yabancı ürünler yerine daima yerli malı ürünler kullanılmalıdır.
Yabancı ürünlerin ithaline engeller konmalıdır.
Bence en önce, sonra ve her zaman Türk ürünleri gelir.
Yabancı ürünlerin Türkiye’ye girişini azaltmak için yüksek vergiler konmalıdır.
Uzun vadede bana maliyeti daha fazla olsa da Türk malları satın almayı tercih
ederim.
Yabancı ürünler satın almak Türklüğe yakışmaz.
Yabancı malları satın alanlar ülkemizdeki işsizlikten sorumludurlar.
Sadece kendi ülkemizde üretemediğimiz ürünleri yabancı ülkelerden satın
almalıyız.
Mecbur kalınmadığı müddetçe diğer ülkelerden ithalat yapılmamalıdır.
Türk yapımı ürünler satın al, Türkler işsiz kalmasın.

3,26
3,44

0,765
1,188

3,39
2,70
2,51

1,242
1,274
1,150

4,09
3,80
3,52
3,11
2,66
2,67

1,135
1,171
1,290
1,319
1,233
1,152

3,29

1,190

2,11
4,33
3,87

1,112
0,922
1,254

2,52
4,08

1,198
1,164

Tablo 2’ye göre dışadönüklük özelliğine cevaplayıcıların verdiği puanların aritmetik
ortalaması 2,93 olarak hesaplanmıştır. Buna göre cevaplayıcılar ortalamanın biraz altında
bir düzeyde dışadönük olduklarını ifade etmişlerdir. Bu boyutun en yüksek ortalamaya
sahip maddesi “dikkat çekici olmaktan hoşlanmam” iken (3,33), en düşük ortalamaya sahip
maddesi “geri planda olmayı tercih ederim“ dir (2,71). Bu iki maddenin ters (reverse)
ifadeler olduğu ve doğrusallık sağlamak için bu iki maddenin ters çevrilerek
ortalamalarının hesaplandığı unutulmamalıdır. Dolayısıyla, “dikkat çekici olmaktan
hoşlanmam” maddesine verilen cevapların ortalaması gerçekte (5-3,33) 2,67’dir. Aynı
hesaplama tüm ters sorular için geçerlidir. Uyumluluk boyutunun ortalaması 4,12 olarak
hesaplanmıştır. Buna göre, cevaplayıcılar oldukça yüksek düzeyde empati kuran,
başkalarının derdini kendi derdi gibi gören ve çevresindeki insanlara zaman ayıran bir
kişilikte olduklarını ifade etmişlerdir. Tüketici etnosentrizmi ölçeğine verilen cevapların
genel ortalamasına bakıldığında, cevaplayıcıların orta düzeyin biraz üzerinde etnosentrik
oldukları söylenebilir (3,26). Ölçeğin maddeleri tek tek incelendiğinde, en yüksek
ortalamanın “yabancı malları satın alanlar ülkemizdeki işsizlikten sorumludurlar” (4,33);
en düşük ortalamanın ise “yabancı ürünler satın almak Türklüğe yakışmaz” ifadelerinde
ortaya çıktığı görülmektedir (2,11). Ölçeğin tüm maddelerine verilen cevapların
ortalamaları incelendiğinde, cevaplayıcıların Türk ürünleri satın almanın önemli olduğunu
düşündükleri, ancak Türk’ler asla yabancı ürünler kullanmamalıdır gibi katı bir düşünceye
de katılmadıkları yorumunda bulunulabilir. Zira bu yorum, ölçeğin genel ortalamasıyla da
tutarlıdır.
4. HİPOTEZLERİN TESTİ
Araştırmanın ilk iki hipotezini test etmek amacıyla çoklu regresyon analizi
yapılmıştır. Araştırmanın son hipotezi ise bağımsız örneklem t-testi ile test edilmiştir.
Tablo 3’te çoklu regresyon analizi sonuçları görülmektedir.
Tablo 3. Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları
Değişkenler Arası İlişkiler

Standardize
Edilmiş β

t

p

Test Sonucu

Tüketici
<--- Dışadönüklük
Etnosentrizmi

-0,084

-1,738

0,083*

H1: Desteklendi

Tüketici
<--- Uyumluluk
Etnosentrizmi

0,192

3,972

0,001**

H2: Desteklendi
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Standardize
Edilmiş β

Değişkenler Arası İlişkiler

t

p

Test Sonucu

*: p<0,10; **:p<0,05

Tablo 3’te yer alan regresyon analizi sonuçları incelendiğinde, tüketici
etnosentrizmi üzerinde dışadönüklüğün negatif, uyumluluğun ise pozitif bir etkisi tespit
edilmiştir. Bu bulgular, H1 ve H2 hipotezlerinin desteklendiğini göstermektedir. Bu
sonuçlar, bu araştırma özelinde daha dışadönük, hayat dolu, heyecanlı, neşeli, girişken ve
sosyal bireylerin etnosentrizm düzeylerinin azaldığı (t=-1,738; p=0,083) hipotezini
desteklemektedir (H1). Ayrıca bulgular, başkalarıyla birlikte olmaya önem veren, saygılı,
arkadaş canlısı, yardımsever ve cömert bireylerin etnosentrizm düzeylerinin de artış
göstereceği (t=3,972; p=0,001) yönündeki hipotezi desteklemektedir (H2).
Tablo 4. Bağımsız Örneklem t-Testi Sonuçları
Cinsiyet
Kadın
Erkek

n
219
194

A.O.
3,34
3,16

S.S.
0,72
0,81

t

p

Test Sonucu

2,532

0,012

H3: Desteklendi

Tablo 4’te H3 hipotezinin testine yönelik bağımsız örneklem t-testi sonuçları yer
almaktadır. Test sonuçları, cevaplayıcıların etnosentrizm düzeylerinin cinsiyetlerine göre
farklılaştığını ve kadınların etnosentrik yaklaşımının (A.O.=3,34) erkeklerden (A.O.=3,16)
daha yüksek düzeyde olduğunu istatistiksel olarak ortaya koymaktadır (t=2,532; p=0,012).
Buna göre, H3 hipotezi bu araştırma özelinde desteklenmiştir.
IV. SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırma bulguları, beş faktör kişilik özelliklerinden dışadönüklüğün tüketici
etnosentrizmi üzerindeki etkisini desteklemektedir. Bu sonuç, kolay arkadaş edinebilen
hatta yabancılarla bile kolaylıkla anlaşabilen dışadönük tüketicilerin daha düşük
etnosentrik eğilimlere sahip olduğunu göstermektedir. Araştırmanın bir diğer sonucu ise,
empati kurabilen, çevresindeki insanlara zaman ayıran, arkadaş canlısı tüketicilerin daha
yüksek düzeyde etnosentrik eğilim gösterdiğidir. Bu sonuca göre, uyumlu bireylerin kendi
iç gruplarına karşı uyumlu, ancak dışarıya karşı zor uyum sağlayabilen bireyler olmasından
dolayı etnosentrizm düzeylerinin yüksek olduğu yorumunda bulunulabilir. Araştırmada
ulaşılan son sonuç ise, kadınların erkeklerden daha etnosentrik eğilimler gösterdiğidir. Bu
sonuç literatürle de tutarlıdır (Lee, Hong & Lee, 2003; Sharma ve arkadaşları, 1995;
Bruning, 1997; Asil & Kaya, 2013). Bu durumun, kadınların daha korumacı ve uyumlu
olmasından kaynaklandığı söylenebilir (Shankarmahesh, 2006).
Araştırma sürecinde edinilen tecrübelere ve araştırma sonuçlarına dayanarak bu
konuda araştırma yapacak akademisyenlere daha farklı kişilik özelliklerine sahip bireylerin
etnosentrik eğilimleri üzerine araştırma yapmaları tavsiye edilebilir. Ayrıca, bu araştırmada
kullanılan dışadönüklük maddelerinden dördünün faktör analizi sonucunda analizden
çıkarıldığı dikkate alındığında, farklı bir dışadönüklük ölçeği ile çalışmalarının daha
faydalı olacağı tavsiyesinde bulunulabilir. Son olarak, araştırma bulgularının
genellenebilmesi için farklı örneklemlerle ve tesadüfî örnekleme yöntemlerinden biriyle
çalışmaları önerilebilir. Bu öneri, ölçümü zor olan kişilik konusunda yapılacak araştırmalar
için hayati bir öneme sahiptir.
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Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğrencilerinin Özgeçmişlerinin Kariyer
Planlama- ÖzgeçmişUyumu DoğrultusundaAnalizine Yönelik Bir Araştırma
Mustafa ŞEKER*

Salim İBİŞ*

Özet
İnsanlar farkında olarak ya da olmayarak iş ve profesyonel hayatı bağlamında
kariyer olarak tanımlanan bir yolculuk içerisindedir. Bu yolculukta alınan eğitimler,
edinilen tecrübeler, kişinin kendine ait yetkinlikleri süreç hakkında önemli değişimlere
neden olmaktadır. Bireyler kendilerine ait bu değişimleri iş başvurularında kullanılmak
üzere hazırlamış oldukları özgeçmişlerinde gösterebilmektedirler.Bu çalışmada, turizm
işletmeciliği bölümü öğrencilerinin “özgeçmişleri” içerik çözümlemesi yoluyla kariyer
planlama adımları bağlamındaincelenmiştir.Bu kapsamda bir devlet (kamu) üniversitesinin
Turizm İşletmeciliği Bölümü’nde eğitim gören farklı sınıf ve öğretimlerde 32 öğrenci
rastsal bir çerçevede belirlenmiş ve belirlenen bu öğrencilerden özgeçmişleri istenmiştir.
Belirlenen bu öğrencilerinözgeçmişleri kariyer planlama adımları bağlamında
incelenmiştir. Gerçekleştirilen bu incelemeler sonucunda öğrencilerin kariyer planlama ve
özgeçmiş hazırlama konusunda eksik veya yetersiz bilgiye sahip oldukları sonucuna
varılmıştır. Bu kapsamda öğrenciler ve konuyla ilişkili paydaşlara öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler:Bireysel kariyer planlama, Özgeçmiş, Turizm
JellCode:Z30, O15, M12
A Research of the Analysis of CV (Curriculum Vitae) Resumes of Students
at the Department of Tourism Management In Line With CV Resume-Career
Planning Compliance
Abstract
Whether they are aware of or not, people are in a journey called career in the
context of business and professional life. Received training, gained experiences, and the
competencies of a person's own cause significant changes in this process. Individuals can
show these changes of themselves in the resume that they have prepared for business
applications. In this study, the resumes of the Tourism Management Department students
have been examined through content analysis in the context of career planning. For this
purpose, 32 students from different classes and courses at a state (public) university of
Tourism Management Department have been randomly determined and resume have been
asked from them. These CVs are examined in the context of career planning stages. As a
result of this examination, it has concluded that students have missing or insufficient
information about career planning and resume preparation. In this context, proposals have
been made to the students and related stakeholders.
Keywords: Individual career planning, CV (Curriculum Vitae), resume, Tourism
JellCode:Z30, O15, M12
GİRİŞ
Günümüzün popüler kavramlarından biri olan ve iş hayatındaki her insanı
ilgilendiren kariyer kavramı, 1970’li yıllardan itibariyle ele alınmaya başlanmıştır
(Özdemir, 2015: 9). Kavram, en genel ifadeyle iş ve meslek (Aytaç, 2005: 5)şeklinde
tanımlanmaktadır. Bu çerçevede ele alındığında kariyer; bireyin meslek ya da örgüt
içerisindeki
hareketleri
(Erdoğmuş,
2003:
11),
bireyin
yaşam
süresi
içindeçalıştığıpozisyonların bütünü (Telci, 1992 akt. Aytaç, 2005: 6) şeklinde farklı
yazarlar tarafından farklı boyutlarıyla tanımlanmaktadır.
Arş. Gör., Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, mseker@sakarya.edu.tr. Yazışmalar bu yazarımızla
gerçekleştirilecektir.
*
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Kariyer genel olarak örgütsel ve bireysel boyutta ele alınmakla birlikte örgütsel
boyut kariyer yönetimi, bireysel boyut ise kariyer planlama olarak ifade edilmektedir.
Anlaşılabileceği üzere planlama doğrudan bireyi ilgilendiren bir süreçtir. Bu ayrımdan
hareketle kariyer planlama; bireyin bilinçli olarak uzun dönemli iş yaşamını
değerlendirdiği ve kendi,bilgi beceri, ilgi, değer yargısı, güçlü yönlerini değerlendirmesi
ve organizasyon içi-dışı kariyer olanaklarını tanıdığı ve dönemsel hedefler çerçevesinde
konumlandırdığı bir süreçtir (Barutçugil, 2004: 320; Özdemir, 2015: 15).
Bireyler açısından kariyer planlama her ne kadar esnek ve değişken bir süreçte
gerçekleşebiliyor olsa da bireyler belirli süreçlerde veya aşamalarda kariyerlerine devam
etmektedirler. Bireylere yönelik kariyer aşamaları keşfetme, kurma, orta kariyer, geç
kariyer ve iniş olarak sınıflandırılmaktadır (Sabuncuoğlu, 2013: 171). Bu sınıflandırma
çerçevesinde ele alındığında lise ve özellikle üniversite dönemleri bireylerin gelecek
kariyerler planlamalarını gerçekleştirdikleri kendini tanıma (keşfetme) sürecinde yer
almaktadır.Bu çerçevede demografik değişkenler, öğretmenler, akraba ve yakınlar,
çevresel baskılar, tv programları, arkadaş çevresi vs. gibi birçok etken kariyerin kendini
tanıma aşaması çerçevesinde önemli faktörler arasındadır. Bu aşama bir diğer taraftan
kariyerin bir diğer yaşam aşamaları ve kariyer planlama açısından temeli
olabilmektedir.Literatür incelendiğinde kariyer planlamaya ilişkin olarak değişkenlik
gösterse de 5 boyut halinde ala alınmaktadır. Bunlar; özdeğerlendirme, kariyer amaçlarının
belirlenmesi, kariyer yollarının tespiti, kariyer planlarının yapılması ve uygulama ile
geribildirim olarak ifade edilmektedir (Bayraktaroğlu, 2015: 166).Mümin Ertük (2015:
216) ise aşamaları benzer şekilde ele alarak aşamaları “kendini tanıma, seçenekleri,
örgütleri ve sektörleri tanıma, kişisel özelliklerle seçenekleri karşılaştırma, iş teklifleri
alma, uygun öneriyi seçme ve doğru işi bulma” olarak sıralamaktadır. Kariyerinin keşfetme
aşaması olarak da ifade edilen lise ve üniversite dönemleri ile bu dönemlerde yapmış
oldukları tercihler kariyer planlarının şekillenmesi açısından önemlidir. Üniversitelerin
kariyer merkezleri tarafından yayınlanan el kitapçıklarında süreçSekman tarafından
belirtilen adımlar çerçevesinde ele alınmaktadır. Buna göre (Turgut Özal Üniversitesi,
Kariyer Planlama ve Geliştirme El Kitabı, 2011: 18);
Kendini tanıma,
Mesleğini tanıma,
İş dünyasını tanıma,
Kendine uygun iş bulma,
Kariyerinin zirvesine tırmanma olarak sıralanmaktadır.
Bireysel kariyer planlaması çerçevesinde kendini tanıma bireyin kişilik özelliklerini, güçlü
ve zayıf yönlerini bilmesi olarak ifade edilebilir. Bireyin kendini tanıması bu süreç sonrası
atılacak olan adımlara temel oluşturması açısından önemlidir. Bireyler kendilerini tanımla
sürecinin ardından kendilerine uygun meslek seçimini gerçekleştirmektedir. Bu nedenle
meslekleri ve meslekler çerçevesinde adaylardan beklentilerin de tanınması gerekmektedir.
Bir diğer taraftan iş dünyası ve iş dünyasında yer alma vizyonu ile aday mesleklerin
yanında profesyonel iş dünyasında adaylardan beklentileri bilmesi gerekmektedir. Bu
adımların ardından bireyler iş dünyasına adım atma adına kendine uygun şirketleri
belirlemekte ve kariyer yolculuğuna başlamaktadır.Yukarıda da belirtildiği üzere tüm bu
sürecin temelleri kariyerin keşfetme devresi olan lise ve üniversite dönemlerinde
atılmaktadır.
Özgeçmiş (diğer bir kullanımıyla cv) en geniş ifadeyle bireyin kariyer yolculuğunun
yansıması veya bir başka ifadeyle fotoğrafıdır. Genel olarak iş başvuruları için kullanılan
özgeçmiş, bireyin belirtilen süre zarfında almış olduğu eğitim, edinmiş olduğu tecrübe,
yetkinlikler ve uzmanlıklar gibi bireye ait birçok bilgiyi içerisinde barındırmaktadır. Bu
yönüyle bireyin kariyer planlamasına dair izleri içerisinde bulundurması beklenmektedir.
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2. ARAŞTIRMANIN AMACI VE YÖNTEMİ
Bu araştırmanın temel amacı, turizm işletmeciliği bölümünde eğitim gören
öğrencilerin özgeçmişlerinin kariyer planlama bağlamında incelenmesi ve bu bağlamda
öğrencilerin özgeçmiş hazırlama sürecinde kariyer planlama yönüyle eksiklerini ortaya
koymaktır.Bunun yanında araştırma dahilinde genel değerlendirmelerin yanında cinsiyete
bağlı olarak bir karşılaştırma da yapılması öngörülmektedir.Bu kapsamda çalışma
dahilinde ele alınan araştırma soruları;
Turizm işletmeciliği bölümü öğrencilerinin özgeçmişlerinde bireysel kariyer
planlama adımları ile özgeçmişleri arasında bir uyumu yansıtabiliyorlar mı?
Turizm işletmeciliği bölümü öğrencileri özgeçmişlerinde bireysel kariyer
planlama adımları ile özgeçmişleri arasındaki uyum cinsiyete göre değişkenlik gösteriyor
mu?
Belirtilen bu amaç ve araştırma soruları doğrultusunda turizm işletmeciliği
bölümünde eğitim gören ve rastsal olarak seçilmiş olan 32 öğrenciden bir iş başvurusunda
bulunabileceği bir özgeçmişhazırlamaları istenmiştir. Bu kapsamda bilinçli olarak
araştırmanın içeriğinden öğrencilere bahsedilmemiş ve mevcut durumda bir iş
başvurusunda bulunuyormuş gibi cv’lerini göndermeleri istenmiştir. Araştırmanın evrenini
tüm turizm işletmeciliği öğrencileri oluştururken örneklemi ise bir devlet (kamu)
üniversitesi turizm işletmeciliği bölümününfarklı öğretim türü ve sınıflardaki öğrencileri
oluşturmaktadır.
Turizm işletmeciliği mesleki alanlar itibariyle hizmet sektöründe ve emek yoğun
sektörler arasındadır. Ayrıca müşteri beklentilerinin devamlı olarak değişkenlik göstermesi
nedeniyle çalışanlarınkişisel ve mesleki gelişimin de oldukça önemli olan bir sektördür.
Turizm sektörünün her geçen gün hem Dünya genelinde, hem de Türkiye genelinde hızla
büyüyen bir endüstri konumuna gelmesi ile birlikte ihtiyaç duyulan konusunda eğitimli
eleman ihtiyacı da artmaktadır. Yukarıda belirtilen nedenler itibariyle bu sektörde yer
alacak adayların da öne çıkması için kariyerlerini planlamaları ve bu planları da
özgeçmişlerinde sunmaları önemlidir. Belirtilen bu önem dahilinde turizm işletmeciliği
bölümü örneklem olarak seçilmiştir.
Araştırmada içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizi, metinlerin
içeriğini toplama ve daha sonra bu metinleri sistematik bir şekilde analiz ederek, ulaşılan
bilgiler doğrultusunda çıkarımlar ve değerlendirmeler yapılmasına olanak tanıyan bir
araştırma yöntemidir (Macnamara, 2005; Neuman, 2006). İçerik analizinde temelde
yapılan işlem, birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar çerçevesinde bir araya getirmek
ve bunları okuyucunun anlayacağı bir biçimde düzenleyerek yorumlamaktır (Çiçek vd.,
2010: 197; Yıldırım ve Şimşek, 2011: 227). Bu doğrultuda araştırmada veri toplama tekniği
olarak, doküman incelemesi tercih edilmiştir.
Araştırma kapsamında dengeli bir dağılım oluşturabilme ve bölümün bütününe
ilişkin sonuçlara ulaşabilmek adına her sınıftan rastsal olaraköğrenciler belirlenmiştir. Bu
öğrencilerden özgeçmişlerini mail ortamında ulaştırmaları istenmiştir. Bunlardan 4’ü
birinci öğretim 4’ü ikinci öğretim olupher sınıftan toplam 8 öğrenci olmak üzere toplamda
32 özgeçmişe ulaşılmış vebireysel kariyer planlama adımları kapsamında içerik analizine
göre incelenmiştir.
3. BULGULAR
Araştırma çerçevesinde elde edilmiş olan bulgular araştırmanın amaçlarına bağlı
olarak aşağıda tablolar halinde açıklanmaya çalışılmaktadır. Bu kapsamda araştırma
dâhilinde genel değerlendirmelerin yanında cinsiyet temelli değerlendirmelere de yer
verilmeye çalışılmaktadır.
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3.1. Özgeçmişlerin Özgünlük ve Cinsiyet Temelli Dağılımı
Bireysel kariyer planlama ve özgeçmiş uyumu bağlamında ele alınacak olan ilk
konu elde edilen özgeçmişlerin özgünlüğüdür. Çeşitli sitelerde oluşturulmuş olan hazır
format özgeçmişler adaya belirli bir çerçeve sunarken diğer yandan ise adayın farklılaşması
üzerinde önemli bir engeldir. Araştırma çerçevesinde özgeçmişlerin dağılımı aşağıda
Tablo.1’de ele alınmaktadır.
Tablo 1: Özgeçmişlerin Özgünlük ve Cinsiyet Temelli Dağılımı
K.Ö.
Özgeçmiş
8
13
21

Cinsiyet
Özgün
Hazır Format
Toplam

%
38
62
100

E.Ö.
Özgeçmiş
3
8
11

%

Toplam

Toplam %

27
73
100

11
21
32

36,6
63,3
100

Tablo 1’de de görülebileceği üzere araştırma bağlamında ulaşılan özgeçmişlerin
%65’i kız öğrencilerden %35’i ise erkek öğrencilerden alınmıştır. Bununla birlikte kız
öğrencilerden alınan özgeçmişlerin %38’i erkek öğrencilerden alınan özgeçmişlerin ise
%27’si özgündür. Genel olarak ele alındığında katılımcıların hazır formatta özgeçmiş
sunma eğiliminde oldukları görülmektedir.
3.2. Özgeçmişlerin İçerik Başlığı Temelli Dağılımı
Özgeçmişlere ilişkin genel kabuller ve adaylarıngenel olarak hazır bir format
üzerinden uyarlayarak özgeçmişi sunma eğiliminde olunması içerik ve başlıkların da
benzeşmesine neden olabilmektedir.Örneğin kişisel bilgiler, iletişim bilgileri ve eğitim
bilgileri bu kapsamda öne çıkmaktadır. Diğer bilgilerin yer alma durumuise kişiye göre
değişmektedir.Bu kapsamda elde edilen bulgular Tablo:2 de belirtilmektedir.
Tablo.2: Özgeçmişlerin İçerik Başlığı Temelli Dağılımı
Cinsiy
et

Kişise
l ve
İletişi
m
Bilgile
ri

Eğiti
m
Bilgile
ri

Yaban
cı Dil
Bilgisi

Bilgisay
ar
Bilgisi

İş
Deneyi
mi
Bilgiler
i

Semin
er ve
Sertifi
ka

Kurs
ve
Eğitiml
er

İlgi
Alanı
ve
Hobil
er

Refera
ns

Sosyal
Sorumlul
uk

Kariy
er
Hedef
i

K.Ö.

21
11
32

21
11
32

20
10
30

16
6
20

15
6
21

8
4
12

4
3
7

4
3
7

5
2
7

3
3
6

3
2
5

E.Ö.
Topla
m

Tablo 2’de de görülebileceği üzere özgeçmişlerde kişisel bilgiler, eğitim bilgileri,
yabancı dil bilgileri her aday tarafından belirtilmiş olmasına karşın bilgisayar bilgisi, iş
deneyimi, seminer sertifika gibi bilgilere daha az yer verildiği görülebilmektedir. Bununla
birlikte ilgi alanları, referanslar, sosyal sorumluluk ve kariyer hedeflerine ise neredeyse hiç
yer verilmemiş olduğu görülebilmektedir. Elde edilen bu sonuçların daha geniş çaplı
değerlendirilmesi ise başlıklar halinde sonraki tablolarda görülebilmektedir.
3.3. Özgeçmişlerin Eğitim Temelli Dağılımı
Özgeçmişler çerçevesinde eğitim bilgileri kariyer planlamasının gerçekleştirilip
gerçekleştirilmediğine yönelik olarak önemli bilgiler sunmaktadır. Bu kapsamda lise
eğitimi, (meslek lisesi olması durumunda ilişkili bir lise olması), önlisans eğitimi, lisans
eğitimi ile erasmuseğitimi genel olarak bireyin bir planlama doğrultusunda eğitim
süreçlerine devam etmiş olduğu vurgusunu vermektedir. Bunun yanında belirtilen bu
eğitimlerin birbirleriyle ilişkili olması bireyin mesleği, mesleğin gereklerini tanıması
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açısından önemlidir. Tablo.3’de araştırma çerçevesinde turizm öğrencilerinin durumu ele
alınmaktadır.
Tablo.3: Özgeçmişlerin Eğitim Temelli Dağılımı
Cinsiy
et

Mesleki

Kişisel Gelişim

Akademik

Diğer

2
1
3

Diğer

0
1
0

Akademik

2
2
4

Seminer ve
Sertifikalar

Kişisel Gelişim

0
0
0

Eğitim ve Kurslar

Mesleki

3
2
5

Erasm
us
Progra
m
Bilgile
ri

Erasmus

2
0
2

Lisans
Progra
mı
Bilgiler
i

2. Lisans
Program

0
1
1

Ön Lisans (Diğer)

5
3
8

Ön Lisans
Turizm
Belirtilmemiş

11
5
16

Mesleki Lise
(Diğer)
Mesleki Lise
(Turizm
Anadolu Lisesi

Genel Lise
K.Ö.
E.Ö.
Topla
m

Ön
Lisans
Bilgiler
i

Lise Bilgileri

0
1
1

4
2
6

0
1
1

0
2
2

2
1
3

7
4
11

1
1
2

0
0
0

Tablo.3’de de görülebileceği üzere öğrencilerin genel olarak Genel ve Anadolu
Lisesi mezunu oldukları, sadece 1 erkek öğrencinin turizme ilişkin mesleki lisede öğrenim
görmüş olmasına karşın 2 öğrencinin ise farklı bir alanda mesleki bir lisede öğrenim
görmüş oldukları görülmektedir. Fakat bu öğrencibilgisayarlı muhasebe alanında öğrenim
görmüştür. Bundan sonraki süreçte kariyer hedefleri bağlamında turizm sektöründe
muhasebe alanında çalışmak istemesi durumunda onu farklılaştıracak bir duruma
getirebileceği gibi planlama dahilinde gelişim göstermiş olduğu da söylenebilecektir. Bu
kapsamda adayın özgeçmişi incelendiğinde mesleki program bilgisine muhasebe programı
yazmış olması ve staj bilgisi çerçevesinde ise muhasebe alanında bir staj eklemiş olması
adayın muhasebe alanında ilerleyeceğini ve buna ilişkin planlamaları bulunduğu izlenimi
vermektedir. Bununla birlikte ön lisans bağlamında ele alındığında ise öğrencinin birinin
halkla ilişkiler, diğerinin ise sivil havacılık programlarına kayıtlı oldukları görülmektedir.
Bu kapsamda halkla ilişkiler mezunu adayın özgeçmişinde bu mesleğe ilişkin ekstra bir
bilgi içermemektedir. Bu nedenle öğrencinin kariyer planında bu eğitimin yeri ve önemi
hakkında bir bilgiye ulaşılamamaktadır. Sivil havacılık önlisansı yapmış olan öğrenciye
ilişkin olarak ise kariyer hedeflerinde turist rehberliği yapma isteği olduğunu ifade
etmektedir. Bu öğrenciye ilişkin olarak önlisans eğitimi ile hedeflerinin ve yapmış olduğu
stajın kısmen uyumlu olduğu görülmektedir.
Erasmus programı üniversite öğrencilerinin Avrupa Birliği ülkelerinde bir veya iki
dönem itibariyle öğrenim görmelerine imkan tanıyan bir öğrenci değişim programıdır. Bu
programdan 2 kız ve 1 erkek olmak üzere 3 öğrencinin faydalanmış olduğu ve anlaşma
dahilinde işletmeciliğin pazarlama, yönetim gibi farklı dallarında öğrenim görmüş
oldukları görülebilmektedir. Bu öğrenimin öğrencilerin yurtdışı tecrübesi kazanmalarına
yardımcı olması ve yabancı dillerinin gelişimine katkıda bulunması gibi etkilerinin
bulunması nedeniyle kariyer planlarını destekleyici olduğu ifade edilebilir. Bu yönüyle
özellikle bu başlık çerçevesinde ve belirtilen bu öğrenciler bağlamında kariyer planlarını
yansıtmış olduğu sonucuna varılabilmektedir.
Eğitim ve Kurslarörgün eğitimin yanında öğrencilerin mesleki, kişisel veya
akademik gelişimlerine katkı sağlayan ve öğrencinin inisiyatifiyle almış olduğu
eğitimlerdir. Bu yönüyle örgün eğitimi ve kişisel gelişimi destekleyici bir yönü
bulunmaktadır. Bir diğer taraftan öğrencinin kendi isteği ve kendi seçmiş olduğu eğitimleri
alıyor olması nedeniyle de önemlidir. Bu kapsamda ele alındığında öğrencilerin genel
olarak kişisel gelişime yönelik eğitim ve kurslara katılıyor oldukları ve kız öğrencilerin ise
erkek öğrencilere göre daha aktif katılım gösterdikleri ifade edilebilir.
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3.3. Özgeçmişlerin İş Deneyimi Temelli Dağılımı
Kariyer planlama çerçevesinde öğrencilerin meslekleri tanıma, iş dünyasını tanıma
ve kendine en uygun işi seçme aşamalarında iş deneyimleri önemlidir. Bu kapsamda
öğrencilerin iş yaşamını ve iş yaşamının beklentilerini kavrayabilmeleri adına iş
deneyimlerinin bulunması öğrencilerin rakiplerinden farklılaşmasına katkıda
bulunmaktadır. Araştırma bağlamında iş deneyimi çerçevesinde turizm öğrencilerinin iş
deneyimleri Tablo.4’te ele alınmaktadır.
Tablo.4: Özgeçmişlerin İş Deneyimi Temelli Dağılımı
Cinsiyet

K.Ö.
E.Ö
Toplam

İş/ Çalışma Deneyimi

Deneyim Türü

Staj Türü

1. Deneyim

2. Deneyim

3. Deneyim

Mesleğe
Yönelik
Deneyim

Diğer İş
Deneyimi

Mesleki
Staj

Diğer
Staj

10
4
14

5
4
9

4
2
6

10
3
13

1
1
2

5
3
8

1
0
1

Tablo.4’te de görülebileceği üzere araştırmaya katılan 14 öğrencinin iş deneyimi
bulunmaktadır. Bunun yanında 9 öğrencinin ikinci, 6 öğrencinin ise üçüncü deneyiminin
bulunduğu görülmektedir. Bu kapsamda yaklaşık olarak toplam öğrencinin yarısı kadarının
staj harici bir deneyiminin bulunduğu anlaşılabilmektedir. Araştırmaya katılım gösteren
öğrencilerden genel olarak yarısının birinci ve ikinci sınıf öğrencisi olduğu
düşünüldüğünde elde edilen bu oranın tatmin edici bir seviyede olduğu ifade edilebilir.
Bununla birlikte öğrencilerin iş deneyimine önem verdikleri de görülebilecektir. Bir diğer
taraftan ise cinsiyet temelli ele alındığında ise deneyimin her iki cinsiyet bağlamında aynı
oranda çıkmasına karşın erkek öğrencilerin birkaç farklı iş deneyimi elde etme
düşüncesinde olduğu söylenebilir.
Yukarıda da belirtildiği üzere iş deneyimi kadar deneyim türü de öğrenciler
açısından önemlidir. Bu bağlamda ele alındığında ise öğrencilerin genel olarak mesleğe
yönelik deneyim elde etme eğiliminde oldukları, farklı sektörlerde deneyim elde etme
oranının düşük olduğu görülebilmektedir.
Stajlar öğrenciler açısından önemli iş deneyimi araçları arasındadır. Bu kapsamda
genel olarak üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerin staj deneyimi elde etme düşüncesinde
olduğu ifade edilebilir. Araştırma kapsamında ise araştırma katılan öğrencilerin yaklaşık
%25’inin staj yapmış veya yapıyor olduğu görülmektedir. Bir diğer taraftan ise erkek
öğrencilerin kız öğrencilere göre daha fazla staj yapma eğiliminde olduğu görülmektedir.
3.4. Özgeçmişlerin Yetkinlik ve Kariyer Hedefi Temelli Dağılımı
Özgeçmişlerde yer alan bilgisayar/program bilgisi, yabancı dil bilgisi, sosyal
sorumluluk çalışmaları öğrencilerin kariyer planlamalarıyla doğrudan ilişkilidir. Bu
kapsamda turizm sektörü yabancı misafirlerin yoğunlukta olduğu sektör için en önemli
yetkinlikler arasındadır. Bir diğer taraftan bilgisayar bilgi ve mesleki program bilgisi
tekonolojik gelişmeler sonucu önem kazanan yetkinlikler arasında olması nedeniyle
önemlidir. Bir diğer taraftan sosyal sorumluluk çalışmaları, kulüp üyelikleri, kulüplerde
aktif ve pasif üyelikler, çeşitli projelerde görevler almış olmak yöneticilik, takım çalışması,
liderlik gibi yönetime ve topluma ilişkin öğrencilerin yetkinlik kazanmasına katkı
sunmaktadır. Bu nedenle öğrencilerin sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyor olmaları
önemlidir. Bir diğer taraftan ise özgeçmişlerde öğrenciler tarafından kariyer hedeflerinin
belirtilmiş olması ve belirtilen bu hedeflerin ise diğer bölümlerle destekleniyor olması
öğrencinin kariyer planlaması yapmış olduğunu ve bu plan dahilindeçalışmalar yürütmüş
olduğunu göstermektedir. Bu yönüyle kariyer hedeflerinin belirtilmiş olması
beklenmektedir. Bu kapsamda araştırma bulguları Tablo.4’te ele alınmaktadır.
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Tablo.5: Özgeçmişlerin Yetkinlikler ve Kariyer Hedefi Temelli Dağılımı
Cinsiyet

K.Ö.
E.Ö.
Toplam

Yabancı Dil
Bilgileri

Bilgisayar ve Program
Bilgileri

Sosyal
Sorumluluk
Çalışmaları

1.
Yabancı
Dil

2.
Yabancı
Dil

Office
Programı

Mesleki
Programlar

Üyelik

Aktif

21
9
30

7
1
8

18
6
22

4
4
8

3
2
5

0
1
1

Kariyer
Hedefi

4
1
5

Tablo.5’te de belirtildiği üzere katılımcılardan 21 kız öğrenci ve 9 erkek öğrenci
bir yabancı dili en azından başlangıç seviyesinde bildiğini ifade etmektedir. Bununla
birlikte 7 kız ve 1 erkek öğrenci ise ekstra bir dil daha bildiğini belirtmektedir. Bu yönüyle
genel olarak 1 yabancı dilin en azından başlangıç seviyesinde konuşulabilmesi genel olarak
yabancı misafirler ile iletişim kuracak olan turizm öğrencileri açısından önemli bir
yetkinliktir.
Günümüz iş dünyasında bilgisayar ve bilgisayar sistemlerinin giderek önem
kazanmış olması nedeniyle bilgisayar kullanabilme yetkinliği öğrenciler açısından
önemlidir. Bu kapsamda 18 kız öğrenci ve 6 erkek öğrencinin bu yetkinliğe sahip olduğu
ve kız öğrencilerin bu yetkinlik kapsamında öne çıkmış oldukları ifade edilebilir. Bir diğer
taraftan ise bilgisayar sistemlerinin yanında mesleki belirli programların kullanılabiliyor
olması da bir diğer önemli yetkinlik olarak ifade edilebilir. Bu kapsamda ise erkek
öğrencilerin önde olmasına karşın toplamda ele alındığında öğrencilerin yetersiz olduğu
görülebilmektedir.
Sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında üye öğrencilerin toplamı bağlamında
yetersiz olması önemli bir eksikliktir. Bir diğer taraftan ise bu öğrencilerden sadece bir
öğrencinin aktif bir projede görev alıyor olması da bir diğer önemli sorundur.
Kariyer hedefi bağlamında incelendiğinde ise kız öğrencilerin erkek öğrencilere
nazaran daha önde olduğu görülebilse de toplam çerçevesinde ele alındığında yetersiz
olduğu ifade edilebilir. Çünkü kariyer hedefi özgeçmişi hazırlayan öğrencinin kendi
planlaması dahilinde varmak istediği yeri gösteren bir mesajdır.
SONUÇ
Özellikle kariyerinin keşfetme devresinde olan üniversite öğrencileri açısından
kariyer planlama önemlidir. Özgeçmişler ise adayların işverene verilmek üzere hazırlamış
oldukları ve belirtilen güne kadar geçen sürede kariyere ilişkin yapılmış olan tüm faaliyet
ve aktivitelerin yer aldığı, kişiyi tanıtıcı formlardır. Bu formlarda yer alan ve genel olarak
standartlaşmış olan başlıklar (kişisel bilgiler, iletişim bilgileri, eğitim bilgileri vs.) ise
özgeçmişi hazırlayan kişilerin kariyer planlarına yönelik olarak önemli izler
barındırmaktadır. Fakat kariyer sürecinin planlama dahilinde ilerlediğini söyleyebilmek
için hazırlanmış özgeçmişlerin her adımı açık bir şekilde içerisinde barındırması ve kariyer
hedefleriyle uyumlaşmış olması gerekmektedir.
Araştırma dahilinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılında turizm işletmeciliği bölümü
öğrencilerinden rastsal bir çerçevede seçilmiş olan 32 öğrenciden elde edilen özgeçmişlerin
incelenmesi ile genel olarak kariyer planlama adımları ile özgeçmiş arasında bir uyumun
olmadığı, belirtilen bu adımların net ve açık bir şekilde ele alınmamış olduğu
görülmektedir. Bir diğer taraftan öğrencilerin özgeçmiş hazırlama konusunda yetersiz
bilgiye sahip oldukları sonucuna varılmıştır. Çünkü özgeçmişlerin genel olarak hazır
formatlı olarak hazırlanmış olması ve özensiz hazırlanmış olmaları nedeniyle birçok
başlığa ilişkin yeterli bilgi girilmemiş olduğu görülmektedir. Bu nedenle özellikle son
sınıfa gelmiş olan öğrencilere özgeçmiş oluşturmaya ilişkin olarak bir eğitim planının
oluşturulması gerekmektedir. Bir diğer taraftan ise özgeçmişlerde kariyer planlarını
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yansıtamamış olmalarından ve kendilerini geliştirici faaliyetlerde bulunmamış
olmalarından hareketle öğrencilerin kariyer planlamaya ilişkin olarak farkındalıklara sahip
olmadıkları anlaşılabilmektedir. Bu nedenle üniversite dönemleri itibariyle kariyerlerinin
keşfetme aşamalarının başlangıcı olan birinci sınıftan itibaren bu bilincin oluşturulmasına
yönelik bir program oluşturulması gerekmektedir.
Bir diğer taraftan cinsiyet temelli olarak incelendiğinde ise başlıklar bazında kız
öğrencilerin daha açıklayıcı ve planları ile özgeçmişlerini uyumlaştırmaya çalıştıkları
söylenebilecek olsa da bir bütün olarak ele alındığında farklılığın olmadığı ifade edilebilir.
Sonuç olarak kariyer planlama kariyerinin keşfetme devresinde olan öğrenciler için
birinci sınıftan itibaren ele alınması gereken bir konudur. Bu nedenle bu sürecin aktif ve
verimli ele alınması için bireylere olduğu kadar kurumlara da önemli görevler düşmektedir.
Bir diğer taraftan ise iş başvurularında kullanılan özgeçmişlerin de bu planlamayı açık bir
şekilde barındırması işe alım yapacak olan kişiler açısından öğrenci lehine önemli bir
farklılığın oluşmasına katkı sağlayacaktır.
Özgeçmişlerde kariyer planlamasına dair bilgilerin yer alması işe alım yapan
uzmanlar açısından da önemlidir. Özgeçmişlerde yer alan bu bilgiler aday lehine kişisel ve
yetkinlikler bağlamında işe uygunluk, eğitim ihtiyacı, deneyim gibi birçok konuda bilgiler
sunmaktadır. Bu nedenle özgeçmişlerin kariyer planlamaya ilişkin bilgileri içermesi
belirtilen bu uzmanlarında işlerini kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle üniversitelerde yapmış
oldukları eğitim ve tanıtım programlarında bu ayrıntıya değinmeleri öğrencilerin bu
konuyu dikkate almaları açısından önemlidir.
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Türkiye’de İnsan Kaynakları Danışmanlık Şirketleri:
Mevcut Durum Ve Sorunları Analizi
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Özet
İnsan Kaynakları (İK) danışmanlık şirketlerinin temel işlevi ihtiyaç sahibi uzman ve
yöneticilere çeşitli insan kaynakları hizmetleri sunmaktır. Uygun niteliklere sahip adayları bulma,
seçme ve işe yerleştirme ile başlayan hizmetler, eğitim, ücret yönetimi, performans değerlendirme
gibi diğer İKY fonksiyonlarını kapsayacak şekilde genişlemektedir. Danışmanlık hizmeti talebinde
bulunan her bir şirket, bir müşteri; bu şirketlerin İKY faaliyetleri ise müşteri problemleri olarak ele
alınmaktadır. Bu durum İK danışmanlık şirketi çalışanlarının işini zorlaştırmaktadır.
Bu çalışmada Türkiye’deki İK danışmanlık şirketlerinin mevcut durumunun ve çalışanların
karşılaştıkları sorunların belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda İstanbul’dafaaliyet
gösteren danışmanlık şirketlerinde çalışmakta olan 74 kişi ile yarı yapılandırılmış mülakat formları
aracılığıyla mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen bu mülakatlar içerik analizine tabi
tutulmuştur. Sonuç olarak ise, dünyada ve ülkemizde gelişen bir sektör olmasının yanında genç
çalışan portföyüne sahip olması ve çalışanlara belirli bir alanda farklı örnekleri sağlayabilmesi
nedeniyle gelişime açık bir sektör olmasının yanında kurumların iç yapısına ilişkin sınırlı çalışmanın
bulunuyor olması nedeniyle ise adeta bir kara kutu gibidir.

Anahtar Kelimeler: Danışmanlık, İK Danışmanlık Şirketleri, Sorunları
JEL Kodu:O15.
Abstract
Basic function of Human Resources (HR) consultancycompanies is to provide various
human resources services to the experts and the managers who need assistance. The services start
with finding candidates with sufficient qualifications , selection and job placement and the yâre
expanding to include other HRM function ssuch as training, compensation management,
performanceevaluation. Each company requesting counseling service is treated as a customer and
the HRM activities of this company are handled as customer problems. This situation complicates
the job of HR consulting company employees.
In this study, it was aimed to determine the current status of HR consulting companies in
Turkey and the problems employees meet. In accordance with this purpose, some interviews were
realized with 74 individuals working in consulting companies operate in Istanbul through semistructured interview forms. These interviews realized were subjected to content analysis. Also, as a
result, it is a sector open for improvement because of the facts that this sector has young employee
portfolio and it can provide different samples to the employees in a specific area as well as it is a
developing sector in our country and in the world. This sector is nearly as a black box as the limited
studies are presented about the internal structure of the institutions.
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JEL Code:O15.
1. GİRİŞ
Günümüzde işletmeler yönetim ve işe ilişkin sorunların çözümü, sürekli öğrenme
ve değişim yönetimi gibi konular ile ilgili faaliyetlerinde danışmanlık hizmetlerini tercih
etmektedir. On dokuzuncu yüzyılın son yıllarından itibaren ilk olarak ABD’de bağımsız
bir meslek olarak ortaya çıkan danışmanlık hizmetlerinden biri de İnsan Kaynakları
Danışmanlığı’dır. İnsan Kaynakları Yönetimi anlayışının gelişimi ile birlikte bu alanda alt
birimlerin ve departmanların oluşumu sektörde yetişmiş eleman eksikliğinin ortaya
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çıkmasına neden olmuştur. Şirketlerin ana faaliyet alanlarına odaklanmaları ve insan
kaynakları temin, seçim, geliştirme, ücret yönetimi, kariyer planlama ve performans
değerleme gibi birçok insan kaynakları işlevini dış kaynak yolu ile sağlaması bu kapsamda
faaliyet gösteren danışmanlık şirketlerinin öneminin artırmıştır. Pek çok şirketin insan
kaynakları sürecini başarı ile yöneten bu şirketlerin kendi iç dünyaları ise bir tür kara kutu
gibidir.
Literatürde danışmanlık şirketlerinin hizmetleri, hizmetlerin müşteriler tarafından
algılanma şekli, kültürel uyumları, vb. konularda (Hickey, 2004; Niels ve diğ. 2013;
Finlayson ve Harvey, 2016) birçok çalışma gerçekleştirilesine rağmen, danışmanlık şirketi
çalışanlarının algılarına yönelik sınırlı sayıda çalışmalara rastlanılmıştır. Çalışmanın temel
amacı şirketlerin organizasyonel amaçlarına ulaşmalarında etkili rol oynayan İnsan
Kaynakları danışmanlık şirketlerinin mevcut durumunu ve karşılaştıkları sorunları ortaya
koymaktır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada öncelikle danışmanlık hizmetleri ve İK
danışmanlık şirketleri hakkında bilgi verilmiş, ardından ise bu şirketlerin durumu tespit
edilerekçalışanlarla yarı yapılandırılmış mülakat formlar ile gerçekleştirilen mülakatlar
çerçevesinde sorunlar incelenmiştir.Çalışmanın sonuç bölümünde ise elde edilen bulgulara
yönelik değerlendirmeler yer verilmiştir.
2. DANIŞMANLIK KAVRAMI
İşletmeler sürekli değişen çevrede varlıklarını sürdürebilme adına değişimi
gerçekleştirerek çevreye uyum sağlamak durumundadırlar.Farklı kültür ve yapıdaki
insanların ihtiyaçlarına cevap verme zorunluluğu, günümüzde de profesyonel bir kurum
şekline almış ve dünyanın en eski mesleklerinden biri olan danışmanlık mesleğinin önem
kazanmasına neden olmuştur.Danışmanlığı profesyonel olarak bir meslek olarak kabul
edilmesi, 1879’da İngiltere İşletmeler Kanunu’nda yapılan değişiklikler ile
muhasebecilerin defter tutma sorumluluklarına ilave olarak denetim sorumluluğunun
getirilmesi ile boyut değiştirmiştir (Erdost,2003:1). Günümüzdeki anlamı ile profesyonel
danışmanlık mesleği ilk olarak 19. yüzyılın sonundan itibaren ABD’de bağımsız bir meslek
olarak ortaya çıkmıştır. Danışmanlık hizmetinin farklı sektörlere ve fonksiyonlarda ele
alınması ve buna bağlı olarak hızlı bir gelişim sürecine girmesi 21. yüzyılın ikinci
yarısından sonraki döneme rastlamaktadır. İşletmelerde memnuniyet ortamı oluşturan
Taylor’un iş akışını rasyonelleştirme çalışmaları ve buna yönelik yaklaşımlar
üniversitemezunları ve uygulayıcılar tarafından danışmanlık hizmeti şeklinde şirketlere
taşınmıştır (Altop, 2003:6).
Literatür incelendiğinde danışmanlık kavramının ortak bir tanımı bulunmadığı
görülebilecektir. Bu kapsamda en genel tanımı ile çeşitli yönetsel faaliyetlere ilişkin
sorunları belirlemeyi ve çözüm önerileri sunmayı ifade eder. Bir diğer taraftan sektöre
ilişkin bir ayrım da ortaya çıkmaktadır. Bu ayrım yöneticilik ile danışman ayırımıdır. Bu
çerçevede yöneticilik kavramı belirli bir sürece veya olaya yönelik olarak değiştirme ya da
geliştirme amaçlı üçüncü kişiler tarafından yardımcı olunan ve yardım eden kişilerin olayın
gerçekleşmesi üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olmadığı uygulamalar ile ilgilidir.
Danışmanın olaylarda müdaheleci bir yetkiye sahip olmaması, onu yöneticiden ayıran
temel özelliktir. Kubr (1993)’a göre profesyonel anlamda danışmanlık, belirli bir
sözleşmeye bağlı olarak deneyimli ve nitelikli bireylerin bağımsız bir biçimde işletme
içindeki sorunların belirlenmesi, analiz edilmesi, çözüm önerileri sunulması ve gerekli
durumlarda sorunların çözümünde görev alması gibi konularda yardımcı olmaktır (Erenay,
2007:6-7).
Günümüzde neredeyse tüm alanlarda danışmanlık hizmetinden yararlanıldığı
görülmektedir. Yönetim danışmanlığı adı altında toplanan bu hizmetler işletme
fonksiyonları çerçevesinde ayrışmaktadır. Danışmanlık hizmetleri genel yönetim, bilgi
teknolojileri, finansman, pazarlama ve satış, insan kaynakları, vb. alanlarda sunulmaktadır.
Bir danışmanlık şirketi büyüklüğüne ve uzmanlık stratejisine bağlı olarak ilgili alanlardan
birinde veya bir kaçında hizmet verebilmektedir (Kubr,1996). Bunun dışında danışmanın
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sunduğu hizmetin niteliğine göre yardımcı, uzman ve işbirliği yapan danışman
sınıflandırması gibi farklı türlerinin de zamanla oluştuğu görülmektedir.
İşletme fonksiyonları çerçevesinde yönetim danışmanlığı hizmetleri genel yönetim
danışmanlığı, bilgi teknolojileri danışmanlığı, pazarlama danışmanlığı ve mali finans
danışmanlığından kısaca bahsedilmiştir. Araştırmanın amacına bağlı olarak İnsan
Kaynakları Danışmanlığı kavramı ve bu hizmeti veren şirketler ayrı bir başlık altında
incelenmiştir.
Genel yönetim danışmanlığı; belirli bir uzmanlık alanına sahip olan danışmanın
bilgi, beceri, yetenek ve öngörülerinin değer yaratmak amacı ile müşterisi olan firmaya
sunduğu hizmetleri ifade eder. Bu hizmetler yönetim ile ilgili alanların tümünü
kapsamaktadır. Kaynağı belli olmayan yönetim sorunlarının tespit edilmesi ve
çözülmesinden, yeni yönetim anlayışı veya uygulamaların işletmeye yerleştirilmesine
kadar birçok farklı şekilde gerçekleşebilmektedir. Kubr (1993) bu hizmetlerinher türlü
büyüklük ve karmaşıklıktaki işlerin yönetilmesi ve devamlılığının sağlanması için devlet
veya kâr amacı güden/gütmeyen şirketler için sunulduğunu belirtmektedir.
Bilgi ve teknoloji danışmanlığı çerçevesinde ele alındığında; çalışma hayatında
bilgiye en etkili şekilde ulaşabilme, bilgiyi kullanma ve depolamanın kaçınılmaz bir hal
alması işletmeleri teknolojiyi yakından takip etmeye itmektedir. İşletmeler bilgi
teknolojisinde yapılması planlanan değişiklikleri kendi bünyesinde de yapabilmektedir.
Ancak, bu yeni sistemlerin kurulması, uygulamaya aktarılması ve gerekli durumlarda
değişiklik yapılmak üzere geliştirmesi büyük çaplı teknolojik yatırımlar gerektirmektedir.
Bu hizmetlerin uzmanlık kazanmış bilgi teknoloji danışmanlığı bünyesinde gerçekleşmesi
işletmelere maliyet tasarrufunun yanısıra önemli başarılar sağlamaktadır.
Pazarlama danışmanlık faaliyetlerine ilişkin olarak pazar araştırmasının yapılması,
pazarlama stratejilerinin belirlenmesi, uyarlanması ve uygulanması, satış sonrası hizmetler
gibi çeşitli uygulamalar sıralanabilmektedir. Sektörde rakiplerin sayısındaki artış, pazardan
sağlanacak payın azalmasına ve şirketlerin ömürlerinin sona gelinmesine neden
olmaktadır. Müşterilerin taleplerine uygun nitelikte ve fiyatta ürün ve hizmetlerin pazara
sunulması artık işletmelerin temel görevleri arasında yer almaktadır. Bu nedenle son
dönemde önem kazandığı görülmektedir.
Mali veya finans yönetimi danışmanlığı ise yeni kurulan veya gelişmekte olan
işletmelerin muhasebe ve finans sistemlerinin kurulması, maliyet azaltma ve vergi işlemleri
gibi belirli bir uzmanlık gerektiren faaliyetlerin yerine getirilmesine kolaylık sağlayan bir
danışmanlık türüdür.
3.
İK
DANIŞMANLIK
ŞİRKELERİ
VE
TÜRKİYE’DEKİ
UYGULAMALARI
İşletmelerin diğer işletmelere oranla daha başarılı oldukları kabiliyet ve becerileri
esas alan işleri yapmak istemeleri ve bu işlerin dışında kalan işleri alanında uzmanlaşmış
başka işletmelerden alma eğilimi dış kaynaklardan faydalanma olarak tanımlanmaktadır.
Dış kaynaklardan faydalanma uygulamalarından başlangıçta ürün ve hizmet temin
edilmesinde yararlanılırken, zaman içinde bu uygulamalar işletmelerin İKY
fonksiyonlarına da yansımıştır. Bu fonksiyonlarının gerçekleştirilmesinde işletme dışında
çeşitli özel ve kamu kuruluşlarında profesyonel destek alınmaktadır (Bingöl, 2014). Bu,
İKY alanında uzmanlığa sahip faaliyetlerin yerine getirilirken, yeterli uzmanlığa sahip
olunmayan işlerde dış kaynaklardan hizmet alınmasına neden olmaktadır. Böylece
işletmeler özyetenekleri üzerine odaklanabilmektedir. Dış kaynak kullanımı işgören tedarik
ve seçimi, eğitim, performans değerlendirme ve ücret ve ödül sistemlerinin oluşturulması
gibi pek çok İKY fonksiyonu ve uygulamalarının yerine getirilmesinde kolaylık
sağlamaktadır.
İnsan Kaynakları Yönetimi anlayışının uygulamada yaygınlık kazanması yeni bir
çalışma alanı olan İK danışmanlığının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Danışman;
müşterilerin amaçlarına ve hedeflerine ulaşmasını sağlamak amacı ile alanında uzman bir
kişinin tavsiye veya yardımda bulunması olarak tanımlanmaktadır (Smith, 2000).
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Son yirmi yıldır İK çalışanlarınındestek birimi görevlerine ek olarak yetenek
yönetimi, stratejik planlama gibi görevleri gerçekleştirmeleri iş ortağı rolünün önem
kazanmasına neden olmuştur. İK çalışanlarının çoğu görevler arasındaki bu geçişi
sağlayarak işletmenin stratejik başarısında etkiye sahip olmaktadır.
Etkili bir İK danışmanlığının varlığı önemli ölçüde İK yöneticisinin gerekli
yetkinleri taşımasına bağlıdır. Araştırmacıların çoğu işletmede etkili bir danışman görevi
gören İK uygulayıcılarının aşağıdaki bilgi, beceri, yetenek ve tutumlara sahip olmaları
gerektiğini belirmektedir. Bu gerekliliklerden bazıları şu şekildedir (Green, 2002):
Yönetim ve organizasyon teorileri, örgüt kültürü, örgütsel değişim teorisi, iş
tasarımı, çeşitli danışmanlık yaklaşımları, stratejik planlama, sistem teorisi ve proje
yönetimi ile ilgili bilgi sahibi olma,
İşletmenin tüm seviyelerinde yazılı ve sözlü olarak açık iletişim, etkileme,
tanımlama ve analiz etme, geribildirimde bulunma, veri toplamayı içerecek şekilde anket
ve araştırma yöntemleri uygulaması ve zaman yönetimi gibi konularda beceri sahibi olma,
Farklı topluluklar ve bakış açıları ile çalışma, diğer çalışanlar ile ilişki kurma,
değişime odaklanma, olaylara büyük resim ile bakma, reddetme veya direnç göstermenin
üstesinden gelme, umut ve iyimserliği yansıtma ve olumlu bir profesyonel görünüm
sergileme yeteğinin olması,
Kendini alanında uzman ve özgüvenli olarak görme, faaliyetlerin nasıl
algılandığına duyarlı olma, bireysel kariyer gelişimine inanma, kararlı ve istikrarlı olma ve
algısal nedensellik gibi tutumlar içinde olması.
Bu gereklilikler İK yöneticileri deneyim yolu ile kazanmaktadır; ancak bölüm ya
da birimlerinin misyonunu yerine getirmeyi amaçlayan pek çok İK çalışanı için tamamının
kazanımı mümkün olamamaktadır.
İK yöneticilerinin yanı sıra İK çalışanların da işletmenin gelecek dönemlerdeki
işgücü politikalarını şekillendirmesi ve rutin İK faaliyetlerini stratejik bakış açısı ile
gerçekleştirmesi gerekmektedir. İK biriminin stratejik iş ortağı rolüne yönelik çalışmalarda
bulunması danışmanlık türlerinden biri olan iç İK danışmanlığı kavramını karşımıza
çıkarmaktadır. İç İK danışmanı; işletme tarafından diğer çalışanlara yardımcı olarak ve özel
öneri ve tavsiyelerde bulunarak hedeflerine ulaşmalarını sağlamak amacı ile istihdam
edilen kişidir.Bu çalışanlar, danışmanlık yaptığı kişi ya da kişiler ile uzun süreli ve sürekli
bir ilişki içindedir. İşletmedeki tüm çalışanlar için geçerli olan bu danışmanlık
hizmetlerinde, özellikle bölüm yöneticilerinin ve müdürlerin sorunlarının çözümü
sürecinde yararlanılmaktadır. Bu danışmanlar; işletme faaliyetlerinin nasıl yerine
getirildiğini, iç politikaların nasıl çalıştığını, örgütsel kültürün nasıl şekillendiğini ve
işletmenin stratejik yönünün ne olduğunu kavrama becerilerine sahiptir.Park (2003)’ın
çalışması İngiliz işletmelerinin %32’sinin gerçekleştirilen faaliyetlerin gözden geçirilmesi
ve belirli sorunların çözümünün teşvik edilmesinde iç danışmanlık takımlarının
yararlanıldığını göstermektedir.
Danışmanlığın diğer bir türü olan dış İK danışmanları hedeflerine ulaşması için
işletme çalışanlarına yardımcı olan ve başka bir kuruluştan görevlendirilen kişilerdir.
Danışmanlık sürecinin işletme çatısı içinde veya dışında gerçekleşmesine bağlı olarak
danışmanlar ile müşterileri arasındaki iletişim farklılık göstermektedir. Dış danışmanların
müşterileri ile iletişim kurma sürecinde kısa süre içinde daha çok çalışması gerekmektedir.
Bu özellik dış danışmanlığın en önemli yönünü oluşturmaktadır. Müşteriler ile açık bir
şekilde işbirliği ve yardımlaşma sağlanamaması, hedeflerine ulaşmalarında engel
oluşturmaktadır. Bu danışmanların hedeflere ulaşmayı sağlayacak önerilerde bulunması
için işletme faaliyetleri ile birlikte stratejik amaçların ve işletme vizyonunun da bilincinde
olması gerekmektedir.
İşletmelerin karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelebilme adına geleneksel
olarak dış danışmanların yardımına başvurdukları görülmektedir. Dış İK danışmanlık
şirketleri, müşterileri açısından iki grup altında değerlendirilmektedir: Bireysel ve
kurumsal müşteriler. Bireysel müşteriler yeni bir iş arayışında olan, kariyer değişikliği
1261

yapmak isteyen veya bu süreçte çeşitli yönlendiricilere gereksinim duyan kişilerdir. Bu
müşteriler İK bölümleri veya departmanları tarafından müşteri konumuna da
gelebilmektedir. Headhunter, diğer bir ifade ile, beyin avcılığı yapan kişi ya da kuruluşlar
bunlara örnek verilebilir. Bu kavram halihazırda iş sahibi olan bireylere genellikle sosyal
medya aracılığı ile ulaşılan, bireylerin niteliklerine uygun olacak şekilde daha cazip
fırsatlar sunan ve onlara yeni iş olanakları konusunda yardımcı olabileceklerini açıklayan
çeşitli şirket hizmetlerini ifade etmektedir. Bireyleri, müşterileri olmaya ikna etmeye
çalışan bu şirketler günümüzde giderek yaygınlık kazanmaktadır. Kurumsal müşteriler ise
pazarda lider işletme olmayı isteyen ve bunun için çaba gösteren; işgören seçimi, eğitimi,
ücretlendirilmesi vb. uygulamalarda ise dış kaynaklı bir danışmana ihtiyaç duyan şirketleri
ifade eder.
Bir İK danışmanlık şirketi müşterilerine birçok hizmet sunmaktadır. Bunlardan biri
İKY ile ilgili strateji ve politikaların belirlenmesidir. Kuruluş aşamasında olan firmalar ve
İK departmanda veya bu birimlerin yeniden yapılandırılmasında İK strateji ve
politikalarının düzenlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle düzenlemede danışmanlık
şirketleri, şirketlerin genel stratejileri ile uyumlu strateji, politika ve uygulamalar
geliştirmektedir. Kurumsal kimlik oluşturma çalışmalarına da yardımcı olan bu firmalar,
şirket yöneticileri ile bir araya gelerek misyon ve vizyon oluşturma ve kurum kültürünün
gelişimini destekleyecek çalışmalar sunmaktadır. Ayrıca kariyer planlama, performans
değerlendirme, eğitim, ücret yönetimi, iş hukuku, yetkinlik değerlendirmesi ve birtakım
psikolojik ölçümlerin gerçekleştirilmesi gibi İKY’nin belli başlı fonksiyonlarının yerine
getirilmesinden şirketlere destek olmaktadır.
Bir diğer taraftanİK danışmanlık hizmetlerinin büyük bir bölümünü işgören temin
ve seçimi oluşturmaktadır.İş ilanlarına başvuran adayları işverene göndermeden önce
araştırarak işletmenin işini oldukça kolaylaştırmaları İK danışmanlık şirketlerin önemli
yararları arasındadır. İş arama süreci içerisindeki adayların danışmanlık şirketleri ile
özgeçmişlerini paylaşmaları, nitelikleri ile uygun bir pozisyonun çıkması durumunda
danışmanlık firmalarının kendilerine geri dönüşünü sağlamaktadır.
Danışmanlık şirketlerinin işe yerleştirdikleri adayın maaşı üzerinden belirli bir
komisyonu işverenden almaları, adaylarını en yüksek maaşlı işlere yerleştirmeye çaba
göstermelerine neden olmaktadır. Yeni mezun ve deneyimsiz adaylar için özgeçmiş
hazırlama, kısa süre için işveren farklı deneyim ve özelliklere sahip çok sayıda adaya
ulaşmasını sağlama gibi avantajlar sağlamaktadır.
Literatürde gelişmekte olan bir araştırma alanını oluşturan İK danışmanlık
şirketleri ve faaliyetleri ile ilgili farklı çerçevelerde çalışmalara rastlanılmaktadır. Bu
çalışmalardan birinde Çin’de faaliyet gösteren yabancı yatırımlı İK ve eğitim danışmanlık
şirketlerinin etkinliğinin ve sağlanan hizmetin kalitesinin değerlendirilmesi
amaçlanmaktadır. Araştırma sonuçları kendi ülkelerinde denenmiş ve başarı elde edilmiş
yöntemleri ve uygulamaları Çin’deki şirketlere getirmeninveya sorunların çözümü için
çeşitli jeosentrik düzenlemeleri uygulamaya koymanınönemli bir sorun oluşturduğunu
göstermektedir. Ayrıca danışmanlık hizmeti veren şirketlerde ortak bir kültürün
paylaşılmaması ve konuşma dili becerilerinin yeterli olmaması sistemin etkinliğini
olumsuz etkilemektedir (Hickey, 2004).
Grümbaum ve arkadaşları (2013) çalışmalarında başta İK danışmanlık hizmetleri
olmak üzere B2B şirketlerinden profesyonel iş hizmeti satın alma ile bağlantılı olan
endüstriyel satın alma sürecini incelemeyi amaçlamaktadırlar. Danimarkalı şirketlerin İK
danışmanlık hizmet alımına dayanan keşifsel araştırma, firmaların danışmanlık hizmet
tedariki seçimindeki belirleyici faktörler incelenmiştir. Araştırma sonuçları satın alma
davranışlarının rasyonel olduğunu göstermektedir. Buna göre müşteriler ve danışman
arasındaki yakın ilişkinin varlığı danışmanın yeterli bilgi sahibi olmaması durumunu telafi
edebilmektedir. Müşteriler ile uzun dönemli ilişkilerin geliştirildiği danışmanlık hizmetleri,
bu sektöründeki kritik başarı faktörlerindendir. Müşterilerin aktif olarak katılım gösterdiği
çalışmalarda şirketlerin başarı sağlama olasılıklarının arttığı gözlenmiştir.
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Çokuluslu şirketlerde müşteri ve danışman arasındaki ilişkiler daha karmaşık bir
yapıdadır. Bu şirketlerde özellikle İKY stratejileri ve politikaları konusunda karşılaşılan
zorlukların üstesinden gelmek için müşteri şirketler ve İK danışmanları arasında etkili bir
iletişim süreci oluşturulmalıdır. Tayland’daki çok uluslu şirketlere yönelik çalışma, İK
danışmanlarının mevcut hizmetlerini araştırmayı amaçlamaktadır. İK danışmanları ve
müşterilerinin katılımı ile gerçekleşen mülakat sonuçları uygulanan danışmanlık
hizmetinin birtakım uzmanlık özellikleri içerdiğini göstermektedir. Bunlar: İK dönüşümü,
stratejik değişim ve örgütsel gelişim, yetenek yönetimi ve ödüller, teknolojik uyum,
çalışma ilişkileri (Dai ve diğ, 2012).
Araştırmalara göre insan kaynaklarını alanında dış kaynaklardan etkin bir şekilde
yararlanmanın iki temel sebebi vardır. Bunlardan birincisi maliyet faktörüdür ve göreceli
olarak daha fazla önem taşımaktadır. Maliyetlerin yüksek olması durumunda işletmeler ilk
olarak insan kaynakları için yapılan harcamaları gözden geçirerek yeniden değerlendirme
ve iş verimliliğini çeşitli uygulamalar ile geliştirme yoluna gitmektedir. Bir diğer neden
ise, işletmelerin yatırımdan elde ettikleri gelir düzeyinin düşük olması durumunda temel
fonksiyonları için dış kaynak kullanımını tercih etmeleridir. İnsan kaynakları yönetiminin
bazı işletmelerde yönetsel anlamda sınırlı katkı sunan bir maliyet merkezi olarak
algılanması, faaliyetlerin dış bir kaynağa devredilmesi veya beraber yürütülmesine neden
olmaktadır (HR dergi, 2001).
Türkiye’de bodrolama, eğitim faaliyetleri ve işgören temin ve seçiminde dış
kaynaklı İK danışmanlık şirketlerinden daha çok yararlanıldığı görülmektedir. Ayrıca İK
bilgi sistemleri, ölçme ve değerleme sistemleri gibi çeşitli İK sistemlerin kurulması ve
geliştirilmesinde deoutsourcing uygulanmaktadır(HR dergi, 2001). Bununla birlikte
üniversitelerde İKY alanına yönelik yeterli düzeyde eğitim programının olmaması ve
danışmanlığa yönelik bir eğitim verilmemesi gelişmekte olan bu alanda yetişmiş eleman
eksikliği oluşturmaktadır (Ildaş, 2005:23).
Araştırmalar Türkiye’de dış kaynak kullanımının en fazla insan kaynakları
fonksiyonlarından eğitim alanında gerçekleştiğini göstermektedir. Cranfield Uluslararası
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi 1999-2000 yılı Raporu’na göre Türkiye’de farklı
sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin eğitim etkinlerinde işletme dışı eğitmenlerden
yararlanma oranı %72 olarak belirlenmiştir. Ayrıca araştırmaya katılanların %22’si üst
düzey yöneticilerin seçiminde, %23’ü orta kademe yöneticilerinde seçiminde ve %18’i alt
kademe yöneticilerin seçiminde bu şirketlerden yararlandıklarını açıklamıştır.
4. ARAŞTIRMA VE BULGULAR
Araştırmanın amacı doğrultusunda İstanbul’da faaliyet gösteren İK danışmanlık
şirketlerinde çalışmış veya halen çalışma olan 74 kişi çalışmadahil edilmiştir. Araştırmada
yarı-yapılandırılmış mülakat tekniğinden yararlanılmıştır.Araştırmaya katılanların %60.8’i
lisans, %31.1’i yüksek lisans, %4.1’i ön lisansve %4.0’si lise ve doktora mezunudur.
Katılımcıların demografik bilgileri ve çalıştıkları İK danışmanlık şirketlerine ait bilgiler
maddeler halinde aşağıda yer almaktadır:
Katılımcıların %63’ü halen bir İK danışmanlık şirketin çalıştığını ifade ederken,
%37’si danışmanlık şirketleri dışında bir işte çalıştığını belirtmektedir.
Katılımcıların %67,2’si 4 yıldan az, %20.5’i 4-6 yıl arası, %12.3’ü ise 6 yıldan
fazla süredir İK danışmanlık şirketinde çalıştığını veya çalışmakta olduğunu açıklamıştır.
Çalışanların “mevcut unvanınız nedir?” ya da “bu şirketlerde çalışırken en üst
unvanınız ne idi?” sorularına verdikleri cevaplar incelendiğinde %21.9’unun uzman
yardımcısı, %28.8’inin uzman, %11’inin yönetmen veya bölüm yöneticisi, %26’sının
müdür ya da koordinatör, %5.5’inin ise kurucu veya işveren olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Katılımcıların İKY uzmanlık alanlarını belirlemek amacı ile hangi
bölüm/bölümlerde çalıştıkları sorusuna % 73.0 işe alım, %23.0 iş geliştirme, %20.3 eğitim,
%13.5 değerlendirme merkezi ve özlük/bodrolama hizmetleri cevabını vermiştir.
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Çalışanların bu şirketlerde bağlı oldukları kişiler incelendiğinde % 59.5’inin
kurucu/ işverene, %27.0’sinin müdür/koordinatöre, %12.2’sinin yönetmen/bölüm
yöneticisine ve %5.4’ünün uzmana bağlı çalıştıkları tespit edilmiştir.
Katılımcılar “danışmanlık şirketleri ilk iş tecrübeniz miydi?” sorusuna %47.3 evet,
%52.7 hayır cevabını vermiştir.
Gelecek dönemde mevut işlerinde çalışma düşünceleri ve farklı bir şirkette
çalışanların yeniden İK danışmanlık şirketlerinde çalışma düşüncesi sorusuna
katılımcıların %62.2’si evet cevabını verirken; % 37.8’i ise gelecek dönemde bu şirketlerde
çalışmayı düşünmediğini belirtmiştir.
Bu şirketlerin yeni mezunlara katkısı incelendiğinde %85.1’i İK alanında
gelişimleri için kendilerine katkı sağladığını belirtirken, diğerleri herhangi bir katkı
sağlamadığını ve kararsız olduğunu ifade etmektedir.
Katılımcıların %59.7’si bu şirketlerden memnun olduklarını, %15.3’ü memnun
olmadıklarını ve %25.0’i ise kararsız olduklarını belirtmektedir.
Bu şirketlerde yaptıkları işler dikkate alındığında katılımcıların %69.5’inin
işlerinden memnun oldukları, %16.7’sinin memnun olmadıkları ve %13.9’unun ise
kararsız oldukları ifade etmektedir.
Araştırmanın sonraki 3 sorusu ise açık uçlu sorulardan oluşmaktadır. Katılımcıların
cevaplarının analizinde içerik analizi yönteminden yararlanılmıştır. Araştırma güvenilirliği
sağlamak için alanında uzman bir akademisyen ve İK uzmanı ile kod listeleri
oluşturulmuştur. Kodlamaların sınıflandırılması sonucu kategorilere ilişkin frekans ve
yüzde dağılımları hesaplanmıştır.
Tablo.1: İK Danışmanlık Şirketini Tercih Etme Nedenlerine İlişkin Kategoriler ve
Kodlar ile Bunlara İlişkin Katılımcı Görüşleri Sıklığı
Kategori

Kod

İK
Danışmanlık
Şirketini
Tercih
EtmeNedenleri

Farklı İKY fonksiyonlarında uzmanlık sağlayabilme
Birden fazla sektörde faaliyet gösteren şirketler ile
çalışma
Alınan eğitimin bu alanda olması
İş tercih etme şansının olmaması
Danışmanlık şirketlerinin dinamik olması
Danışmanlık mesleğini sevme
Esnek çalışma imkanı
Şirketin büyük ölçekli olması
İK’da kariyer yapmak iyi bir başlangıç noktası
olması
Farklı sektörler ve pozisyonlar hakkında bilgi sahibi
olma

İK
Danışmanlık
Şirketini
Tercih
EtmeNedenleri

Katılımcı
(N)
16
13

Katılım
cı(%)
21,6
17,6

6
2
5
3
4
4
10

8,1
2,7
6,7
4,1
5,4
5,4
13,5

11

14,9

Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların İK danışmanlık şirketlerinde çalışmayı tercih
etme nedenleri ağırlıklı olarak alanın farklı İKY fonksiyonlarında uzmanlık sağlayabilmesi
(%21.6), farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketleri ile birlikte çalışma olanağı sunması
(%17.6) ve bu şirketler ve mevcut pozisyonları hakkında bilgi sahibi olma (%14.9) ve İK
alanında çalışanlar için iyi bir başlangıç noktası oluşturmasından kaynaklanmaktadır.
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Tablo.2: İK Danışmanlık Şirketinin En SevilenÖzelliklerine İlişkin Kategoriler ve
Kodlar ile Bunlara İlişkin Katılımcı Görüşleri Sıklığı
Katılımcı
N
15
2

Katılımcı
%
20,1
2,7

8
5
11

10,8
6,8
15,0

Üyesiolduğumtakım

8

10,8

Yapılanişlerinçeşitliliği

5

6,8

Çalışmaortamı

4

5,4

Mülakatlarıyürütme

10

13,5

Aynıofisortamındaçoksayıdakişininçalışması

6

8,1

Kategori

Kod

İK
Danışmanlık
Şirketinin En Sevilen
Özellikleri

Farklı İKY fonksiyonlarında görev alma
İşe yerleşen bir çalışanının mutluluğuna şahit
olma
Esnek çalışma saatleri
Yeni nesiller ile bilgi ve deneyim paylaşımı
Müşteri ve aday koordinasyonu sağlama

İK
Danışmanlık
Şirketinde ve Buradaki
İşinizde En Sevdiğiniz
Şey

Tablo.2’ye göre İK danışmanlık şirketlerinde çalışanlar şirketlerini ve işlerini göz önüne
aldıklarında açısından en sevdiği şeylerin farklı İKY fonksiyonlarında görev almaları
(%20.1), müşteri ve aday arasında koordinasyon görevi görmeleri (%15.0), adaylar ile
mülakatları yürütmeleri (%13.5) ve esnek çalışma saatleri (%10.8) olduğunu belirtmiştir.
Tablo.3: İK Danışmanlık Şirketinin En Sevilmeyen Özelliklerine İlişkin Kategoriler
ve Kodlar ile Bunlara İlişkin Katılımcı Görüşleri Sıklığı
Kategori

İK
DanışmanlıkŞirketinin
SevilmeyenÖzellikler

En

İK
DanışmanlıkŞirketindeveBuradakiİşi
nizdeEvSevmediğinizŞey
İK
DanışmanlıkŞirketindeveBuradakiİşi
nizdeEvSevmediğinizŞey

Kod

Katılımc
ı
N

Katılımcı
%

Adaylarınözgeçmiştaraması
Sıkraporlamagerektirmesi
Bordrolamaişlemleri
Müşteriişletmenindanışmanlıkşirketinekarşıo
lumsuztutumu
Bilinçsizadaylar
Müşteriişletmenin İK departmanıileçatışma
Belirsizlik
Danışmanlıkşirketininkurumsalolmaması
Azsayıdakiçalışanarasındasıkıilişkilerinolmas
ı
Zamanbaskısı

11
12
2
8

15,0
16,1
2,7
10,8

9
7
10
4
5

12,5
9,3
13,5
5,4
6,8

6

8,1

Katılımcıların çalıştıkları danışmanlık şirketinde ve işlerinde sevmedikleri özelliklerin ne
olduğu sorulduğunda %16.1’i yapılan işin sık raporlama gerektirdiğini, %15.0’i aday
özgeçmiş tarama işleminin sıkıcı ve zaman alıcı olduğunu ve %12.5’i bilinçsiz adayların
işi zorlaştırdığını belirtmiştir.
5. SONUÇ
Danışmanlık şirketlerinin sunduğu hizmetlerin sayısı ve niteliği dünyada ve
ülkemizde giderek artmaktadır. Bu şirketlerin önemli bir bölümünü oluşturan İK
danışmanlık şirketleri gerekli İK fonksiyonlarının gerçekleştirilmesinden, uygun niteliklere
sahip adayların bulunmasına kadar pek çok alanda işletmelere ve iş arayan kişilere farklı
hizmetler sunmaktadır.
Bir İK danışmanlık şirketinde çalışmış veya çalışmakta olan bireylerin dahil
edildiği araştırma sonuçların katılımcıların önemli bir bölümünün (%47.3) ilk iş
deneyimlerini danışmanlık şirketlerinde yaşadıklarını ve genel olarak bu şirketlerden
(%59.7) ve yaptıkları işten (%69.5)memnun olduklarını göstermektedir. Farklı İK
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fonksiyonlarında deneyim kazanmayı ve uzmanlaşmayı amaç edinmiş yeni mezunlar için
bu şirketler önemli avantajlar sağlamaktadır. İşlerinde sevmedikleri özelliklere
odaklanmaları ve bu alanlarda başarı sağlamaları onların gelecekte başarılı bir İK yöneticisi
olma yolundaki engelleri ortadan kaldırabileceği sonucuna ulaşılmaktadır. Danışmanlık
şirketi yöneticileri ise yeni mezun çalışanların bilgilerinden yararlanarak yetkinliklerinin
artırılmasına imkan tanıyan bir şirket yapısı oluşturması yolu ile arzu edilen verime
ulaşabileceklerdir. Ayrıca katılımcıların bu şirketlerin konusundaki olumsuz görüşlerinin
dikkate alınması ile gerçekleştirilecek yeni düzenlemeler başarıyı artıracak diğer bir unsur
olarak gösterilebilmektedir.
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Çalışan ve Çalışmayan Kadınların Cinsiyet Eşitsizliklerine Yönelik
Tutumlarında Göreli Yoksunluğun Aracı Rolü
Gülfiz ERGİN DEMİRDAĞ*

Enver AYDOĞAN **
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Özet
Bu çalışma, çalışan ve çalışmayan kadınların toplumsal cinsiyet eşitsizliğine
yönelik tutumlarında göreli yoksunluğun aracı rolünü araştırmayı amaçlamaktadır. Bu
amaç doğrultusunda, çalışan ve çalışmayan bir grup kadının (N=96) göreli yoksunluk
düzeyi ve toplumsal cinsiyet eşitliğini savunma düzeyi ölçülmüştür. Çalışmayan kadınlara
oranla çalışan kadınların cinsiyet eşitliğini savunma düzeyinin daha yüksek olacağı ve bu
ilişkinin grup göreli yoksunluğu aracılığıyla gerçekleşeceği öngörülmüştür; bireysel göreli
yoksunluğun ise bu ilişkide herhangi bir aracı rol oynamayacağı düşünülmüştür. Bulgular,
bu öngörüleri doğrulamıştır: Çalışan kadınların cinsiyet eşitliğini savunma düzeyi daha
yüksek çıkmıştır ve grup göreli yoksunluğu bu ilişkide aracı rol oynamıştır; bireysel göreli
yoksunluğun ise aracı rolünün olmadığı gözlenmiştir. Sonuçlar göreli yoksunluk alan
yazını bağlamında tartışılmıştır.
JEL Kodlar: J71, M54
Anahtar Kelimler: Göreli yoksunluk, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kadın
Abstract
This study aimed to explore the mediation role of relative deprivation on the
relationship between employment status of women (i.e. employed-unemployed) and their
attitudes towards gender inequality. To this end, measures of relative deprivation and progender equality attitudes were applied to a group of women (N=96). It was hypothesized
and found that level of pro-gender equality attitudes and group relative deprivation were
higher among employed women than unemployed, and that group relative deprivation (but
not personal) mediated the relationship between employment status and pro-gender
equality attitudes. Results were discussed within the framework of relative deprivation
theory.
JEL Codes: J71, M54
Keywords: Relative deprivation, gender inequality, woman
GİRİŞ
Günümüzde sosyal yaşamın birçok alanında kadına yönelik eşitsizlikler, eskiye
oranla azalmış olsa da, devam etmektedir. Kadınların toplumda dezavantajlı bir grup
olduğu erkeklere oranla daha fazla ayrımcılığa ve adaletsizliğe uğradığı bilinmektedir
(Crosby, Ozawa ve Crosby, 2002; Gutek, Cohen ve Tsui, 1996; Glick ve Fiske, 2001).
Örneğin Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD, 2014) verilerine göre erkek
istihdam oranı %48,9 ile %84,4 arasında değişirken kadınların istihdam oranı %29,5 ile
%80 arasında değişmektedir. Benzer şekilde Türkiye İstatistik Enstitüsü Kurumu (TÜİK,
2016) verilerine göre 2015 yılında kadınların işgücüne katılım oranı %31,5 iken erkeklerde
bu oran %71,6'dır. Yine TÜİK verilerine göre eğitim düzeyinden bağımsız olarak
erkeklerin aldığı ücretler kadınlarınkinden yüksektir. Son olarak, Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı Türkiye Aile Yapısı Araştırması verilerine göre çocuk bakımı ile evdeki diğer
işlerin (yemek, ütü, temizlik vb.) çok büyük bir oranda kadınlar tarafından yapıldığı
görülmektedir.
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Bununla birlikte, bazı kadınların bu eşitsizlikleri dert edindiği bazılarınınsa bu
eşitsizlikleri bir sorun olarak görmediği ve bu eşitsizliklere rağmen iş ve yaşam
doyumlarının erkekler kadar yüksek olduğuna ilişkin kanıtlar bulunmaktadır (Jackson,
1989). Bu noktada,bu farklılığın nedenlerinin ne olduğu sorusu önem kazanmaktadır. Bu
çalışma bu sorulara ilişkin bazı cevapları aramayı amaçlamaktadır.
I. Kadınlarda Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliklerine Yönelik Tutum Farklılıkları
Kadınlar arasındaki bu farklılığın kadınların toplumsal cinsiyet normlarını meşru
görme düzeyi ile ilişkili olduğuna ilişkin kanıtlar bulunmaktadır: örneğin, cinsiyete dayalı
eşitsizlikleri normatif kabul eden kadınların kabul etmeyen kadınlara göre bu eşitsizlikleri
daha az önemsediği ve bunlara daha az itiraz ettiği görülmektedir (Crosby ve ark.,
2002).Diğer bir deyişle, eşitsizliğe ilişkin farkındalık düzeyi yüksek olanlar farkındalık
düzeyi düşük olanlara göre ayrımcılıklara karşı daha duyarlı olmaktadır. Bazı yazarlara
göre(Gutek ve ark., 1996; Bem, 1981) ise ayrımcılıklara maruz kalan bir iç gruba ait
olmanın ya da bizzat bu ayrımcılıklara maruz kalmanın iç gruba yönelik eşitsizliklere karşı
duyarlılığı artırdığı ve bunun sonucunda eşitsizliklere daha fazla karşı çıkmayı beraberinde
getirdiği düşünülmektedir. Bu öngörü ile tutarlı olarak kadınlar erkeklere oranla kadınlar
aleyhindeki toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini ve buna karşı verilen mücadeleyi daha çok
önemsemektedir (Izraeli ve Tabory, 1986). Bu bulgu ve tartışmalar kadınların toplumsal
cinsiyet eşitsizliklerine yönelik tutumlarının bu eşitsizliklerin mutlak düzeyinden çok bu
eşitsizlikleri algılama düzeyine göre değiştiğini akla getirmektedir. Daha açık bir ifade ile,
maruz kalınan eşitsizliğin düzeyinden bağımsız olarak kadınların bu eşitsizliği bir sorun
olarak görme derecesi onların toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine yönelik tutumlarını
belirliyor görülmektedir. Bu noktada, çalışan kadınların çalışmayan kadınlara oranla sosyal
yaşamdaki, özellikle iş ve kariyer süreçlerindeki, eşitsizliklere maruz kalma ve şahit olma
düzeyinin daha yüksek olduğu düşünülebilir. Çünkü yukarıdaki verilerin de gösterdiği gibi
kadınlar iş süreçlerinde fiili ve sistematik bir şekilde daha düşük bir statüde bulunmaktadır.
Aslında bazı veriler hem erkeklerin hem de kadınların iş yerlerinde erkeklere oranla
kadınların ayrımcılığa daha fazla maruz kaldığını (Gutek ve ark., 1996) ve bunun
sonucunda toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine daha duyarlı olduklarını ve bu konuda verilen
mücadeleleri daha fazla önemsediklerini (Crosby ve ark., 2002; Izraeli ve Tabory, 1986)
göstermektedir. Buradan hareketle çalışan kadınların çalışmayanlara göre eşitsizliklere
yönelik daha fazla duyarlı olması çıkarımında bulunulabilir.
Kadınlar arasında toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine yönelik gözlenen bu
farklılıklar ve bu farklılıkların temelinde yatan etmenlere bakıldığında,bu farklılıkların
göreli yoksunluk kuramının öngörüleriyle ilişkili olabileceğini göstermektedir. Göreli
yoksunluk kuramı insanların bir konudaki haksızlık ya da eşitsizliği, o haksızlık ve
eşitsizliğin mutlak durumuna göre değil sosyal karşılaştırma süreçleri temelinde kendileri
ya da grupları için ne kadar önemli gördüklerine bağlı olarak değerlendirdiklerini öngörür.
Diğer bir deyişle, erkeklere oranla kadınların dezavantajlı bir konumda olduğunu düşünen
kadınların daha fazla göreli yoksunluk yaşamaları ve eşitsizliklere de daha fazla karşı
çıkmaları beklenirken, kadınların dezavantajlı konumunu normatif olarak gören kadınların
tam tersi bir eğilimde olması beklenebilir. Aşağıda göreli yoksunluk kavramı ve bu
kavramın gruplar arası tutum ve davranışlarla ilişkisi cinsiyet eşitsizlikleri temelinde ele
alınmaktadır.
II. Göreli Yoksunluk ve Gruplar arası Tutumlar
Göreli yoksunluk (relative deprivation) insanların sosyal karşılaştırmalar
sonucunda hissettikleri yoksunluk duygusuna dayalı bir kavramdır (Smith ve Pettigrew,
2012). Daha açık bir ifadeyle, insanlar sosyal karşılaştırmalar sonucunda, sahip olmak
istedikleri ve hak ettiklerini düşündükleri şeyler konusunda kendilerini kendi geçmiş
durumlarıyla ya da başkalarıyla karşılaştırabildiği gibi üyesi oldukları grupları başka
gruplarla da karşılaştırabilirler. Bu karşılaştırmalar sonucunda kendilerini ya da iç
gruplarını diğerlerine göre daha dezavantajlı bir konumda algılarlarsa, karşılaştırma
1268

boyutuna göre kişilerarası ya da gruplar arası düzeyde olmak üzere, kızgınlık, hoşnutsuzluk
ve içerlenme gibi duyguların eşlik ettiği bir mahrumiyet hissi yaşarlar. Bu durum göreli
yoksunluk olarak tanımlanmaktadır (Smith ve Pettigrew, 2012; Walker ve Pettigrew,
1984). Göreli yoksunluğun yaşanmasını mümkün kılan çok sayıda sosyal karşılaştırma
olasılığı bulunmaktadır. Walker ve Pettigrew'e göre (1984), kuramsal açıdan dokuz farklı
karşılaştırmanın yapılması mümkündür. Örneğin, insanlar kendilerini kendi geçmiş
durumlarıyla, başka kişilerle, iç grup ya da dış grup üyeleriyle karşılaştırabildikleri gibi
üyesi oldukları grupları başka gruplarla da karşılaştırabilirler.
Bununla birlikte, alan yazında genellikle iki karşılaştırma boyutu üzerinde
yoğunlaşılmaktadır: Bireysel grup yoksunluğu ve grup göreli yoksunluğu (Smith ve Ortiz,
2002; Tropp ve Wright, 1999; Vanneman ve Pettigrew, 1972). Bireysel göreli yoksunluk,
kişi kendisini başkalarıyla bireysel bir düzeyde karşılaştırdığında yaşanan yoksunluk
duygusuna karşılık gelir ve karşılaştırma yapılanlar genellikle kişiyle aynı sosyal grubu
paylaşan ve onunla çeşitli sosyal boyutlarda benzerlikleri olan kişilerdir. Örneğin, bir
öğretmen genellikle kendisini doktorlarla değil diğer öğretmenlerle karşılaştırır. Grup
göreli yoksunluğu ise kişinin üyesi olduğu bir sosyal grubu başka bir grupla karşılaştırması
sonucunda yaşanan yoksunluk duygusudur; karşılaştırma yapılan gruplar genellikle
içgrupla benzer olan ya da içgrupla bir şekilde bağlantılı olan gruplardır. Bir şirketteki
kadınların kendileriyle aynı işi yapan erkek çalışanlardan daha az ücret alması sonucunda
yaşadığı yoksunluk hissi grup göreli yoksunluğuna örnek verilebilir.
Araştırmalar, farklı karşılaştırma düzeylerinde (örn., bireysel düzey-grupsal düzey)
yaşanan göreli yoksunluğun tutumsal ve davranışsal sonuçlarının da bu farklılığa göre
değiştiğine işaret etmektedir: Bireysel düzeyde yaşanan göreli yoksunluk daha çok bireysel
ve kişilerarası tutum ve davranışlarla ilişkiliyken, grup göreli yoksunluğu daha çok gruplar
arası tutum ve davranışlarla ilişkilidir (Pettigrew ve ark., 2008; Smith ve Pettigrew, 2012;
Smith ve Ortiz, 2002; Walker ve Pettigrew, 1984). Örneğin, politik protestolar, sosyopolitik değişimlerle ilgili talepler ve gruplar arası önyargı ve ayrımcılık gibi tutum ve
davranışlar genellikle grup göreli yoksunluk hissiyle bağlantılı olarak yaşanırken; stres ve
depresyon gibi kişisel sağlık sorunları ile hırsızlık ve mala zarar verme gibi kişilerarası
davranışlar bireysel göreli yoksunluk hissiyle ilişkili olarak yaşanmaktadır (Pettigrew ve
ark., 2008; Smith ve ark., 2012; Walker ve Mann, 1987). Bu bulgulara dayalı olarak, kişiler
arası tutum ve davranışların araştırılmasında bireysel göreli yoksunluğun işe koşulmasının;
gruplar arası tutum ve davranışların araştırılmasında ise grup göreli yoksunluğunun işe
koşulmasının önemine dikkat çekilmekte (Smith ve ark., 2012; Walker ve Pettigrew, 1984)
ve geçmişte bu ayrıntıyı göz önünde bulundurmadan yapılan araştırmalarda kuramın
öngördüğü sonuçlara ulaşılamadığına işaret edilmektedir (Pettigrew ve ark., 2008).
Bireysel ve grup göreli yoksunluğu ayrımına ek olarak dikkat çekilen diğer önemli
bir husus da göreli yoksunluğun bilişsel ve duygusal olmak üzere iki ayrı boyuttan oluşması
gerçeğidir (Tropp ve Wright, 1999; Walker ve Pettigrew, 1984). Göreli yoksunluğun
bilişsel boyutu sosyal karşılaştırma yaptığımızda bizimle karşılaştırma nesnemiz arasında
bizim aleyhimize bir durumun söz konusu olduğu bilgisine ulaşmamıza karşılık gelir;
kısaca, dezavantajlı konumumuza ilişkin sahip olduğumuz inançtır. Göreli yoksunluğun
duygusal boyutu ise bu sosyal karşılaştırma sonucunda vardığımız sonucun bizim için ne
kadar önemli olduğuna ilişkin hissimize karşılık gelir. Örneğin, kadınların, erkeklere oranla
kadınların daha düşük statülü işlerde çalıştığını düşünmesi göreli yoksunluğun bilişsel
yönüne karşılık; bu düşük statüyü hak etmediklerini düşünüp hoşnutsuzluk yaşamaları ise
göreli yoksunluğun duygusal yönüne karşılık gelir. Bu nedenle, göreli yoksunluğun
ölçümünde duygusal boyutun da ölçülmesi de güçlü bir şekilde önerilmekte ve duygusal
bileşenleri olmaksızın sadece bilişsel boyutuyla ölçülecek göreli yoksunluğun yordama
gücünün zayıf olacağına dikkat çekilmektedir (Smith ve ark., 2012).
Son olarak, yukarıdaki bilgi ve tartışmalardan da anlaşılabileceği gibi, göreli
yoksunluk hissi sosyal karşılaştırma süreçleri (örn., Festinger, 1954) sonucunda ortaya
çıkan mutlak değil izafi ve algısal bir durumdur (Smith ve Pettigrew, 2012). Diğer bir
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deyişle, yapılacak sosyal karşılaştırmalarda göreli yoksunluğun yaşanması için
karşılaştırmanın iki tarafı (örn., iki kişi ya da iki grup) arasında nesnel bir farklılığın olması
ne gereklidir ne de yeterlidir; göreli yoksunluğun yaşanması için iki tarafın olması ve bu
taraflardan birinin kendi aleyhinde hak edilmeyen bir farklılığın olduğunu düşünmesi
gerekmektedir (Smith ve ark., 2012). Kısaca, göreli yoksunluğun ve onun sonucunda
oluşacak tutum ve davranışların meydana gelmesi için, gerçekte sahip olduklarından
bağımsız olarak, kişi ya da grupların hak ettiklerinden daha azına sahip olduklarını
düşünmesi gerekmektedir (Smith ve Pettigrew, 2012).
III. Araştırmanın Amacı ve Öngörüleri
Bu araştırmanın amacı toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine yönelik kadınlar arasında
gözlenen tutumsal farklılıkları bazı sosyal psikolojik etmenler temelinde araştırmaktır.
Daha açık bir ifade ile, kadınların cinsiyet eşitsizliklerini bir haksızlık olarak görüp
görmemelerine, diğer bir deyişle göreli yoksunluk düzeylerine, bağlı olarak tutumlarının
da değişip değişmeyeceği araştırılmaktadır. Ayrıca, kadınların çalışıp çalışmaması ya da
ev hanımı olup olmamasının cinsiyet eşitsizliklerine maruz kalma ve/veya şahit olma
düzeylerini etkileyebileceği gerçeğinden yola çıkılarak bunun bu eşitsizliklere yönelik
farkındalık düzeylerini değiştirip değiştirmeyeceği de incelenmektedir.
Yukarıdaki alan yazın doğrultusunda aşağıdaki hipotezler kurulmuştur:
Çalışan kadınların çalışmayan kadınlara göre göreli yoksunluk düzeyleri daha yüksektir.
Bu farklılık özellikle grup göreli yoksunluğu boyutunda daha yüksek olacaktır.
Çalışan kadınların çalışmayan kadınlara göre toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine karşı çıkma
düzeyleri daha yüksek olacaktır.
Çalışan ve çalışmayan kadınlar arasında toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine yönelik görülen
farklılığa göreli yoksunluk düzeyi aracılık edecektir. Aracı etki bireysel göreli yoksunluk
üzerinden değil grup göreli yoksunluğu üzerinden gerçekleşecektir. Çalışan kadınların grup
göreli yoksunluğu daha yüksek olacaktır; yüksek göreli yoksunluk ise toplumsal cinsiyet
eşitsizliğine karşı çıkma ya da toplumsal cinsiyet eşitliğini savunma düzeyini pozitif
düzeyde yordayacaktır.
IV. Yöntem
IV.I. Katılımcılar
Çalışma kapsamında 98 kadına ulaşılmıştır. Ölçeklerini tamamlamayan 2 kişi
analizlere dâhil edilmemiştir; analizler geriye kalan 96 kişinin verisi üzerinden yapılmıştır.
Veriler 2016 Mart ayında toplanmıştır. Katılımcıların yaş aralığı 22-68 arasında
değişmektedir (Ort. = 33.73, SS = 8.27); %56.3'ü bir işte çalışmakta (%31.3 kamu sektörü;
%19.8 özel sektör; %5.2 serbest), %36.5'i ise herhangi bir işte çalışmamakta (%12.5 ev
hanımı; %24 çalışmıyor) ve %7.3'ü emeklidir; algılanan sosyo-ekonomik düzey açısından
%40.6'sı kendini orta düzeyde, %7.3'ü ortanın altında, %52.1'i ise ortanın üstünde
görmüştür; %19.8'i lise ve altı, %44.8'i önlisans ve lisans, %35.4'ü ise lisansüstü eğitim
düzeyine sahip olduğunu bildirmiştir; son olarak, %16.7'si bekâr, %71.9'u evli ve %8.3'ü
eşinden ayrılmıştır (3 katılımcı medeni durumunu belirtmemiştir.)
IV.II. Ölçme Araçları
Cinsiyet Eşitsizliğine Yönelik Tutumlar; Cinsiyet eşitsizliğine yönelik tutumların
ölçümünde Zeyneloğlu'nun (2008) "Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği"nden
yararlanılmıştır. Söz konusu ölçeğin aile, iş ve fırsat eşitliği alanlarındaki toplumsal
cinsiyet eşitliği-eşitsizliğine ilişkin tutumları ifade ettiği düşünülen 11 maddesi
(4.,7.,8.,9.,12.,13.,20.,27.,30.,33.,34. maddeler) kullanılmıştır. Örnek maddeler: "Ailede
kararları eşler birlikte vermelidir", "Ailede erkek çocuğun öğrenim görmesine öncelik
verilmelidir", "Erkekler statüsü yüksek olan işlerde çalışmalıdır". Altılı Likert tipi (1 = hiç
katılmıyorum, 6 = tamamen katılıyorum) bir derecelendirme skalası üzerinde
değerlendirilen maddelerden alınan puanlar arttıkça cinsiyet eşitliğini savunma, diğer bir
deyişle, cinsiyet eşitsizliğine karşı çıkma, düzeyleri yükselmektedir. Cinsiyet eşitsizliğini
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savunan maddeler ters kodlanmıştır. Ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı α = .63 olarak
bulunmuştur.
Göreli Yoksunluk. Araştırmanın yazarları tarafından ilgili alan yazın ışığında
(Tropp ve Wright, 1999; Vanneman ve Pettigrew, 1972; Walker ve Pettigrew, 1984) bu
çalışma için bir göreli yoksunluk ölçeği geliştirilmiştir. Ölçek, bireysel ve grupsal göreli
yoksunluğu ölçmeyi amaçlayan dörder maddelik 2 alt testten oluşmaktadır. Her bir alt
testin iki maddesi göreli yoksunluğun bilişsel yönünü, diğer iki maddesi ise duygusal
yönünü ölçmektedir. Örnek maddeler: "Toplumsal eşitsizliklere ve ayrımcılıklara maruz
kalmama açısından diğer kadınlara kıyasla daha şanslı olduğuma inanıyorum." (bireysel
göreli yoksunluk, bilişsel[ters madde]); "Diğer kadınların hak ve olanaklarının benim
sahip olduklarımdan daha fazla olması beni öfkelendiriyor." (bireysel göreli yoksunluk,
duygusal); "İster aile yaşamında ister aile-dışı yaşamda (iş hayatı ve eğitim hayatı gibi)
olsun, erkeklere kıyasla kadınların güç, statü ve saygınlığı daha azdır." (grupsal göreli
yoksunluk, bilişsel); "Hemen hemen tüm toplumsal alanlarda (aile, eğitim, iş gibi)
kadınların erkeklere kıyasla hiyerarşik olarak daha düşük bir konumda olması hoşuma
gitmiyor." (grupsal göreli yoksunluk, duygusal).Altılı Likert tipi (1 = hiç katılmıyorum, 6
= tamamen katılıyorum) bir derecelendirme skalası üzerinde değerlendirilen ölçekten
alınan puanlar arttıkça algılanan yoksunluk düzeyleri yükselmektedir.Ölçeğin yapı
geçerliğini görmek amacıyla varimax yöntemi kullanılarak temel bileşenler analizi
yapılmıştır (rmadde-toplam aralığı= .39-.62; KMO = .61; Bartlett χ² (28) = 194.68, P<.001). Analiz
sonucunda öz değerleri 2.38 ve 2.05 olan, açıkladıkları varyans oranı ise %28 ve %27 olan
(toplam %55) yorumlanabilir iki faktör elde edilmiştir. Grupsal göreli
yoksunlukmaddelerinin. 69 ile .83 arasında değişen faktör yükleri ile ilk faktör altında,
bireysel göreli yoksunluk maddelerinin ise .64 ile .78 arasında değişen faktör yükleri ile
ikinci faktör altında toplandığı gözlenmiştir. Bu bulgular ölçeğin kuramsal beklentilere
uygun bir yapıda olduğunu göstermektedir; bu nedenle, ölçeğin 4'er maddeli grupsal ve
bireysel göreli yoksunluk alt testlerinden oluşan bir ölçek olmasına karar verilmiştir.
Ölçeğin tamamına ve her bir alt teste ait Cronbach Alpha katsayıları sırasıyla α = .73, .73
ve .69 olarakhesaplanmıştır.
Demografik Bilgi Formu. Katılımcılar yukarıdaki ölçeklere ek olarak yaş,
meslek/çalışma durumu, medeni durum, eğitim düzeyi, algılanan sosyo-ekonomik düzey
ve çalışma deneyimi gibi bilgileri içeren demografik soruları da yanıtlamıştır.
Katılımcıların bir kısmına internet üzerinden (www.survey.com üzerinden) bir
kısmına ise yüz yüze ya da üçüncü kişiler aracılığıyla ulaşılmıştır. Bilgilendirilmiş onamın
ardından gönüllü olan katılımcılara ölçek bataryası tek oturumda uygulanmıştır ve yaklaşık
olarak 7-8 dakika sürmüştür.
V. BULGULAR VE TARTIŞMA
Bu çalışma çalışan ve çalışmayan kadınların karşılaştırılmasını amaçladığı için bu
ve sonraki bölümlerdeki tüm analizler iş/çalışma durumunu emekli olarak bildiren 7 kişi
(%7.3) çıkarıldıktan sonra yapılmıştır. Geriye kalan 89 katılımcının 54'ü (%60.7) bir işte
çalışmakta olduğunu, 23'ü (%25.8) herhangi bir işte çalışmadığını ve 12'si (%13.5) ev
hanımı olduğunu bildirmiştir. Ev hanımları çalışmayan kategorisine dâhil edilmiştir;
böylece çalışmayanların sayısı ev hanımlarının eklenmesiyle birlikte 35 kişi (%39.3)
olmuştur. Eğitim düzeylerine bakıldığında çoğunluğun en az üniversite düzeyinde bir
eğitime sahip olduğu görülmektedir: Lise ve altı: %20.2; önlisans ve lisans: %41.6;
lisansüstü: %38.2. Katılımcıların tamamına yakınının sosyo-ekonomik düzey (SED)
açısından kendisini orta düzeyde (n = 37, %41.6) ya da ortanın üstünde (n = 45, %50.6)
gördüğü anlaşılmaktadır; yalnızca 7 kişi (%7.9) kendisini ortanın altında tanımlamıştır.
Diğer yandan, anne eğitim düzeyiyle ölçülen SED'e göre katılımcıların büyük
çoğunluğunungerçekte orta ve alt SED kategorilerinde olabileceğianlaşılmaktadır: Anne
eğitim düzeyi ilköğretim ve altı, lise, önlisans ve üstü olanların oranı sırasıyla %53.4,
%22.7 ve%23.9 olarak bulunmuştur. Son olarak, örneklemin %75.6'sı evli, %%17.4'ü
bekâr ve %7'si eşinden ayrılmış olduğunu bildirmiştir.
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Ayrıca, katılımcıların grup göreli yoksunluk düzeylerinin (Ort.=4.62; SS=1.01)
bireysel göreli yoksunluk düzeylerinden (Ort.=2.50; SS=.93) anlamlı düzeyde yüksek
olduğu görülmektedir, t(88) = 15.32, p<.001. Ek olarak, katılımcıların, genel olarak,
toplumsal cinsiyet eşitliğini savunma düzeyinin son derece yüksek olduğu gözlenmektedir:
Altılı likert tipi derecelendirme ölçeği üzerinde cinsiyet eşitliğini savunma düzeyi 5.59
olarak hesaplanmıştır.
V.I. Gruplar arası karşılaştırmalar
Bu çalışmanın temel hipotezi çalışmayan kadınlara oranla çalışan kadınların
toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine karşı çıkma düzeyinin, diğer bir deyişle, toplumsal
cinsiyet eşitliğini savunma düzeyinin daha yüksek olacağı ve bu farklılıkta göreli
yoksunluk düzeyinin rolünün olacağıydı. Bu hipotezi test etmenin ilk adımı olarak çalışan
ve çalışmayan kadınların toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yönelik tutumları ve göreli
yoksunluk düzeyleri bağımsız gruplar için t-testi yöntemiyle karşılaştırılmıştır (bkz.TabloTablo-1. Çalışan ve çalışmayan kadınların cinsiyet eşitsizliği ve göreli yoksunluk düzeylerine
ilişkin ortalama,
standart sapma ve t-testi sonuçları
Çalışan Kadınlar
(n=54)

Çalışmayan Kadınlar
(n=35)

df

t

p

Ort.

SS

Ort.

SS

Toplumsal Cinsiyet
Eşitsizliğini Savunma

5.66

.34

5.48

.46

87

-2.11

.019

Grupsal Göreli Yoksunluk

4.84

.65

4.29

1.33

87

-2.26

.015

Bireysel Göreli Yoksunluk

2.35

.86

2.73

1.00

87

1.92

.058*

*iki uçlu
Tablo-1'den de görülebileceği gibi, çalışan kadınların toplumsal cinsiyet eşitliğini
savunma düzeyleri çalışmayanlara kıyasla anlamlı düzeyde daha yüksektir. Çalışan
kadınların grupsal göreli yoksunluk düzeyi de çalışmayanlara göre anlamlı düzeyde daha
yüksektir. Bu bulgu, çalışan kadınların cinsiyet eşitsizliğine daha fazla maruz kalma (Gutek
ve ark., 1996) sonucunda kadın kimliğiyle daha fazla özdeşleşme (Bem, 1981), daha fazla
göreli yoksunluk yaşama (Crosby ve ark., 2002) ve bunların sonucunda cinsiyet
eşitsizliklerine daha çok karşı çıkma (Izraeli ve Tabory, 1986)açıklamalarıyla uyumludur
ve bu çalışmanın öngörülerini doğrulamaktadır. Diğer yandan, grupsal göreli
yoksunluktaki örüntünün tersine, çalışan kadınların bireysel göreli yoksunluk düzeyinin
çalışmayan kadınlarınkine göre anlamlı düzeyde olmamakla birlikte daha düşük olduğu
görülmektedir. Bu üç bulgu, çalışan ve çalışmayan kadınlar arasında toplumsal cinsiyet
eşitliğini savunma düzeyi ile göreli yoksunluk düzeyinin, özellikle grup göreli yoksunluk
düzeyinin, birbiriyle bağlantılı olabileceğine işaret etmektedir. Daha açık bir ifadeyle,
çalışan ve çalışmayan kadınların toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik tutumlarındaki
farklılık göreli yoksunluk düzeyindeki farklılıktan kaynaklanıyor olabilir: Bir işte çalışıyor
olmak grupsal göreli yoksunluğun daha çok hissedilmesine yol açıyorken; herhangi bir işte
çalışmıyor olmak ise bireysel düzeyde göreli yoksunluğu daha çok hissetmeyle ilişkili
olabilir. Hissedilen bu yoksunluk ise toplumsal cinsiyet eşitliğini savunmada çalışan ve
çalışmayan kadınlar arasında farklılığa yol açıyor olabilir.
Bu olasılığı test etmenin yollarından biri göreli yoksunluğun bu ilişkideki aracı
etkisini araştırmaktır. Bu nedenle, aşağıda, hem grupsal hem de bireysel göreli
yoksunluğun aracı rolünü test etmeyi amaçlayan bir aracı değişken analizi yapılmıştır.
V.II. Aracı değişken analizi
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Aracı değişken analizi yapılmadan önce, çalışan ve çalışmayan kadın statüsünü
yapılacak aracı değişken analizinde bağımsız değişken olarak kullanabilmek için,
çalışmayan kadınlar "0" ile çalışan kadınlar ise "1" ile kodlanmıştır. Böylece çalışan ve
çalışmayan kadın statüsüyle diğer değişkenler arasındaki pozitif değerler çalışan kadınların
ilgili ilişkide daha yüksek puanlara sahip olduğu anlamına gelecektir. Modelin bağımlı
değişkeni toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı çıkma, diğer bir deyişle, toplumsal cinsiyet
eşitliğini savunma düzeyidir; aracı değişkenleri ise grupsal ve bireysel göreli yoksunluk
düzeyidir (bkz. Şekil 1). Şekil 1'de gösterilen çoklu aracı değişken modelini test etmek için
Hayes'in (2012) SPSS uyumlu PROCESS 2.15 prosedürü kullanılmıştır.
Aracı etkiyi saptamak için bir dizi regresyon analizi yapılmıştır. Bu analizlerin
sonucuna göre, ilk olarak, çalışma statüsünün toplumsal cinsiyet eşitliği üzerindeki toplam
etkisinin, diğer bir deyişle aracı değişkenler analize sokulmadan önceki etkisinin, pozitif
yönde ve anlamlı olduğu gözlenmiştir(b=.18, SS=.09, t(87)= 2.11, P = .038; 95% CI = .01,
.35). İkinci olarak, çalışma statüsünün grupsal göreli yoksunluk düzeyi üzerinde pozitif
yönde ve anlamlı bir etkisinin olduğu (b = .55, SS = .21, t(87)= 2.57, P = .011; 95% CI =
.13, .97), bireysel göreli yoksunluk düzeyi üzerinde ise negatif yönde ama anlamlılık
düzeyine ulaşamayan bir etkisinin olduğu görülmektedir (b = -.38, SS = .20, t(87) = -1.92,
P = .058; 95% CI = -.78, .01). Üçüncü olarak, grupsal göreli yoksunluk düzeyinin toplumsal
cinsiyet eşitliğini savunma düzeyini pozitif yönde yordadığı görülürken (b = .15, SS = .04,
t(87) = 3.75, P = .001; 95% CI = .07, .23), bireysel göreli yoksunluk düzeyinin ise
toplumsal cinsiyet eşitliğini negatif yönde yordadığı anlaşılmaktadır (b = -.11, SS = .04,
t(87) = -2.64, P = .009; 95% CI = -.20, -.03). Daha da önemlisi, grupsal ve bireysel göreli
yoksunluk düzeylerinin etkisi kontrol edildiğinde, çalışma statüsünün toplumsal cinsiyet
eşitliğini savunma düzeyi üzerindeki doğrudan etkisi tamamen ortadan kalmaktadır (b =
.05, SS = .08, t(87) = .65, P = .516; 95% CI = -.11, .22); bu bulgu, çalışma statüsünün
toplumsal cinsiyet eşitliğini savunma üzerindeki etkisinin doğrudan değil, tamamıyla
grupsal ve/veya bireysel yoksunluk düzeyleri aracılığıyla gerçekleştiğine, diğer bir deyişle
tam aracılık bir aracılık etkisine, işaret etmektedir. Gerçekten de, dolaylı toplam etkiye
ilişkin bulgular %95 güven aralığında tam aracılı bir etkinin söz konusu olduğunu
göstermektedir (b = .13, SS = .05; 95% CI = .05, .24). Çalışma statüsünün grupsal ve
bireysel göreli yoksunluk üzerinden gerçekleşen dolaylı etkisi ayrı ayrı incelendiğinde, söz
konusu dolaylı etkinin bireysel göreli yoksunluk üzerinden değil (b = .04, SS = .03; 95%
CI = -.00, .13), büyük ölçüde grupsal göreli yoksunluk üzerinden gerçekleştiği (b = .08, SS
= .04; 95% CI = .02, .20) anlaşılmaktadır.
Sonuç olarak, bu çalışmanın bulgularına göre çalışma statüsünün toplumsal
cinsiyet eşitliğini savunma düzeyi üzerindeki etkisinin doğrudan değil, dolaylı olarak
grupsal göreli yoksunluk düzeyi üzerinden gerçekleştiğini söylenebilir. Daha açık bir
ifadeyle, bir işte çalışıyor olmak kadınların grupsal düzeyde daha çok göreli yoksunluk
hissetmelerine yol açmakta, bu ise toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine daha çok karşı
çıkmalarına ya da toplumsal cinsiyet eşitliğini daha çok savunmalarına yol açmaktadır. Bu
bulgular, gruplar arası tutum ve davranışların yordanmasında göreli yoksunluğun
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Grupsal Göreli
Yoksunluk
.15*
**

.55**

Top. Cinsiyet
Eşitliğini
Savunma

Çalışma Statüsü
ns

.05 (.18* )

ns

-.38

Bireysel Göreli
Yoksunluk

.11**

ns

Not: ***p<.001, **p<.01, *p<.05, p>.05;

Şekil-1 Tam aracılı modelin şematik gösterimi ve değişkenler arası yollara ait regresyon
katsayıları

bireysel değil grupsal boyutunun rol oynadığına ilişkin bulgu ve öngörüleri (örn., Pettigrew
ve ark., 2008; Smith ve ark., 2012; Walker ve Pettigrew, 1984) desteklemektedir.Dahası,
bir işte çalışıyor olmanın toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizliklere daha duyarlı olmayı ve
bu eşitsizliklerden daha çok hoşnutsuz olmayı beraberinde getirdiği anlaşılmaktadır (Gutek
ve ark., 1996; Izraeli ve Taroby, 1986). Ek olarak, göreli yoksunluğun sosyal karşılaştırma
süreçleri soncunda gerçekleşen göreli bir memnuniyetiszlik duygusu olduğunu da (Crosby
ve ark., 2002; Pettigrew ve Smith, 2012; Tropp ve Wright, 1999) göstermektedir; çünkü
çalışmayan kadınlar ve özellikle ev hanımları cinsiyet eşitsizliklerine büyük bir olasılıkla
daha çok maruz kalmasına rağmen daha düşük düzeyde grupsal düzeyde göreli yoksunluk
yaşadığını rapor etmiştir. Buna karşılık, bir işte çalışan kadınlar toplumsal cinsiyet
hiyerarşisinin koyduğu sınırlamaları önemli ölçüde kırmalarına rağmen (örn, ekonomik
bağımsızlık kazanmaları, iş sahibi olmaları, kariyer yapmaları) çalışmayan kadınlara göre
daha çok grup göreli yoksunluğunu yaşadığını rapor etmiş ve bu nedenle cinsiyet eşitliğini
daha çok savunmuştur; bu eğilimi göstermelerinin altında, göreli yoksunluk kuramının
öngördüğü şekilde, kendilerini diğer kadınlar yerine statü açısından kendileriyle rekabet
eden erkeklerle kendilerini karşılaştırmalarının ve bunun sonucunda öznel bir mahrumiyet
yaşamalarının yattığı anlaşılmaktadır.
Son olarak, bu araştırmanın bazı kısıtlıklarından da söz edilebilir. Kısıtlılıklardan
biri, çalışan kadınların kendilerini kadın kimliğiyle özdeşleştirmelerinin ölçülmemiş
olmasıdır. Bu etmenin ölçülmesi halinde çalışan ve çalışmayan kadınların farklı düzeylerde
göreli yoksunluk yaşamalarının altında yatan nedenler daha iyi anlaşılabilecekti çünkü
göreli yoksunluğun iç grupla özdeşleşme düzeyle ilişkili olduğu bilinmektedir. Bu
çalışmada bu etmen ölçülmediği için bu konudaki varsayımlar spekülasyonu
aşamamaktadır. Bir diğeri, çalışan ve çalışmayan kadınların eşitsizliklere maruz kalma
düzeylerinin doğrudan ölçülmemiş olmasıdır. Bunun ölçülmemiş olması çalışan kadınların
daha çok grup göreli yoksunluğu yaşamalarının ayrımcılığa daha çok maruz kalma ya da
şahit olmanın sonucunda meydana geldiği kestirimini alternatif açıklamalara açık
bırakmaktadır. Örneğin, belki de çalışan kadınlar, eşitsizliklere daha fazla maruz kalmaktan
çok, sistemi meşru görmeme eğilimleri daha yüksek olduğu için daha çok yoksunluk ve
daha çok itirazda bulunmuş olabilirler.
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Belediyelerin Sosyal Politika Fonksiyonları
Nilgün KAHRAMAN*
Özet
Sanayi toplumuna geçilmesi ile birlikte köyden kente göç artmış ve bunun
sonucunda kentlerde nüfus artışı meydana gelmiştir. Bununla birlikte kentlerde yaşayan
insanların ihtiyaçları artmış ve merkezi yönetim bu beklentilere cevap veremez duruma
gelmiştir. Artan bu ihtiyaçlar neticesinde devlet sosyal sorunlara müdahale etmek zorunda
kalmıştır.Bu çalışmada sosyal devlet ve sosyal belediyecilik kavramlarından bahsedilerek,
sosyal belediyeciliğin ülkemizdeki uygulama alanları incelenecektir. Son olarak, bunlardan
hareketle hizmetlerin daha etkin işleyebilmesi için çözüm önerileri sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Devlet, Sosyal Belediyecilik, Sosyal Yardım
KeyWords: SocialGoverment, SocialMunicipality, Social Assistance
I.GİRİŞ
Yeni düşüncelerin ortaya çıkması ve küreselleşmenin giderek artması sonucunda
devletin sosyal alandan çekilmesi gündeme gelmiştir. Bu açığı kapatmak için de sivil
toplum kuruluşları ve yerel yönetimler devreye girmiştir. Kamu yönetiminin merkezi
yönetimden sonra en önemli organı yerel yönetimlerdir. Endüstri devrimi ile ortaya çıkan
problemlerin sonucunda yerel yönetimlerin fonksiyonları artmıştır.
İşsizliği önleme, eğitim politikalarını düzeltme gibi uzun vadede çözüme
kavuşturulacak ve maliyeti yüksek olan sorunların çözümü için merkezi yönetimlere
başvurulurken daha kısa vadede çözüme kavuşturulabilecek, engelliler, yaşlılar gibi belli
bir kesimin problemlerine çözüm imkânı sunan problemler ise yerel yönetimlere
bırakılmıştır. Sosyal devletlerin etkin olamadığı bölgelerde sosyal belediyeler halka yakın
olmanın avantajını kullanarak devreye girmektedirler. Belediyeler oy toplama kaygısı ile
daha çok alt gelir grubuna hitap eden ve çok çabuk sonuçlanabilecek sorunlara eğilmeyi
tercih etmektedirler.
II. SOSYAL DEVLET
Sosyal devlet kavramı ilk olarak 1941 yılında ArchbishopTemple tarafından
kullanılan bir terimdir ve devletin ekonomiye aktif müdahalelerde bulunmasını
öngörmektedir (Yay, 2014). Sosyal devlet genel anlamıyla, vatandaşların sosyal
durumlarını iyileştirmeyi, onları sosyal güvenliğe kavuşturmayı amaç edinen (Gözübüyük,
2013) , devletin sosyal ve ekonomik hayata aktif şekilde müdahalesini lüzumlu gören
devlettir (Özbudun, 2014). Bu kavram içinde devlet, çekinilecek taraf değil aksine kişilerin
güvenliğini sağlayıcı önlemler alan bir formu ifade etmektedir (Kara, 2009)
Sosyal devlet, müdahaleci bir devlet anlayışıdır.
Sosyal devlet, düzenleyici bir devlet anlayışıdır.
Sosyal devlet, yeniden dağıtıcı bir devlet anlayışıdır.
Sosyal devlet, girişimci bir devlet anlayışıdır.
Sosyal devlet, bireylere hak ve özgürlüklerin sağlanması bakımından pozitif bir
devlet anlayışıdır (Aktan, 1995)
İkinci Dünya Savaşı sonrası dönem ise refah devletinin altın çağı” olarak
isimlendirilmiş ve devletin ekonomiye dolaylı olarak değil de direkt olarak müdahil olduğu
bir dönemi anlatmaktadır (Pektaş, 2010, pp. 5-22). Endüstri devriminden sonra olan bu
dönemde nüfus artışları ile birlikte gelen sağlık, içme suyu ve barınma sorunları ortaya
çıkmaya başlamasıyla yerel yönetimlerin sosyal politika alanındaki etkinlikleri de artmaya
başlamıştır (Ersöz, 2011). Bunların yanında göç ve kentleşme, ekonomi politikaları,
Araş. Görevlisi, Fırat Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi, nkahraman@firat.edu.tr
*
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küreselleşme, yeni yönetim paradigmaları, ve yerel yönetim alanındaki uluslararası
belgeler de yerel yönetimler alanındaki değişmeyi tetiklemiştir (Ersöz, 2011).
Ülkemizde sosyal devlet anlamında ilk çalışmalar işçileri korumaya yönelik ortaya
çıkarılan sosyal düzenlemelerdir. 28.04.1921 tarih ve 114 sayılı Zonguldak ve Ereğli
Havza-i Fahmiyesinde Mevcut Kömür Tozlarının Amele MenafiiUmumiyesine olarak
FüruhtunaDair Kanun ile Zonguldak ve Ereğli Zonguldak ve Ereğli kömür bölgesinde
üretim esnasında meydana gelen ve işletme tarafından kullanılmayan kömür tozlarının açık
arttırma yoluyla satılarak elde edilen gelirin işçiler yararına kullanılması uygun
görülmüştür (Dilik, 1985). Devamında gelen 151sayılı Kanun, Hafta Tatili Kanunu,
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu da yine işçileri korumaya yönelik tedbirler içermektedirler.
Bu dönemlerde ülkemizde sosyal devlet anlamında atılan en önemli adım 1961
Anayasası olmuştur. Bu anayasa ile birlikte sosyal yardımlar konusu da kanuni
düzenlemeler ile yer almıştır (Yay, 2014). 70’li yıllara gelindiğinde ise dünyada
gerçekleşen ekonomik kriz ve 12 Eylül 1980 yılında gerçekleşen Askeri Harekat sebebiyle
sosyal devlet anlayışı olumsuz bir sürece girmiştir.
III. SOSYAL BELEDİYECİLİK
Sosyal Belediyecilik ile yerel düzeyde, yöre sakinlerinin ve STK’ların beceri ve
kaynakları kullanılarak, sosyal hayatın ve gücünün, yerel ekonomik ve sosyal gelişmeyle
desteklenmesi öngörülür (Seyyar, 2008).Akdoğan (2002)’a göre sosyal belediyecilik
mahalli idareye sosyal alanlarda planlama ve düzenleme işlevi yükleyen, bu çerçevede
kamu harcamalarını konut, sağlık, eğitim ve çevrenin korunması alanlarını kapsayacak
şekilde sosyal amaca kanalize eden; işsiz ve kimsesizlere yardım yapılması, sosyal
dayanışma ve entegrasyonun tesis edilmesi ile sosyo-kültürel faaliyet ve çalışmaların
gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan altyapı yatırımlarının yapılması için bilinçli
politikalar üretmesini öngören; bireyler ve toplumsal kesimler arasında zayıflayan sosyal
güvenlik ve adalet mevhumunu güçlendirmeye yönelik olarak mahalli idarelere
sosyalleştirme ve sosyal kontrol işlevleri yükleyen bir modeldir(Akdoğan, 2002)
Sosyal belediyeciliğin 4 ana işlevi bulunmaktadır. Bunlar(Akdoğan, 1999);
Sosyalleştirme, sosyal kontrol ve rehabilitasyon;
Mobilize etme, yönlendirme, kılavuzluk ve rehberlik etme;
Yardım etme, gözetme
Yatırım
IV. SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN GELİŞİMİ
Osmanlı Dönemi’nde sosyal yardımlar, aile içi yapılan yardımlar, zekat, filtre gibi
dini yardımlar ve vakıf, lonca gibi çeşitli meslek kuruluşları ile yapılmaktaydı. Vakıflar,
belediyenin yapması gereken gereken temizlik ve aydınlatma işleri, parklar ve bahçeler,
mezarlıklar, yol ve altyapı hizmetleri gibi çalışmaları üstlenirken (Uyar, 2004)ahilik
teşkilatı ise esnafları, zanaatkarları ve işçileri bir araya getiren dayanışma sistemiydi.
Bunların yanında lonca teşkilatı ise esnaf ile devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen bir
birliktir (Kesgin, 2012).
Osmanlı’da modern belediyeciliğe giriş Altıncı Daire Belediyesi ile olmuştur.
Altıncı daire meclisi, mahalle, çarşı ve dükkanların temizlik ve düzenine ilişkin kararları
alırdı. Ayrıca bu daire işletmeci belediyeciliğin ilk örneği oldu. Karaköy’ de bir işhanı satın
alınmıştır . belirlenen sokaklar genişletilerek vergiler toplanmıştır (Ortaylı, 2011). Bununla
birlikte 1854 İstanbul Şehremaneti’nin kurulması, 1864 Vilayet Nizamnamesi, 1877
Dersaadet Belediye Kanunu, Vilayetler Belediye Kanunu ve 1913 tarihli İdare-i Umumiyei Vilayet Kanun-u Muvakkatı gibi düzenlemeler “tanzim etme”, “düzenleme”
alışkanlığından öteye gidememiştir (Aydınlı, 2004).
Cumhuriyetin ilanından sonra belediyeler konusunda yapılan en önemli
düzenlemelerden birisi 423 sayılı “Belediye Vergi ve Resimleri Kanunu”dur. 3 Nisan 1930
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tarihinde1580 sayıyla yasalaşan Belediye Yasası’nın beş ilkesi mevcuttur. Bunlar;
Belediyeler Arası Eşitlik
Belediyelerin İcraatlarında Serbest Bırakılması
Belediyeler Üzerinde Güçlü Bir Merkezi Denetimin Kurulması
Tek Dereceli Seçim Sisteminin Getirilmesi Ve Halkın Etkin Denetimi
Belediye Hizmet Alanlarının Genişletilmesi (Aydınlı, 2004).
Bu yasa ile ilk defa belediyelere, yaşlıların korunması için huzurevi olarak
adlandırılan yatılı yaşlı kuruluşları açılmıştır. Bunun dışında toplam 82 madde ile
belediyelerin görevleri sayılmıştır.
Çok partili siyasal hayata geçilmesiyle Demokrat Parti’nin ve Cumhuriyet Halk
Partisi’nin parti programında yerel yönetimlere ilişkin ilkeler yer almıştır. Fakat diğer
taraftan da merkezi yönetim ile belediyeler zayıflatılmış ve gelir kaynakları azaltılmıştır
(Aydınlı, 2014).
1970’li yıllarda belediyeler, “toplumcu belediye”, “yeni belediyecilik” gibi
isimlerle anılmaya başlamıştır. Bu yıllarda bir yandan katılımcılık, öte yanan ise etkinlik
ve verimlilik ilkeleri birlikten yürütülmüştür (Kesgin, 2012). “Üretici belediye”, tüketiciyi
koruyucu belediye” gibi isimlerle adlandırılan yeni belediyecilik anlayışı artık sadece
klasik belediye hizmetlerinin görevlerini yerine getirmekle kalmayıp bunların yanında
büyük sorunlar yaratmaya başlayan konut, çevre, toplu taşıma, gençlik ve kültür hizmetleri
gibi Türkiye belediyeciliği için yeni olan bu kavramlar yerel hizmetler için de kullanılmaya
başlanmıştır (Yıldırım, 1990). Daha sonraları dünyada meydana gelen ekonomik kriz,
ülkemizde görülen 80 Askeri darbesi ülkemizde ki sosyal devlet anlayışını geriletmiştir.
90’lı yıllarda ise “kent meclisi” gibi katılımcılığı özendiren, saydamlığı amaç
edinen yapılar kurulmuştur.
2004 yılında kabul edilen 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 2005
yılında kabul edilen 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nda belediyelerin yerine getirmesi
gereken sosyal hizmet görevleri maddeler halinde sıralanmıştır. Yaşlılar, engelliler,
kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim
ve beceri kursları açmak, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak, gerektiğinde, sporu
teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi vermek, afet riski taşıyan veya can ve mal
güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etme ve yıkım konusunda ilçe
belediyelerinin talepleri hâlinde her türlü desteği sağlamak bu görevlerden bazılarıdır. 2012
tarihli 6360 sayılı kanunda sosyal alanda yenilikler getirmiştir. 5393 sayılı Kanun’un
14.maddesi “Büyükşehir Belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyelere,
kadınlar ve çocuklar için koneukevleri açmak zorundadır” şeklinde düzenlenmiştir.
V.TÜRKİYE’DE
UYGULAMALARI

BELEDİYELERİN

SOSYAL

BELEDİYECİLİK

Ülkemizde sosyal belediyecilik faaliyetleri çocuklar ve gençler, kadınlar, yaşlılar,
engelliler ve dar gelirliler üzerine gruplandırılmıştır.
Gençler için çocuk ve gençlik merkezi adı altında birçok şehirde gençlerin ve
çocukların çeşitli faaliyetlerde bulunabileceği merkezler açılmıştır. Yaşlılar için ise,
pedagog ve psikologların bulunduğu lokaller bulunmaktadır. Kadınlar için, istismara
uğrayan kadınların yararlandığı kadın konukevleri de belediyelerin hizmetlerinden biridir.
Engelliler adına da engellileri rehabilite edici merkezler açılmıştır. Engelli gençlerin için
yapılan bir diğer çalışma da sadece engellilerin çalıştığı cafeler açmaktır. Bunların dışında
belediyelerin toplu nikah, toplu sünnet, TOKİ ile işbirliği ile konut edindirme faaliyetleri
gibi hizmetleri de vardır.
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6.SONUÇ
Giderek çeşitlenen ve artan problemlerin çözümünde artık yerel yönetimlere büyük
işler düşmektedir. Yerel yönetimler içinde de belediyeler halka yakın olmaları sebebiyle
bu çalışmalar açısından önemlidir. Belediyelerin yerine getirdiği sosyal hizmet faaliyetleri,
insanlar arasında eşit koşullar dahilinde ve ihtiyaca göre yapılması gereken işlemlerdir.
Belediyelerin STK’lar ile işbirliği halinde çalışmaları, alanlarında uzmanlaşmış
kuruluşların belediyeler tarafından desteklenmesi de yapılacak hizmetlerin kalitesini
arttıracağından önemlidir.
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Sosyal Bütçe Yaklaşımı Olarak Katılımcı Bütçeleme
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Özet
Sosyal bütçe yaklaşımı toplumu oluşturan bireylerin yaşam kalitelerini
yükseltmeye çalışan kamusal gelir ve harcama kalemlerinden oluşan bütçeleme anlayışıdır.
Katılımcı bütçeleme ise cinsiyete duyarlı ve çocuk bütçeleme ile son yıllarda önemi artan
sosyal bütçe yaklaşımlarından olup demokrasi ile bütünleşmiştir. Bu bütçeleme
anlayışında, vatandaşların kıt kaynaklarla optimum kamu harcaması yapılabilmesi için
önemli bir plan olan bütçenin hazırlanmasında ve uygulanmasında aktif katılımı
öngörülmektedir. Böylelikle vatandaşların bütçe hakkına ve demokrasiye dayalı olarak
yürütme organındaki temsillerinin ve farkındalıklarının arttırılması hedeflenmektedir.
Vatandaşların bütçe sürecindeki rolü doğrudan katılım veya temsil ile olmaktadır.
Katılımcılık devlet vatandaş ilişkisi içinde üç aşamadan meydana gelmektedir. Bu aşamalar
bilgilendirme, danışma ve aktif katılımdır. Bilgilendirme katılımcılığın ön koşulu olup
vatandaşlara planlanan hizmetin anlatılmasıdır. Danışma ise devletin vatandaşlarına
görüşlerini sormasıdır. Aktif katılım ise bütçeleme sürecinde nihai karar devlete ait olmak
üzere vatandaşların söz sahibi olmasını ifade etmektedir. Katılımcı bütçeleme son yıllarda
önem kazanması ile birlikte özellikle yerel yönetimlerin vatandaş ile ilişkilerinde rahatlıkla
uygulayabileceği bir sosyal bütçe yaklaşımı olmaktadır. Bu bütçeleme modelinin
esaslarının tespiti optimum kaynak tahsisine imkan verecektir. Bu kapsamda çalışmada
katılımcı bütçeleme anlayışının teorik çerçevesi değerlendirildikten sonra uygulama
örneklerine yer verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Bütçe, Katılımcı Bütçeleme, Katılımcı Demokrasi
Jel Kodları: H61, H72, H83

Abstract
Trying to increase the quality of life of the individuals who make up society is the
social budget approach budgeting approach consisting of public revenue and expenditure
items. Participant budgeting is gender-sensitive and child budgeting is one of growing
importance in recent years with budget approach is integrated with social democracy.This
budgeting approach, citizens in the preparation of the budget, which is a major public
spending plan to perform optimally with scarce resources and implementing active
participation is foreseen.Thus, the representation of citizens in the executive branch based
on democracy and rights and aims to increase the awareness of the budget. The role of
citizens in the budget process is by direct participation and representation. Participation in
state-citizen relationship consists of three phases. These steps are disclosure, consultation
and active participation.Information is a prerequisite for participation is the expression of
the planned services to citizens. Consultation is asked their views on the state's citizens.The
active participation refers to having a say in the final decision of the citizens of the state,
including in the budgeting process.Participant budgeting is a social budget approaches that
can be implemented easily, especially in relations with citizens with the importance of local
government in recent years. This budgeting to determine the merits of the model will allow
optimal resource allocation. Practices will be mentioned in this context, the study
participants after the theoretical framework for evaluating budgeting approach .
KeyWords: SocialBudgeting, Partıcıpant Budgeting, Participant Democracy
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GİRİŞ
Katılımcı bütçe sosyal bütçenin önemli bir yaklaşımıdır. Sosyal bütçe sosyal gelir
ve harcamalardan oluşan bir plandır. Teorik yönünü yaşam kalitesi ve bileşenleri
oluştururken uygulama yönünü ise sosyal refah devleti meydana getirmektedir. Katılımcı
bütçeleme anlayışı vatandaşların özellikle yerel anlamda bütçe sürecine katılımı üzerine
odaklanmaktadır. Bunun temel sebebi yerel yönetim sürecine vatandaşların daha kolay
katılımıdır. Bu bütçe sürecinin 1990’lı yıllar sonrasında önem kazanmasının başlıca
nedenleri arasında şehirlerin ve nüfusun büyümesi ile demokratik yaşam tarzı tercihidir.
Ayrıca hesap verilebilirlik ve mali şeffaflık açısından vatandaş ve sivil toplum örgütlerinin
bütçe sürecine dâhil edilmesi ile kaynak israfı denetim ve katılım ile bir nebze olsun
azalacaktır. Çalışmada sosyal bütçe kavramı ve genel çerçevesi çizilirken yaklaşım olarak
katılımcı bütçe; katılımcılık ve demokrasi çerçevesinde incelenecektir. İzleyen bölümünde
ise Türkiye ve Dünya örneklerinden bahsedilecektir.
A. Sosyal Bütçe
Sosyal bütçe kavramı sosyal ve bütçe kelimelerinden oluşmaktadır. Sosyal
kavramının kökeni Latince olup “socius” sözcüğü ile ifade edilmiştir. Kelime, “insanların
birlikte yaşamalarına ilişkin” anlamına gelmekte ve temelde “insanı ve insan topluluklarını
konu edinen” anlamı taşımaktadır. Sosyal kelimesinin konusunu bu anlamda kişi, aile,
toplum ve toplumsal kurumlar oluşturmaktadır (Sözer, 1998:1-2). Bütçe kavramı ise;
devletlerin gelir ve giderlerini tahmin eden plan, gelir toplama ve harcama yapmaya
önceden izin veren bir kanun veya idari bir tasarruf olarak ifade edilmektedir
(Tüğen,
2010: 1-4).
Sosyal bütçe bu iki kavramdan oluşmakta olup tanımlanmasında iki boyut
bulunmaktadır. Birinci boyutta istatistiki açıdan sosyal harcamalar ile kamu gelirlerini
birleştiren bir sosyal muhasebe sistemi, ikinci boyutta ise sosyal bütçenin orta vadeli plan
olarak gelir harcama büyüklüğü açısından toplumu ve ekonomiyi yönlendiren bir araç
olduğu belirtilmektedir (Scholz, Cichon ve Hagemejer, 2000:4).
Sosyal bütçe maliye politikasının en önemli argümanı olan bütçe politikasının etkin
bir kalemi olup hedef olarak yaşam kalitesinin sağlanması ve yükseltilmesine
yoğunlaşmıştır. Sosyal bütçe bileşenleri sosyal refah, eğitim, sağlık, sosyal sermaye, çevre
ve kültür gibi unsurlardan oluşmakta olup hem gelir hem de harcama yönüyle bütçenin
oluşturulmasında etkili olan faktörleri açıklamaktadır. Sosyal bütçe stratejik planlamanın
yapılmasında ve uygulanmasında önem kazanmaktadır.
Sosyal bütçe teorik temeli yaşam kalitesine, uygulama yönü ise sosyal refah
devletine dayanmaktadır.
Yaşam kalitesi, devletin makroekonomik hedefleri meydana getirirken eş anlı ve
güdümlü politikaları kullanarak toplumdaki sosyal refahı arttırması, kalkınma carileri olan
eğitim ve sağlık paylarının yükselmesi ve daha yaşanabilir bir çevre-toplum etkileşimini
sağlamada mali politikaların nihai amacını ifade eder. Demokrasi ve özgürlük yaşam
kalitesinin vazgeçilmez unsurlarındandır.
Sosyal refah devleti ise 1929 Dünya Ekonomik Buhranı Keynesyen politikalar ile
ortaya çıkmış olup tanımlanmasında Asa Briggs’in tanımlaması genel kabul görmektedir.
Buna göre minimum gelir garantisi sağlayan, ekonomik ve sosyal güvencesizliği azaltan
ve tüm vatandaşlara yaşam kalitesinin daha iyi olduğu standartlar getirmeye çalışan
müdahaleci, düzenleyici ve adil gelir dağılımı sağlamaya çalışan devlet sosyal refah
devletidir (Özdemir, 2015:1).
Sosyal bütçe günümüzde çeşitli yaklaşımlara sahiptir. Bu yaklaşımların temeli
kişilerin yaşam kalitelerinin arttırılmasıdır. Bu yaklaşımlar cinsiyete duyarlı bütçeleme,
çocuk bütçeleme ve katılımcı bütçeleme olarak ifade edilebilir.
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B. Katılımcı Bütçelemenin Kavramsal Çerçevesi
Katılımcı bütçeleme kavramı katılımcılık ve bütçeleme kavramlarının bir araya
gelmesinden meydana gelmiştir. Kavramı tanımlamadan önce katılımcılığın ve katılımcı
demokrasinin ne anlama geldiğini ifade etmek önem taşımaktadır.
1. Katılımcılık
Katılımcılık, vatandaşların siyasi karar alma mekanizmasına ve yönetim sürecine
temsil veya doğrudan dâhil edilmesini ifade ederken üç aşaması bulunmaktadır (Ergen,
2012:320-322):
Bilgilendirme: Kişilere neyin yapılmasının planlandığının anlatılması olup tek
taraflı ilişki olarak devletin bilgiyi vatandaşa aktarmasıdır. Bilgilendirme, katılımcılık için
ön koşuldur.
Danışma: Kişilere farklı yollarla görüşlerinin sorulması olup geri besleme
yoluyla toplumun görüş ve önerileri öğrenilmektedir. Bir müzakere olup iki yönlü bir
ilişkiyi belirtir.
Aktif katılım: Toplumun politika oluşturma sürecine bizzat katılmasını
gerektirmektedir.
Katılımcılık bir taraftan optimal hizmet verimini sağlayacak bir alan meydana
getirirken, diğer taraftan katılımcı programlar ile sosyal sermayenin gelişimi, vatandaşların
sosyalleşmesi yoluyla karşılıklı ilişkilerde güvenin artması olgusunu pekiştirmektedir.
Katılım aynı zamanda bilgiye hızla erişme ve yönetimin karar ve faaliyetlerinin kontrolünü
de sağlamaktadır (Özen ve Yontar, 2009:283).
Katılımcılık vatandaşların tercihlerini yansıtması açısından olumlu iken nüfus
fazlalığı ve karşılaşılan sorunlar sebebiyle pratikte kolay uygulanamamaktadır. Ayrıca
katılımcıların eğitim ve refah seviyeleri de sağlıklı karar alınabilmesi için önemli bir veri
kaynağıdır. Kamunun hesap verilebilirlik ve şeffaflığına katkısı, katılımcı olan
vatandaşların düzenlemeleri sahiplenerek kolay uyum sağlaması, devlete güvenin artması
ve yönetişimde kolaylık ile ortak dil sağlaması önem taşımaktadır (Ergen, 2012:320-322).
2. Katılımcı Demokrasi
Demokrasi kelime kökü olarak halk anlamına gelen demos ve yönetimi ifade eden
kratos kelimelerinin birleşmesinden oluşmuştur. Kavram tüm vatandaşların devlet
politikası karşısında eşit hakka sahip olduğunu belirten bir yönetim şeklini ifade eder
(Ergen, 2012:318).
Katılımcı demokrasi anlayışı ise temsili demokrasiden farklı olarak vatandaşların
karar alma sürecinde aktif rol oynamasını yani karar verme sürecine gözlemci olmasını
veya doğrudan katkıda bulunmasını ifade eder. Bu durum farklı çıkarları uzlaştırmada ve
ortak akıl meydana getirebilmektedir. Temsili demokrasiden farklı olarak vatandaşlar
sadece seçim dönemlerinde değil her zaman aktif sivil toplum olarak rol oynayabilmektedir
(Ergen, 2012:319).
Katılımcı bütçeleme; katılımı, hesap verebilirliği, yerelleştirilmiş yönetişim ve
idarede mali saydamlığı sağlamak hedefiyle uygulamaya alınmış yeni bir yönetim
anlayışını ifade etmektedir. Bu anlayış; toplumların, bütçelerin hazırlanmasına doğrudan
katılmalarını ve kamu harcamalarını izlemelerini sağlayan bir mekanizma olup
vatandaşların ve sivil toplum kuruluşlarının bütçe kaynaklarının nereye ve nasıl harcanması
gerektiğine ilişkin kararlara katılma hakkı sağlayan sosyal bütçeleme yaklaşımıdır (Özen
ve Güray, 2009:283).
Bütçelemenin katılımcı olmasını etkileyen etmenleri aşağıda ifade edebiliriz
(Tepav, 2007:2):
Katılımcılığın Niceliği: Vatandaş ve sivil toplum örgütlerinin sayısı ve tercih
açıklama miktarı
Katılımın Niteliği: Vatandaşların öncelik tercihlerinin nasıl gerekçelendirdiği ve
tercihlerin bilgi temeline oturup oturmadığı
Tercihlerin hizmetlere dönüşüm oranı ve yaşam kalitesini etkileme düzeyi
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Sürecin yönetim tarzı
Şeffaflık ve hesap verilebilirliğin aktif katılımı arttırabilmesi için mahalle ve kent
ölçeğinde veri üretilmeli ve veriler bir takvim yılı içerisinde yayınlanarak izlenmeye
olanak sağlamalıdır.
Katılımcılığın hukuki temelleri XVIII. yüzyılda İsveç’te gerçekleşmiştir. 1992
yılında Brezilya’nın Rio kentinde düzenlenen konferansın bildirisinin 10. maddesi
katılımcılığı içermektedir.
Katılımcı bütçeleme modeli ise tarihsel olarak belli süreçlerden geçmiştir. Bunlar
(Ergen, 2012:326):
1989 ile 1997 arasında Brezilya’da Porto Alegre, Santo Andre ile Uruguay’dan
Montevideo belediyelerinin uygulamaları ilk örneklerdendir.
Brezilya’da 1997-2000 arasında 130’dan fazla belediye sürece dâhil olmuştur.
2000 yılı sonrasında Brezilya’dan sonra Latin Amerika ülkelerinde ve birçok
Avrupa ülkesinde model uygulanmaya çalışılmaktadır.
C. Katılımcı Bütçelemenin Önemi ve Özellikleri
Katılımcı bütçe katılımcı demokrasinin bir ürünü olup etkileşime açık katılımcı
devlet modelinin önemli bir ayağıdır. Bu durum vatandaşların kendileri ile ilgili karar
alınmasında tercihlerini ortaya koyabilmeleri için aktif bir vatandaş rolüne sebebiyet
vermiştir (Ergen, 2012:319).
Katılımcı bütçenin en önemli faydası vatandaşların demokratik haklarını aktif
olarak kullanması ve sosyal adaletin teşvik edilmesidir. Bütçe bir mali yıla ilişkin olup bu
bütçe uygulamasının izlenip değerlendirilmesi ile döngü haline gelmekte ve etkin kaynak
kullanımı hedeflenmektedir. Ayrıca vatandaşların yeni yatırım alanlarının belirlenmesinde
ve hizmetlerde katılımcılığının sağlanması şehre sahip çıkma bilincini yükseltmektedir
(Tepav, 2007:2).
Katılımcı bütçe uygulamada vatandaşlara, mahallelerindeki ihtiyaçları
önceliklendirme, diyalog kurma, yeni hizmetleri talep etme, hesap sorma ve şehre sahip
çıkma, etkin kaynak kullanımı, sorumluluk alma bilinci sağlamaktadır. Bunları meydana
getirmedeki süreçler fizibilite raporlarının hazırlanması, bütçe teklifi verilmesi, bütçe
denetimi, hizmet takibi ve değerlendirilmesi süreçleridir. (Ergen, 2012:322).
Katılımcı bütçelemenin özellikleri aşağıda ifade edilmektedir (Sakınç ve Bursalıoğlu,
2014:1-3):
Demokrasiye olan inancı arttırmaktadır.
Bireylerin demokratik hak ve sorumluluklarını öğrenip benimsemesi bakımından
pedagojik bir etki meydana getirmektedir.
Kamu kaynak kullanımında etkinliği arttırır.
Karar alma mekanizması ile gelirin yeniden dağılımını etkiler.
Vatandaşlar, bütçe hakkının verdiği güç ile bütçe hazırlık çalışmalarına
katılabilmektedir.
Katılım sivil toplum örgütleri bünyesinde ve yerel mekanizmalar ile
sağlanmaktadır.
Müzakereler tekrarlanan bir süreç içinde gerçekleştirilmekte ve halk danışman
vazifesi görmektedir.
Hesap verilebilirlik açısından denetimler şeffaf olmalıdır.
Katılımcı bütçeleme uygulama temelini mahallileşmeden almaktadır. Bütçe
sürecinin temeli, yerel düzeyde vatandaşların toplantılara katılmasıyla meydana
gelmektedir. Toplantılarda yerel yöneticiler tarafından mahalde yapılan veya taahhüt
edilmesine rağmen yapılamayan faaliyetler anlatılmakta ve ilgili yılın katılımcı bütçe
sürecinin işleyişi hakkında bilgi verilmektedir. Vatandaşlardan mahalleleri veya şehir için
talepleri öğrenilmekte ve sonra yapılan oylamayla mahalle ve kent düzeyinde öncelikler
belirlenmektedir.
Katılımcı bütçelemede öncelikler şu kalemlerden oluşmaktadır (Tepav, 2007:6-8):
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Mahallelinin Öncelikleri
Teknik Öncelikler
Kentsel öncelikler
Nüfus önceliği
Yoksulluk
Yerel farklılıklar
Özel ilgi grupları
D. Katılımcı Bütçeleme Süreci
Yerel yönetim bürokrasinin katılımcı bütçe süreci üzerinde etkindir. Her ne kadar
katılımcı bütçe süreci sivil toplum ve vatandaşların politika oluşturma sürecine katılımını
öngörüyor olsa da yerel yönetim bürokrasisi, mesela belediye başkanlığı mevkii baskın
rolünü korumaktadır. Belediye başkanlığı toplantıları düzenlemekte, verileri ve seçilen
politikaların hayata geçirilmesini sağlamaktadır. Sağlam bir birlikteliğe dayanmayan ve
belediye başkanının insiyatifine dayalı böyle bir katılım sürecinde seçimle yeni gelecek bir
idarenin süreci devam ettirip ettirmeyeceğini bilmek zorlaşmaktadır. Aynı şekilde tek
aktörlü bir katılımcılık, bütçe sürecini manipülasyonlara açık hale getirmektedir. Örneğin
Brezilya’da Recife isimli bir şehirde belediye başkanı katılımcı bütçe sürecini her yıl
taraftarlarınca düzenlenen karnavala para aktaran bir şekle dönüştürmüştür. Açık ve şeffaf
toplantılarda kaynak dağılımını belirlemek yerine kaynaklar, manipülasyonla adam
kayırmacılık ile yandaşlara aktarılmıştır. Sürece katılanlar yönetim tarafından belli bir
şekilde davranmaya zorlandıklarını aksi takdirde sürecin dışında bırakıldıklarını ifade
etmişlerdir. Katılımcı bütçe sürecinin kayırmacılık modeli olarak kullanılmaması veya
siyasi yandaşlara kaynak aktarma mekanizmasına dönüşmemesi için sürecin temelinin
ortaklığa dayalı olarak kurulması ve oyunun kurallarının belirlenmesi gerekir. Ortaklık
temel paydaşların katılımıyla oluşturulan bir komite şeklinde kurulabilir. Komite katılımcı
bütçe sürecinin kurallarını tespit etmeli, sürecin aşamalarını izlemeli ve mahalleli
öncelikleri, şehirsel öncelikler ve teknik öncelikleri ağırlıklandırarak mahalli idarenin
referans alacağı yatırım alanlarının bütçe tavanlarını hesaplamalıdır. Böyle bir komite
içinde ilgili yerel yönetimin meclisinden seçilecek üyelerin dağılımında sadece çoğunluk
partisinin değil diğer partilerin, en azından ikinci büyük partinin de temsilcisi bulunmalıdır.
Bununla birlikte komitenin üstlenmesi öngörülen işler devamlılık ve ayrıntılara hâkimiyeti
gerektirdiğinden komitenin etkin çalışabilmesi için üye sayısı yeterli bir düzeyi
aşmamalıdır. Bu sebeple geniş paydaş katılımı ve komitenin üye sayısı arasında bir denge
kurulmalıdır (Tepav, 2007:4).
Katılımcı bütçe sürecinde temel mahalle toplantılarıdır. Bu toplantılarda mahalli
idareciler tarafından bir önceki yıl yapılan ve/veya yapılamayan faaliyetler anlatılır,
vatandaşların talepleri dinlenir ve daha sonra oylama yapılır. Böylelikle mahalle düzeyinde
öncelikler belirlenir. Bu öncelikler hizmet listelerinde yer alan bileşenlere göre
belirlenmektedir. Bu bileşenler kapsamında genellikle altyapı, çevre, sosyal hizmet ve
yardım, toplu taşıma ve yol bulunmaktadır (Özen ve Yontar, 2009:286).
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Şekil 1: Yıllık Katılımcı Bütçeleme Döngüsü (Brezilya Örneği)

Kaynak: (Özen ve Yontar, 2009:287).
Şekil 1’de de görüleceği üzere kent ajanslarının katılımcılar ile yönetim arasında önemli
bir bağ oluşturduğu bu modelde semt toplantıları ile katılımcıların tercihleri alınmakta ve
belediye bütçe konseyinin önerisiyle eylül ayında teklife dönüşmektedir. Bu teklif
belediyeyi yönetenler tarafından değerlendirilmekte ve yeni yıl bütçesi düzenlenirken
dikkate alınmaktadır.
Brezilya’da uygulanan bu bütçeleme sürecinin yanında ülkemiz koşulları
değerlendirildiğinde katılımcı bütçeleme sürecine aşağıdaki gibi öneri getirilebilir (Tepav,
2007:12-16):
Uygulanacak yöntemin belirlenmesi ve sürecin gözden geçirilmesi (Ocak)
Muhtarlıklarda Önceliklendirme: (Ocak-Nisan)
Mahalle Toplantıları: (Mart-Nisan)
Mahalle Ziyaretleri: (Nisan-Mayıs)
Kent Öncelikleri Toplantısı (Nisan)
Hizmet Sunumunun Değerlendirilmesi (Mayıs)
Yatırım Planlama Komitesi Toplantısı (Mayıs)
Mahalle Bilgi Kartlarının Yayınlanması ve İzleme
E. Katılımcı Bütçeleme Uygulama Örnekleri
Katılımcı bütçeleme ilk olarak Brezilya’da görülmüştür. Bunun sebepleri arasında
olarak mecliste düşünce yapısı farklı partilere önem vermesi, yerel yönetimlere harcama
sorumluluğu vermesi yerel seçimlerde adalete önem vermesi bulunmaktadır. Bu bütçeleme
genelde İşçi Partisi tarafından savunulsa da genel olarak kabul görmüştür. Brezilya’da
katılımcı bütçe uygulamasında programlar acil ihtiyaçlara daha fazla dikkat etmekte ve kısa
vadeli olabilmektedir. Ayrıca tüm ülkeye yönelik belediyelerin bilgi akışı yüksek,
1285

müzakereci bir bütçe yapısı bulunmakta ve resmi yapı (belediye temsilcisi sayısı) daha
azdır. Ülkede katılımcı bütçeye yönelik reklam kaynakları bile fazladır. Ayrıca ilçe,
konusal ve teknik yardım büroları bulunmaktadır (Dikici, 2015:63-65).
Arnavutluk’ta katılımcı bütçeleme sürecine Dünya Bankası sponsor olmuştur.
Ülkede konseyler kullanılmıştır. Her yerel yönetim bölgelere ayrılmış ilk halk toplantıları
yapılmış ve halka bilgilendirme yapılmıştır. İkinci toplantıda ise mahalle öncelikler tespiti
ve konsey temsilci seçimi yapılmıştır. Daha sonra ziyaret süreci yapılmış fakat yerel
yönetim temsilcileri ile halk birbirine baskı kurmuştur. Bu projede konsey daha sonra şehir
konseyine planı ve öncelikleri sunmuştur. Bu ülkede ne yazık ki geniş kitlelere
ulaşılamamıştır. Bunun sebebi ise kadınların katılım oranlarının düşük ve nüfus
yoğunluğunun dengesiz dağılımıdır (Dikici, 2015:72).
Türkiye’de ise 1990’lı yıllarda tartışılmaya başlanan katılımcı bütçeleme süreci
için kent konseyleri ve çeşitli projeler oluşturulmuştur (Özen ve Yontar, 2009:289-290):
Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi: Projede katılımcı bir anlayışla
“Hizmet Geliştirme Planlarının hazırlanması”, “Stratejik Planlama Araçlarının”
geliştirilmesi, “Çok Yıllı Yatırım Programlaması ve Bütçelerin Geliştirilmesi” üzerine
odaklanılarak hizmet planlaması ve bütçe üretilmesinde katılımcı yöntemler
geliştirilmesi amaçlanmıştır.
Belediye Ortaklık Ağları Projesi: (TUSENET): Ankara Altındağ Belediyesi,
İsveç’in Umea, Bursa’nın Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım Belediyeleri Eskişehir’in
Tepebaşı Belediyesi’nin yürütmekte oldukları projedir. Bu kapsamda katılımcı bütçe
alanında Avrupa’daki iyi uygulamaları paylaşmak amacıyla 5 Türk ve 1 AB ülkesi
belediye ile birlikte ortaklık yapılarak Avrupa Birliği ile bütünlük oluşturulmaya
çalışılmıştır.
Kent Konseyleri (Yerel Gündem 21) Kurulması: 2005 yılında yürürlüğe giren
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76. maddesinde yer alan Kent Konseyleriyle ilgili
maddeye göre, “kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin
geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye
duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme,
katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır” hükmü ile önem arz
etmektedir.
Ülkemizde kent konseyleri bu kapsamda çeşitli projeler hayata geçirmiştir.
Malatya
Belediyesinin “Birlikte Karar Verelim Toplantıları” ve Nilüfer Belediyesinin
“Temiz Nilüfer İçin El Ele Projesi” bunların başlıcalarındandır (Dikici, 2015:81).
Ülkemizde katılımcı bütçelemenin ilk ve en önemli örneği Çanakkale
Belediyesi’dir. Özgün
bir model çerçevesinde katılımcı bütçeyi uygulama çalışmalarını sürdüren
Çanakkale Belediyesi bu konuyla ilgili olarak “yatırım planlama komitesi” adında bir yapı
oluşturmuştur. Sürecin katılımcı aşamalarını gözeten komitede Belediye Meclisinin İmar
Komisyonu ile Plan, Bütçe Kesin Hesap Komisyonu’nun kendi üyeleri arasından seçeceği
parti gruplarından 1’er üye, meclis stratejik planlama komisyonundan bir üye, belediye
başkan yardımcısı, belediye hesap işleri müdürü, belediye stratejik planlama ve yönetim
birimi sorumlusu, kent konseyi yürütme kurulundan 1 üye ve mahalle muhtarları
bulunmaktadır (Tepav, 2007:4).
SONUÇ
Katılımcı demokrasinin önemli bir aracı olan katılımcı bütçe yaklaşımı sosyal
bütçenin önemli yaklaşımları arasında yer almaktadır. Mahalli idarelerin toplumun faydası
için daha önemli hale gelmesi bu bütçe sürecinin etkinliğine bağlı bulunmaktadır. Katılımcı
bütçenin başarılı olabilmesi için katılımın niteliği, niceliği, vatandaş tercihlerinin hizmete
yansıma oranı önem arz eder.
1286

Kaynakların etkin dağılımına odaklanmış ve iyi bir yönetişim için bir ön şart
niteliği taşımaktadır. Bu anlayış vatandaş tercihlerini ön plana alırken sivil toplumu sürece
aktif olarak dâhil etmektedir. Bu bütçeleme tekniğinde vatandaşların tercihleri ön plana
alınırken tercih sonucunda bütçeleme sürecine katılımın azalması gibi olumsuz durumlarla
da karşılaşılabilir. Ayrıca belli baskı gruplarının etkisiyle katılımcı bütçe süreci rant
kollama ve patronaj ilişkilerine sahne olabilir. Ayrıca katılım yüksek bile olsa belediye
başkanlarının bürokrasi gücü hala fazladır. Ayrıca seçimlerde iş başına farklı bir parti
geldiğinde hizmetlerin sürekliliği sıkıntı doğurabilir. Bu durumların engellenmesi için
katılımcı bütçe süreçleri hukuki zemine oturtulmalı ve bağlayıcı olmalıdır. Böylelikle
oyunun kurallarının belirlenmesi birçok olumsuzluğun önüne geçebilecektir.
Katılımcı bütçe sürecine vatandaşların dahil olması hem uygulama hem de
sonuçların değerlendirilmesinde bütçeye kaynak dağılımında etkinlik, şeffaflık ve hesap
verilebilirlik açısından olumlu yansıyacaktır. Çünkü katılımcı demokrasinin temel taşı
katılımcı bütçedir.
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Türk İmalat Sanayiinde Yatırım Teşviklerinin Etkinliği
Halit YANIKKAYA*
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Özet
Yatırım teşvikleri, devletin yatırım, istihdam ve üretim artışı sağlamak için kamu
kesimine ve özel sektöre sağladığı desteklerdir. Hükümetler, yatırım, istihdam ve üretimi
artırıp şehir ve bölgeler arasındaki eşitsizliği azaltarak ekonomik büyümenin dengeli bir
şekilde artırılmasını hedefler. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarından beri, sanayileşme
politikalarının bir parçası olarak yatırım teşvik sistemleri yatırım ortamının
şekillendirilmesi için önemli faktörler olmuştur. Türkiye’de yatırım teşvik sistemleri farklı
zamanlarda şartlara göre değiştirilmiş ve geliştirilmiştir. Yatırım teşviklerinin etkinliği
konusu her zaman için önemini korumuştur.
Bu çalışmada Türkiye’deki 16 imalat sanayi sektörü 1981 ve 2009 yılları için analiz
edilmiş ve yatırım teşviklerinin sektörel işgücü verimliliği, sermaye yoğunluğu, istihdam
ve toplam faktör verimliliği büyümesi üzerindeki etkileri analiz edilmiştir. 1981-2009
yılları arası beş yıllık dönemler halindeki panel veri seti kullanılarak WLS ve System GMM
yöntemleriyle tahmin yapılmıştır. Elde ettiğimiz sonuçlara göre yatırım teşvikleri, istihdam
ve toplam faktör verimliliği büyümelerini anlamlı olarak artırmazken işgücü verimliliği ve
sermaye stoğunu anlamlı olarak olumsuz etkilemektedir.
Anahtar Kelimeler: yatırım teşvikleri, istihdam, çıktı, verimlilik, panel veri
analizi
JEL Sınıflandırması: H25, H71, L52, L6, R58
Abstract
Investment incentives are the supports provided by the state to public and private
sector targeting increase in investment, employment, and output. Incentives aim to raise
investment, employment, and output; also to reduce the inequalities between the cities and
regions so that the economic growth would be well balanced. Since the beginning of the
Turkish Republic, industrialization policies have always entailed a form of investment
incentives as a main factor to shape the investment environment. Investment incentive
system has been changed and revised various times in Turkey. Thus, the effectiveness of
these policies remain its significance for all periods.
This study investigates the impacts of investment incentives on sectoral labor
productivity, capital intensity, employment, and total factor productivity for 16
manufacturing industry sectors in Turkey between the years 1981 and 2009. Using the
panel dataset for six five-year periods between 1981 and 2009, we estimate the results by
WLA and system GMM techniques. Our results indicate that while investment incentives
do not increase the employment growth and total factor productivity growth significantly,
they significantly reduce the growth rate of labor productivity and capital stock per
workhour.
Keywords: investment incentives, employment, output, productivity, panel data
analysis
JEL Codes: H25, H71, L52, L6, R58
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Giriş
Teşvikler devlet tarafından sağlanan yardım, prim, indirim ve vergi ve diğer
istisnaların hepsini içeren desteklerdir. Ülkeler, yatırımları cezbetmek ve farklı alanlarda
yatırımlar yapılmasını sağlamak için teşviklere başvurur. Türkiye’de cumhuriyetin başında
sanayileşme süreci Sanayi Teşvik Kanunu ile başlamış, fakat sanayileşme daha çok devlet
eliyle sağlanmıştır.Kamu otoriteleri için bir politika aracı olarak teşviklerin öncelikli amacı
firmaların yatırım kararlarını ve yatırımın yapıldığı yere dair kararları etkilemektir.
Hükümetler yatırımı, üretimi, istihdamı artırıp şehir ve bölgeler arasındaki eşitsizliği
azaltarak ekonomik büyümeyi sağlamaya çalışırlar. Türkiye’de yatırım teşvik sistemleri
farklı zamanlarda şartlara göre değiştirilmiş ve geliştirilmiştir. Kamuya mali olarak yük
getirdiğinden ve konunun politik önemi de olduğundan yatırım teşviklerinin uygulanması,
maliyeti ve etkinliği her zaman için önemini korumuştur.
Türkiye’de yatırım teşvik politikalarının ve uygulamalarının tarihsel gelişimi,
ekonomiye etkileri ve teşviklerin etkinliğini inceleyen çok sayıda çalışma bulunmaktadır.
Teşviklerin ekonomik etkilerini analiz etmek kolay değildir, çünkü makroekonomik
değişkenleri aynı anda etkileyen birçok faktör vardır. Bu konuda yapılan teorik ve ampirik
çalışmaların bazıları teşviklerin ekonomi üzerinde olumlu etkileri olduğunu savunurken bir
kısmı da ekonomiyi olumsuz etkilediğini savunmaktadır. Yatırım teşviklerinin kalkınma
yolunda belirleyici olduğunu söylemek güçtür, daha çok devletin ekonomik politikalarının
düzenleyici araçlarından biri olarak görmemiz gerekir. Çünkü ekonomik kalkınma planları
ancak tüm politika araçları birbiriyle uyumlu olması halinde başarıya ulaşır. Bu
çalışmada,Türkiye’de yatırım teşviklerinin sektörel işgücü verimliliği, sermaye yoğunluğu,
istihdam ve toplam faktör verimliliği üzerindeki etkileri incelenmiştir.
Yatırım Teşvikleri
Yatırım teşvikleri, vergi indirimi, nakit destekler ve yatırım yeri atamaları gibi
çeşitli araçlarla seçilmiş sektör ve bölgeleri desteklemeyi amaçlayan bir devlet
politikasıdır. Eser (2011)’e göre, artan çıktı, istihdam ve ihracat gibi genel hedeflerin
dışında teşvikler, son zamanlarda bölgesel kalkınmayı ve Araştırma ve Geliştirme (ARGE) yardımı ile yeni teknolojiyi teşvik etme, uluslararası firmaların rekabet gücünü
artırma, çevre koruma tedbirini artırmada kullanılmaktadır.UNCTAD (2004)’e göre
yatırım teşvikleri 3 kategoride değerlendirilebilir. Birincisi, imtiyazlı kredi ve karşılıksız
hibe gibi finansal teşvikler; ikincisi, vergi tatilleri ve vergi oranlarının düşürülmesi de dâhil
olan finansal teşvikler ve üçüncüsü de sübvanse edilmiş altyapı ve hizmetler, piyasa
tercihleri ve düzenleyici tavizler gibi diğer teşviklerdir.
Farklı şekillerde karşımıza çıkan teşviklerin kamunun ekonomik ve sosyal hayata
müdahale araçlarından biri olduğu kabul edilmektedir. Teşvik uygulamalarıyla hedeflenen
ülkenin ekonomik olarak sürdürülebilir bir şekilde büyümesi olduğu kadar aynı zamanda
bölgeler arası dengesizlikleri gidermek de olabilir. Görünüşte sektör, bölge ya da firma
bazında imtiyazlar sağlandığından piyasa mekanizmasına müdahalenin uygun olmadığı
iddia edilebilir. Fakat sosyal ve ekonomik hedeflere ulaşılmasıyla dışsal faydalar
sağlandığı takdirde bu tür devlet müdahalelerinin haklılığı savunulabilir. (Çiloğlu, 2000)
Teşvikler, öncelikli olarak gelişmekte olan ülkelerin ekonomik kalkınmaya
ulaşması için önemli olduğu düşünülse de aslında gelişmiş ülkeler tarafından da farklı
şekillerde geçmişte kullanılmış ve günümüzde de kullanılmaktadır. Duran (1998),
teşviklerin amaçlarını gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için ayrı ayrı incelemiştir. Buna
göre gelişmiş ülkelerin teşvik politikalarıyla hedefledikleri, görece geri kalmış bölgeleri
kalkındırmak, teknolojik gelişmeyi devam ettirmek, bazı faaliyetlerdeki üretkenliği
artırmak ve işsizliği azaltmaktır. Gelişmekte olan ülkeler ise teşvikleri ekonomik
kalkınmayı sağlamak ve sanayileşmek, bölgesel kalkınmayı sağlamak, bazı alanlarda
dünya piyasalarında rekabet olanağı kazanmak, kıt kaynakları rasyonel bir şekilde
kullanmak amaçlarıyla kullanmaktadır.
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Gelişmiş ülkelere baktığımızda, ülkelerin genel itibariyle kalkınmış olmasına
rağmen bazı bölgelerin diğer bölgelere göre geri kalabildiğini görmekteyiz. Teşvik
politikalarıyla bölgesel kalkınma sağlanmaya ve bölgeler arası eşitsizliklerin giderilmesi
hedeflenir. Gelişmekte olan ülkeler için teşvik politikaları ekonomik kalkınmayı sağlama
yolunda önemlidir. Burada birçok ülkenin taktiği sanayileşmeyi teşvik eden ve özellikle
bazı sektör ve bölgelere öncelik sağlayan politikalarla üretimlerini artırarak refah
düzeylerini artırmak şeklindedir. Sanayilerini geliştirirken teknoloji transfer ve ileri
teknoloji üretimi konusundaki başarıları bu ülkelerin ekonomik olarak kalkınmalarını
sağlayacaktır.
Literatür Taraması
Literatürde yatırım teşviklerinin yatırım kararları, sermaye birikimi, istihdam ve
toplam faktör verimliliği üzerindeki etkilerini inceleyen birçok çalışma bulunmaktadır.
Yatırımlara teşvik sağlayarak hükümetler sektörel, bölgesel ve milli düzeyde ekonomik
büyümeyi artırmayı hedeflemektedirler. Mantık basittir, yatırımların artmasının sermaye
birikimini, iş ve yeni istihdam olanlarını, çıktı miktarlarını artırması ve sonuç olarak
ekonomik büyümeyi artırması beklenir. Ama yine de bu amaca bağlı olarak yapılan politika
ve destekler kendi başına sürdürülebilir büyüme ve refah etkisini sağlamakta yeterli
değildir.
Buss (2001) çalışması vergisel teşviklerin firmaların yatırım kararları üzerindeki
etkilerini inceleyen literatürü değerlendirmektedir. Buna göre yapılan çalışmaların politika
yapıcıların ekonomik büyümeyi sağlama yolunda atacakları adımları belirleyecek
tavsiyeler konusunda yeterli olmamaktadır. Diğer taraftan, araştırmacılar firmalara belli
bölge ya da işlere yatırım yapmaları hususunda kesin bilgiler vermemektedir. Ampirik
literatür taraması olan başka bir çalışmada ise, yatırım teşviklerinin yatırımı cezbeden tek
faktör olmadığı, bununla birlikte devletin yatırım ortamını iyileştirici düzenlemeler
yapması gerektiği savunulmaktadır. (James, 2009)
Ay (2005), Türkiye’deki teşviklerin sabit sermaye yatırımları üzerindeki olumlu
etkilerinden bahseder. Lee(1996) –Güney Kore’deki imalat sektörü için bir çalışma- vergi
teşviklerinin, sermaye birikimini harekete geçirerek çıktı büyüme oranlarını olumlu yönde
etkilediğini belirtir. Fakat Klemm and Parys (2012), vergi teşviklerinin mevcut özel sektör
yatırımlarını güçlü bir şekilde etkilemezken yabancı yatırımları çekme konusunda önemli
bir etkisi olduğunu bildirmektedir.Benzer şekilde Ersel ve Filiztekin (2005), 16 sektörden
elde edilen verileri kullanarak yatırım teşviklerinin, 1980-2000 yıllarına ait Türkiye’de
imalat sektöründe yatırım hacminin büyümesi üzerindeki etkilerini inceler ve sektörel
yatırımlar üzerindeki önemsiz etkilerden bahseder.
Luger (1984) yatırım teşviklerinin ikincil etkilerini inceler. Yatırım teşviklerinin
istihdam üzerindeki etkileri üzerinde yoğunlaşır ve sanayi ile metropoliten alan ayrışma
seviyeleri üzerindeki sonuçları irdeler. Bu çalışmaya göre yatırım teşvikleri, ikame
etkisiyle işlerin yer değiştirmesine neden olur. Yazara göre, yatırım teşvikleri bölgeler ve
sektörler arasındaki istihdamın yer değiştirmesiyle birlikte belirli sektörler ve bölgeler için
istihdamı artırmış olur. Daly ve diğ. (1993), Canadian Cape Breton Investment Tax Credit
(CBITC) programının imalat sektörü üzerindeki etkilerini incelemiş ve sermaye yatırımları
için vergi teşviklerinin Kanada’daki istihdamın teşviki için iyi bir yol olmadığı sonucuna
varmışlardır. Benzer şekilde, Ersel ve Filiztekin (2005) yatırım teşviklerinin Türkiye’de
imalat sanayiinde istihdam artışı üzerinde etkili olmadığı sonucuna varır.
Schalk ve Untiedt (2000), Batı Almanya’da imalat sanayiinde istihdamda yatırım
teşviklerinin olumlu etkilerinin olduğunu savunmaktadır. Yavuz (2010) 1980-2008 dönemi
Türk sanayi ve yatırım teşviklerini kullanarak yatırım teşviklerinin istihdam üzerindeki
olumlu etkilerini bulmaktadır. 2001 için Türkiyeiçin il bazında verileri kullanarak, Yavan
(2011) yatırım teşviklerinin Türkiye’deki bölgesel ekonomik kalkınma üzerindeki
etkilerini inceler ve istihdamın -dolaylı olarak o ilin ekonomik büyümesini de artıranyatırımlar yardımıyla arttığı sonucuna varır.
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Literatürde teşviklerin verimlilik üzerindeki etkilerini inceleyen çalışmalar da
bulunmaktadır. Lee (1996), vergi teşviklerinin Güney Kore imalat sanayindeki TFV
büyümelerini önemli oranda etkilemediğini bulur. Benzer şekilde Daly ve diğ. (1993),
toplam faktör verimliliğinin Kanada’daki Cape Breton imalat sanayinde yatırım
teşviklerinden etkilenmediğini savunmaktadır. Schalk ve Untiedt (2000), desteklenen
bölgelerdeki işgücü verimliliğinin kayda değer olmadığını; Batı Almanya’daki imalat
sanayindeki bölgelerarası üretim farklılıklarını azaltmada yatırım teşviklerinin etkisiz
olduğunu göstermektedir. Ersel ve Filiztekin (2005), Türkiye’deki imalat sektöründeki
toplam faktör verimliliği ile yatırım teşvikleri arasında anlamlı bir korelasyon
bulunmadığını göstermektedir. Türkiye’deki yapısal değişim ve sanayi politikasına ilişkin
daha güncel bir çalışma olan Atiyas ve Bakış (2013), işgücü verimliliğindeki
iyileştirmelerin, düşük verimlilik endüstrilerinden yüksek verimlilik endüstrilerine
istihdam tahsisi yoluyla sağlanacağını iddia etmektedir. Ancak, çeşitli bileşenlerin etkisini
değerlendirmediğinden Türkiye’deki yatırım teşvikleri sisteminin zayıf olduğunu
savunmaktadır.
Veri ve Metodoloji
Bu bölümde, Türkiye’de imalat sanayi için 16 sektör 1981 ve 2009 yılları arası için
ampirik incelenmiş ve yatırım teşviklerinin sektörel işgücü verimliliği, sermaye
yoğunluğu, istihdam ve toplam faktör verimliliği büyümesi üzerindeki etkileri
araştırılmıştır. 1981 ve 2009 arasındaki yıllar 5’er yıllık dönemlere ayrılarak (ilk dönem
1981-1984 arası 4 yıl) WLS (Ağırlıklandırılmış En Küçük Kareler) ve System GMM
yöntemleri kullanılarak dinamik panel veri metodu ile analiz yapılmıştır. İlk olarak Lee
(1996) tarafından geliştirilen Solow tipi neo klasik büyüme modeli uygulaması bu
çalışmada kullanılmıştır. Büyüme muhasebesi yaklaşımıyla, işgücü verimliliği şu şekilde
gösterilebilir:

𝑞̇ 𝑖 ⁄𝑞𝑖 = 𝐴̇𝑖 ⁄𝐴𝑖 + 𝛼𝐾 𝑘̇𝑖 ⁄𝑘𝑖 + 𝛼𝐻 ℎ̇𝑖 ⁄ℎ𝑖
(1)

𝑞𝑖 = 𝑌𝑖 /𝐿𝑖 (i sektöründe işgücü verimliliği)
𝑘𝑖 = 𝐾𝑖 /𝐿𝑖 (i sektöründe sermaye yoğunluğu)
ℎ𝑖 = 𝐻𝑖 /𝐿𝑖 (birim işgücü başına beşeri sermaye stoğu seviyesi)
𝐴𝑖 (i sektöründeki teknoloji seviyesi)
𝛼𝐾 𝑎𝑛𝑑 𝛼𝐻 (sırasıyla K ve H’ye göre çıktı esnekliği)
Sektörel beşeri sermaye stoğu verileri yetersiz olduğu için, beşeri sermaye (h)
ölçümleri gözardı edilmiştir. Lee (1996), 𝐴̇𝑖 /𝐴𝑖 ve ℎ̇𝑖 /ℎ𝑖 toplamını Toplam Faktör
Verimliliği (TFV) büyümesiolarak ele alıp aşağıdaki eşitliği bulmuştur.

̇ 𝑖 ⁄𝑇𝐹𝑉𝑖
𝑞̇ 𝑖 ⁄𝑞𝑖 = 𝛼𝐾 𝑘̇𝑖 ⁄𝑘𝑖 + 𝑇𝐹𝑉
(2)

Bu çalışmamızda, yatırım teşviklerinin işgücü verimliliği, sermaye yoğunluğu,
istihdam ve toplam faktör verimliliği büyümeleri üzerindeki etkilerini incelemek için bir
model geliştirdik. Modelimizin denklemi şu şekildedir:

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽𝑖𝑡 + 𝛾𝑋𝑖𝑡 + 𝜙𝑍𝑖𝑡 + 𝜎𝑀𝑖𝑡 + 𝑒𝑖𝑡
(3)
i = 1, 2,….n : sektörleri, t = 1, 2,….t : dönemleri göstermektedir.
Burada, Yit bağımlı değişkenimizdir; işgücü verimliliği veya sermaye stoğu veya
sektörel istihdam veya TFV büyümeleri olarak modelde yerini alır. X it bağımsız
değişkenleri işgücü verimliliği ve sermaye yoğunluğu değişkenlerini göstermektedir. Zit
yatırım teşvikleri ile ilgili değişkenlerdir. Mit ise diğer makroekonomik değişkenleri ifade
eder.
İşgücü verimliliği (qi) katma değerin toplam çalışma saatine oranı olarak, sermaye
yoğunluğu (ki) da sektörel sermaye stoğunun toplam çalışma saatine oranı olarak bulunur.
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Bu iki bağımlı değişkenin büyüme oranları her yıl ve sektör için ayrı ayrı hesaplanır.
Üçüncü bağımlı değişkenimiz, istihdam büyümesi de ilgili dönemde her sektör için toplam
çalışma saatlerinin büyümesi şeklinde bulunur. Son bağımlı değişkenimiz, toplam faktör
verimliliği büyümesini hesaplamak her sektör ve her yıl için sermaye stoğu değerlerini
bularak mümkün olmaktadır. Türkiye imalat sanayii sermaye stoğu hesaplamaları için Hall
ve Jones (1996), Berlemann ve Wesselhöft (2012) ve Saygılı ve diğ. (2012) çalışmalarında
yer alan yöntemleri kullandık. Sonuç olarak, toplam faktör verimliliği hesaplamasında
kullandığımız denklem şu şekildedir:

̇ 𝑖 ⁄𝑇𝐹𝑃𝑖 = 𝑞̇ 𝑖 ⁄𝑞𝑖 − 𝛼𝐾 𝑘̇𝑖 ⁄𝑘𝑖
𝑇𝐹𝑃
(4)

Ana denklemimizde (3) Xit tahminlerdeki başlangıç durumu değişkenleridir.
Bunlar, çalışma saati başına katma değer (qit) ve sermaye stoğunun (kit) başlangıç
değerleridir. İkinci bağımsız değişken grubu Zit ise yatırım teşvikleriyle ilgili
değişkenlerdir. Bunlardan INFTI, teşvikli sabit sermaye yatırımlarının toplam yatırıma
oranıyken INFVA ise teşvikli sabit sermaye yatırımlarının katma değer hacmine oranıdır.
Üçüncü bağımsız değişken grubu (Mit) diğer makroekonomik değişkenlerdir. EXPV,
IMPV ve INPT değişkenleri sırasıyla ihracatın katma değere oranı, ithalatın katma değere
oranı ve toplam gerçekleşen girdi hacminin logaritmasıdır.
Sektörleri sınıflandırmada farklı veritabanlarında ekonomik değişkenler için SITC
ve ISIC gibi farklı standartlar kullanıldığı için bu raporda daha genel ve sistematik bir
şekilde veri bütünlüğü sağlamak amacıyla veriler birleştirilmiştir. İmalat sanayi sektörlerini
sınıflandırırken SITC Rev 2 temel alınmış ve buna bağlı olarak kullanılan sektörler şu
şekildedir:Gıda ve İçki, Tekstil & Giyim, Orman Ürünleri, Kâğıt, Deri & Deri Ürünleri,
Lastik & Plastik, Kimya, Cam Ürünleri, Demir & Çelik, Demir Dışı Metaller, Taşıt
Araçları, Metalik Ürünler, Ölçüm Araçları, Makine, Elektrikli Makineler,
Çimento/Kil/Seramik Ürünleri.
Yatırım teşvikleriyle ilgili veriler T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’ndan
alınmış ve bu veriler teşvik belgeli yatırımlarla gerçekleştirilmesi planlanan
miktarlarıdır.Türkiye'de imalat sanayi sektör verileri, 1981-2001 yılları arasındaki Yıllık
İmalat Sanayi İstatistikleri’nden ve Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri (2003 ve 2009
yılları arası) ise Türkiye İstatistik Kurumu’ndan elde edilmektedir. 2002 yılı için, Türkiye
İstatistik Kurumu yıllık istatistikleri yayımlamadığından bu yıllara ait veri
bulunmamaktadır. Diğer makroekonomik değişkenlerle ilgili veriler Türkiye Ekonomi ve
Kalkınma Bakanlığı’ndan elde edilmektedir. Sermaye stokları ve toplam faktör verimliliği
verilerini kendimiz oluşturduk.
Aksi belirtilmedikçe, bütün değişkenler sabit 2005yılı Türk Lirası değerinde
kullanılmaktadır. Çeşitli makroekonomik değişkenlerin akım değerleri sektörel Üretici
Fiyat Endeksi (ÜFE) kullanılarak ve yatırım ile ilgili değişkenler yatırım deflatörleri
kullanılarak hesaplanmıştır. ÜFE ve yatırım deflatörlerini, Türkiye İstatistik Kurumu ve
Dünya Bankası’nın Dünya Kalkınma Göstergesi Veritabanı’ndaki ilgili verileri kullanarak
oluşturduk.
Analiz Sonuçları
Modelimiz WLS ve system GMM teknikleri kullanılarak tahmin edilmiştir. OLS
yerine WLS kullanmamızın sebebi değişen varyans sorununun üstesinden gelmektir. Bu
sayede daha doğru ve tutarlı sonuçlar elde ettik. Tahminlerimizde değişkenler sektörler
bazında ağırlıklandırılmış ve sabitler olmadan kalıntıların mutlak değerleri kullanılmıştır.
WLS ve system GMM teknikleri, beş yıllık döneme ayarlanmış bir panel veriye uygulandı.
Türk imalat sanayiinin 16 sektörü analiz edildi ve yatırım teşviklerinin sektörel
işgücü verimliliği, sermaye yoğunluğu, istihdam ve toplam faktör verimliliğinin büyüme
oranları üzerindeki etkisini değerlendirildi. 1981 yılından 2009 yılına kadar 6 adet beş yıllık
dönemimiz mevcuttur. İlk dönem 4 yıldan, diğerleri ise 5’er yıldan oluşmaktadır (19811292

1984, 1985-1989, 1990-1994, 1995-1999, 2000-2004, 2005-2009). Girdi değerinin
logaritması olan değişkenin son aşama için verileri olmadığından, bu değişken için 80
gözlemimiz mevcuttur. Diğer değişkenler içinse 96 gözlem bulunmaktadır.
Her bir yatırım teşvik değişkeni ayrı ayrı modele dâhil edilmiştir. WLS ve GMM
tekniklerine göre yapılan regresyon sonuçları Ek Tablo 1-2-3-4’te görülmektedir. Ek Tablo
1’de A panelindeki ilk iki sütun WLS tahmin sonuçlarını göstermektedir. İlk durum
değişkenlerimizin her ikisi de anlamlı ve negatif katsayılara sahiptir. Beklendiği gibi bu
sonuçlar, yüksek başlangıç işgücü verimliliği ve sermaye yoğunluğu olan sektörlerin daha
düşük bir işgücü verimliliği büyümesine maruz kaldıklarını işaret etmektedir. Her iki teşvik
değişkeninin de (INFTI ve INFVA), sektörel işgücü verimliliği artışı üzerinde etkisi
olmadığı görülmektedir.
Teşviklerin çıktı büyümesini sermaye birikimi kanalıyla etkileyip etkilemediğini
anlayabilmek için tahminlere sermaye yoğunluğu büyümesini de ekledik. Ek Tablo 1-Panel
B’nin ilk iki sütunu sermaye yoğunluğundaki artışın, işgücündeki verimlilik artışını önemli
ölçüde etkilediğini göstermektedir. Ayrıca, tahminlere sermaye yoğunluğu büyümesi de
dâhil edilince, teşvik değişkenlerinde tahmin edilen katsayıların anlamlılığını da
büyüklüğünü de etkilememektedir.
Ek Tablo 1’deki A ve B panellerinin son iki sütunları system GMM tahmin
sonuçlarını göstermektedir. Varyans, otokolerasyon, içsellik ve araç geçerliliği gibi
problemlerin üstesinden gelebilme konularında system GMM’in daha etkili bir yol olması
sebebiyle, yukarıda da açıklandığı üzere, system GMM sonuçlarını WLS tekniğinden elde
edilen sonuçlara nazaran daha güvenilir buluyoruz. İstatistiki olarak anlamlı olmayan AR
(2) ve Hansen test istatistikleri ikinci dereceden otokolerasyonun olmadığını ve araç
değişkenlerimizin geçerli olduğunu göstermektedir.
WLS sonuçlarının aksine, tahminlerdeki sermaye yoğunluğunu görmezden
gelirsek, her iki teşvik değişkeninin de istatistiksel olarak anlamlı ve negatif katsayılara
sahip olduğu görülmektedir. Bu olumsuz sonuçların bir açıklaması olarak, teşviklerin
sermaye yoğunluğunun büyümesini azaltarak işgücü verimliliğini azalttığını ifade
edebiliriz. Sermaye yoğunluğunun büyümesini işgücü verimliliği büyümesi regresyonuna
dâhil ettiğimizde, teşviklerdeki tahmini katsayıların hem anlamı hem de büyüklüğü de
azalmaktadır. Dolayısıyla bu açıklama GMM sonuçlarıyla da desteklenmektedir.
Ek Tablo 2, yatırım teşviklerinin, saat başı sermaye stoğundaki büyüme üzerindeki
etkilerini göstermektedir. Her iki tahmin tekniğinde de başlangıçtaki sermaye yoğunluğu,
güçlü ve negatif bir şekilde sermaye yoğunluğu artışı ile ilişkilidir. Benzer şekilde
başlangıçtaki işgücü verimliliği de sermaye yoğunluğu artışını negatif yönde
etkilemektedir. Sektörel ihracat payına ilişkin tahmini katsayılar, system GMM tahminleri
için anlamlı ve negatiftir. WLS ve system GMM tahminleri için yatırım teşviklerindeki
tahmini katsayılar anlamlı ve negatiftir. Sonuçlarımız, yatırım teşviklerinin sermaye
yoğunluğu artışını anlamlı oranda azalttığını göstermektedir. Bunlar, teşviklerin sermaye
birikimini olumlu yönde etkilediğini söyleyen Lee’den (1996) farklılaşan ve beklenmeyen
sonuçlardır.
Ek Tablo 3, yatırım teşviklerinin sektörel istihdam büyüme oranları üzerindeki
etkilerini göstermektedir. Başlangıç değerleri üzerindeki tahmini sonuçlar başlangıçtaki
işgücü verimliliği ve sermaye yoğunluğu, istihdam artışını önemli ölçüde etkilemediğini
göstermektedir. İstatistiksel olarak anlamlı ve pozitif olarak tahmin edilen katsayılar,
sektörel ihracatın da ithalat paylarının da istihdam büyümesini artırdığını işaret etmektedir.
Ticaret odaklı sektörlerin daha fazla iş ürettiğini ve ithal edilen yatırım araçlarının ve ara
malların istihdam oranlarını artırdığını iddia etmek mümkündür. Diğer kontrol
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değişkenlerine ek olarak, bu tahminlerde sektörel girdi değerlerinin logaritması da
bulunmaktadır. WLS ve system GMM tahminlerinin her ikisinde de girdi değerinin
istihdam büyüme oranı üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmamaktadır.
WLS tahmin sonuçlarımıza göre yatırım teşvik değişkenlerinden herhangi birinin
istihdam büyümesi üzerinde önemli bir etkisi bulunmamaktadır. Ayrıca, GMM sonuçlarına
göre, teşviklerin sektörel istihdam üzerinde olumlu etkisi olduğuna dair herhangi bir kanıt
bulunamamıştır. GMM tahminlerine göre INFTI sektörel istihdam büyümesini olumsuz
yönde etkilerken INFVA’nın sektörel istihdam büyümesi üzerinde anlamlı bir etkisi
bulunmamaktadır.
Ek Tablo 4, sektörel TFV büyümesi için tahminleri göstermektedir. Başlangıç
dönemi için saat başına düşen katma değer, her iki teknik için de, toplam faktör verimliliği
artışını anlamlı ve olumsuz yönde etkilemektedir. Ancak beklendiği gibi, system GMM
tahmin sonuçlarına göre başlangıç dönemi için iş saati başına düşen sermaye stoğu toplam
faktör verimliliği büyümesi üzerinde anlamlı ve olumlu bir etkiye sahiptir. İhracat
paylarının herhangi bir etkisi bulunmazken, muhtemelen daha iyi sermaye malları ve
girdilerine erişim olanağı sebebiyle ithalat payları, toplam faktör verimliliği büyüme
oranını artırmaktadır. INFTI tahmini katsayı değeri, yüzde 10 seviyesinde anlamlı ve
negatif olmasına rağmen, genel sonuçlarımıza göre, INFVA tahmini katsayıları anlamlı
değildir. Böylece sonuçlarımıza göre yatırım teşvikleri sektörel TFV’yi artırmamaktadır.
Bu sonuçlar literatürle de benzerlik göstermektedir. TFV sonuçlarımız, Ersel ve Filiztekin
(2005) ve Lee (1996) ile benzerdir.
Sonuç
Bu çalışmada iki farklı teşvik değişkeni kullanarak Türkiye’de uygulanan yatırım
teşviklerinin işgücü verimliliği, sermaye yoğunluğu, istihdam ve toplam faktör verimliliği
üzerindeki etkileri incelenmiştir. 1981-2009 yılları arasındaki Türkiye sektörel imalat
sanayi verileri 16 sektör için kullanılmıştır. Kullandığımız panel veriseti 6 tane beş yıllık
dönemden oluşmakta ve bu verisetiyle hem WLS hem de system GMM teknikleriyle
tahmin yapılmaktadır. System GMM tahminlerimiz bize gösteriyor ki, yatırım teşviklerinin
toplam faktör verimliliği ve istihdam üzerinde anlamlı ve pozitif etkisi yokken,teşvikler
işgücü verimliliği ve sermaye yoğunluğu büyümeleri üzerinde azaltıcı bir etkiye sahiptir.
Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı yatırım teşvikleri verilerine bakarsak,
teşvikli ithal edilen makine tutarının teşvikli sabit yatırıma oranının 1981-2009 yılları
arasında arttığını kolayca görebiliriz. Yani, yatırım teşviklerinin yeni istihdam alanları
açmaktan ziyade makine ithal etmeye yaradığını söyleyebiliriz. Aynı zamanda, yatırım
teşvikleri sermaye birikimini sağlama konusunda etkili olamamıştır. Bulduğumuz sonuçlar
Türkiye’deki yatırım teşviklerinin aslında tekstil gibi eski ve düşüşe geçmiş olan sektörleri
desteklediğini gösteriyor diyebiliriz. Yatırım teşvik sisteminin düzenlenmesi, desteklenen
firma ve sektörlerin konumları gibi faktörler, hedeflere başarılı bir şekilde ulaşılmasını
sağlamaktadır.
Yatırım teşviklerinin Türk imalat sanayisi ve Güney Kore imalat sanayisi
üzerindeki etkilerini karşılaştırdığımız zaman iki ülkenin farklı olmasından dolayı
farklılıklar görebiliriz. Çünkü Güney Kore’nin makroekonomik durumu, devletin etkinliği,
yatırım teşvik sisteminin etkin bir şekilde tasarlanıp uygulanması gibi konularda
Türkiye’ye göre daha iyi konumda olduğu söylenebilir. Sonuç olarak, Türkiye’nin daha
etkin bir yatırım teşvik sistemine sahip olması, teşviklerin tasarım ve uygulama olarak bazı
değişikliklerin yapılmasına bağlıdır. Diğer taraftan, teşviklerin başarısı yatırım ortamı ve
devletin etkinliğine bağlıdır.
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Ekler
Ek Tablo 1: İşgücü Verimliliği Büyümesi için Regresyon Sonuçları
Panel A
Katsayı (Standart Hata)

Bağımsız Değişken
1

2

3

4

-0.198***

-0.203***

-0.135***

-0.151***

0.056

0.059

0.04

0.04

-0.259***

-0.265***

0.029

0.036

0.051

0.051

0.031

0.032

-0.005

-0.007

-0.011*

-0.012*

0.015

0.015

0.005

0.006

-0.011

-0.011

0.004

0.003

0.011

0.011

0.002

0.002

log (başlangıç işgücü verimliliği)

log (başlangıç sermaye yoğunluğu)

İhracat/Katma Değer

İthalat/Katma Değer

Teşvik/Yatırım (INFTI)

-0.002

-0.005***

0.002

0.002
-0.015

-0.053**

0.017

0.02

Teşvik/Katma Değer (INFVA)
Tahmin tekniği

WLS

WLS

GMM

GMM

Gözlem sayısı

96

96

96

96

Araç sayısı

16

16

AR (1)

0.036

0.033

AR (2)

0.112

0.12

Sargan Test

0.539

0.341

Hansen Test

0.427

0.408

Panel B
Katsayı (Standart Hata)

Bağımsız Değişken
5.2.5

5.2.6

5.2.7

5.2.8

-0.146**

-0.148**

-0.122***

-0.135***

0.056

0.059

0.038

0.038

log (başlangıç işgücü verimliliği)
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log (başlangıç sermaye yoğunluğu)

-0.133**

-0.134**

0.055*

0.063*

0.064

0.065

0.03

0.028

0.0004

-0.0002

-0.005

-0.005

0.014

0.014

0.007

0.007

-0.005

-0.005

0.004*

0.004**

0.011

0.011

0.003

0.002

0.583***

0.586***

0.283

0.299

0.199

0.197

0.177

0.173

İhracat/Katma Değer

İthalat/Katma Değer

Sermaye Yoğunluğu Büyümesi

-0.001

-0.004**

0.002

0.002

Teşvik/Yatırım (INFTI)
-0.005

-0.043*

0.016

0.022

Teşvik/Katma Değer (INFVA)
Tahmin tekniği

WLS

WLS

GMM

GMM

Gözlem sayısı

96

96

96

96

Araç sayısı

17

17

AR (1)

0.032

0.03

AR (2)

0.116

0.136

Sargan Test

0.268

0.246

Hansen Test

0.753

0.493

Yüzde 1, 5 ve 10 anlamlılık seviyeleri sırayla ***, ** ve * simgeleriyle gösterilmiştir.
Standart Hata değerleri katsayıların altında verilmiştir.
WLS için sektör ve yıl, GMM için yıl kukla değişkenleri eklenmiştir.
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Ek Tablo 2: Sermaye Yoğunluğu Büyümesi için Regresyon Sonuçları
Katsayı (Standart Hata)

Bağımsız Değişken
1

2

3

4

-0.088***

-0.093***

-0.037

-0.049*

0.032

0.034

0.027

0.027

-0.216***

-0.223***

-0.094***

-0.092***

0.029

0.029

0.021

0.021

-0.008

-0.011

-0.021***

-0.021**

0.008

0.009

0.007

0.008

-0.01

-0.011*

-0.003

-0.003

0.006

0.006

0.002

0.002

log (başlangıç işgücü verimliliği)

log (başlangıç sermaye yoğunluğu)

İhracat/Katma Değer

İthalat/Katma Değer
-0.003**

-0.002**

0.001

0.001

Teşvik/Yatırım (INFTI)

Teşvik/Katma Değer (INFVA)

-0.017*

-0.033**

0.01

0.013

Tahmin tekniği

WLS

WLS

GMM

GMM

Gözlem sayısı

96

96

96

96

Araç sayısı

16

16

AR (1)

0.024

0.024

AR (2)

0.959

0.724

Sargan Test

0.016

0.066

Hansen Test

0.368

0.484

Yüzde 1, 5 ve 10 anlamlılık seviyeleri sırayla ***, ** ve * simgeleriyle gösterilmiştir.
Standart Hata değerleri katsayıların altında verilmiştir.
WLS için sektör ve yıl, GMM için yıl kukla değişkenleri eklenmiştir.
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Ek Tablo 3: İstihdam Büyümesi için Regresyon Sonuçları
Katsayı (Standart Hata)

Bağımsız Değişken
1

2

3

4

0.054

0.076*

0.061

0.042

0.042

0.043

0.039

0.032

0.021

0.019

-0.018

-0.007

0.038

0.037

0.022

0.023

0.019*

0.02**

0.026**

0.025**

0.01

0.01

0.011

0.011

0.01

0.008

0.008**

0.007**

0.01

0.01

0.003

0.003

-0.007

-0.014

-0.005

-0.002

0.023

0.023

0.005

0.004

log (başlangıç işgücü verimliliği)

log (başlangıç sermaye yoğunluğu)

İhracat/Katma Değer

İthalat/Katma Değer

log (girdi değeri)

Teşvik/Yatırım (INFTI)

-0.0004

-0.003**

0.001

0.001
0.012

-0.008

0.01

0.022

Teşvik/Katma Değer (INFVA)
Tahmin tekniği

WLS

WLS

GMM

GMM

Gözlem sayısı

80

80

80

80

15

15

AR (1)

0.015

0.023

AR (2)

0.54

0.752

Sargan Test

0.424

0.489

Hansen Test

0.581

0.484

Araç sayısı

Yüzde 1, 5 ve 10 anlamlılık seviyeleri sırayla ***, ** ve * simgeleriyle gösterilmiştir.
Standart Hata değerleri katsayıların altında verilmiştir.
WLS için sektör ve yıl, GMM için yıl kukla değişkenleri eklenmiştir.
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Ek Tablo 4: Toplam Faktör Verimliliği Büyümesi için Regresyon Sonuçları
Katsayı (Standart Hata)

Bağımsız Değişken
1

2

3

4

-0.163***

-0.17***

-0.13***

-0.142***

0.054

0.056

0.036

0.037

-0.146***

-0.149***

0.079***

0.086***

0.049

0.049

0.022

0.023

-0.005

-0.006

-0.002

-0.003

0.014

0.014

0.007

0.006

-0.003

-0.002

0.008*

0.008**

0.011

0.011

0.004

0.003

log (başlangıç işgücü verimliliği)

log (başlangıç sermaye yoğunluğu)

İhracat/Katma Değer

İthalat/Katma Değer
-0.0005

-0.004*

0.002

0.002

Teşvik/Yatırım (INFTI)

Teşvik/Katma Değer (INFVA)

-0.0078

-0.037

0.016

0.022

Tahmin tekniği

WLS

WLS

GMM

GMM

Gözlem sayısı

96

96

96

96

Araç sayısı

16

16

AR (1)

0.016

0.016

AR (2)

0.205

0.274

Sargan Test

0.051

0.04

Hansen Test

0.369

0.231

Yüzde 1, 5 ve 10 anlamlılık seviyeleri sırayla ***, ** ve * simgeleriyle gösterilmiştir.
Standart Hata değerleri katsayıların altında verilmiştir.
WLS için sektör ve yıl, GMM için yıl kukla değişkenleri eklenmiştir.
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Türkiye’de Yaşanan Gelir Eşitsizliği Üzerine Bir Araştırma***
Mahmut YARDIMCIOĞLU*

Gamze ŞERBETÇİ**

Özet
Bir ülkenin milli gelirinin bireyler arasında dağıtımı hem toplumun refah düzeyini
hem de gelişmişlik seviyesini belirlemektedir. Gelirin eşit dağıtımıyla ülke hem sosyokültürel hem de sosyo-ekonomik açıdan belirli bir refah düzeyine ulaşacak ve böylece
toplumdaki huzur ortamı korunacaktır. Gelir dağılımında yapılan adaletsizlikle birlikte ise
bireylerin servet düzeylerinde giderek artan bir uçurum oluşacaktır. Bu durumda toplumda
huzursuzluğa ve karışıklığa sebebiyet verecektir.
Bu çalışma ile sosyo-ekonomik açıdan büyük öneme sahip gelir dağılımı hakkında
bilgiler vermek ve bağımlı değişken olarak gini katsayısı alınarak, gelir eşitsizliğine etki
eden faktörler birim kök analizi yapılarak bu faktörlerin gelir eşitsizliğine ne derece etkide
bulunduğunu tespit etmektir.
Anahtar Kelimeler: Milli Gelir, Gelir Adeletsizliği, Gini Katsayısı.
Jel Kodları: B4, D6, N3, O5
Abstract
Distribution of national income between individuals of a country determine both
the welfare of society and the level of development. Country with an equal distribution of
income will reach level of prosperity of certain than aspects both socio-culturel and socioeconomic and so will be protected peace and harmony in the society. Along with injustice
to be done in income distribution will occur increasing gap level of wealth of individual.
This situation will lead to unrest and chaos in society.
This study will give information about the income distribution which has a great
importance in socio-economy. Also this work will identify the factors which affect the
income inequality. By performing unit root analysis, the amount of the effect of these
factors will be confirmed.
Keywords: National Income, Income Injustice, Gini Coefficient
Jel Codes: B4, D6, N3, O5
1. GİRİŞ
Her ekonomik uğraşın ilk amacı, gerçek bir gelir yaratan mal ve hizmetler ortaya
koymaktır. Yaratılan gelir düzeyinin, diğer bir deyişle, üretilen mal ve hizmetlerin niceliği
belirli bir dönemdeki sosyal refahın belirlenmesi yönünden en iyi ölçüyü vermektedir.
Sosyal refah düzeyinin ne yönde bir gelişme gösterdiğinin saptanabilmesi için, ulusal
gelirin nasıl dağıldığı ve bu dağılımın yıllara göre nasıl değiştiğinin bilinmesi zorunludur.
Bu tür bir bilginin bireyler için önemi büyüktür. Çünkü, bireyleri makro ekonomik açıdan
birinci derecede ilgilendiren konu, toplum içinde yapılan üretimden (yaratılan gelirden)
kendilerine ne kadar pay düşeceğidir (Uysal, 1999).
Gelir dağılımı, gelir eşitsizlikleri sosyal ve ekonomik kurumlar arasında nasıl bir
ilişki olduğunu, zengin ve yoksul arasındaki gelir farklılığının zaman içindeki değişimini,
gelir eşitsizliğindeki değişikliklerin servet, sermaye birikimi ve büyüme üzerindeki
Bu çalışma, KSÜ, SBE, İşletme Anabilim Dalında Doç.Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU
danışmanlığında, Gamze ŞERBETÇİ tarafından hazırlanan “Türkiye’de Uygulanan Liberal
Finansal Politikaların Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkisi” adlı Yüksek Lisans Tezinden üretilmiştir.
*
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Kahramanmaraş
Sütçü
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etkilerini ve kaynak dağılımını ortaya koymaktadır. Gelir dağılımındaki adaletsizlik ve
yoksulluk günümüzde dünyanın karşılaştığı en ciddi sorunlardandır. Bölgeler arasındaki
sosyo-ekonomik dengesizlikler, bölgeler arasında tarım, sanayi, ticaret, hizmet,
haberleşme, ulaştırma, sağlık, eğitim, demografik ve sosyal göstergeler bakımından
farklılıkların olmasından kaynaklanmaktadır. Bütün bu farklılıkların ortaya çıkardığı
sonuçlar bölgeler arasında gelir dağılımının da farklılaşmasına neden olmaktadır. Bu
nedenle gelir dağılımındaki dengesizliklerin tek başına ele alınmaması, buna neden olan
sosyo-ekonomik etmenlerin ortaya koyduğu dengesizliklerin de ortaya konulması ve
sonuçlarının değerlendirilerek çözüm yollarının buna göre aranması gerekmektedir.
Aynı zamanda gelir dağılımı bir ülkedeki gelişmişlik seviyesini de yansıtmaktadır.
Gelir dağılımında esas olan nokta kişi başına düşen milli gelirin hem yükselmesi hem de
nüfusun az bir kesiminde yoğunlaşması yerine ülke genelinde adil olarak dağıtılmasıdır.
Türkiye'de gelir dağılımına yönelik ilk hane halkı gelir ve tüketim anketi, 1933
yılında Ticaret Bakanlığı Konjonktür Dairesi tarafından Ankara ve İstanbul illeri için
düzenlenmiş ve memur ile işçi ailelerini kapsamıştır. Bu anketi daha sonra 1938 yılında 20
ili kapsayan diğer bir anket izlemiş, 1953 yılında daha geniş ve bilimsel bir hane halkı gelirgider anketi yapılmıştır. Prof. N. Bengül'ün 1959 yılında Standford Üniversitesinde yaptığı
Gelir Dağılımı Araştırması İçin Öneriler isimli çalışması, bir diğer araştırmadır. SBF
öğretim üyeleri Alparslan Işıklı, Tuncer Bulutay, Korkut Boratav ve Uğur Korum
tarafından yapılan çalışmalar; Türkiye çapında kapsamlı araştırmalar olmayıp gelir
dağılımı verilerinin kısmi analizine yöneliktir. Bu araştırmalardan sonra Türkiye'de ilk
kapsamlı çalışma, Devlet Planlama Teşkilatı içinde Tolga Çavuşoğlu ile Yusuf Hamurdan
tarafından gerçekleştirilmiştir. DPT'nin 1963 yılındaki araştırması herhangi bir ankete
dayanmayıp çeşitli kaynaklardaki rakamlardan derlenmiştir (Karluk, 2010) ve gelir
dağılımı araştırması 2002 yılından başlayarak her yıl düzenli olarak TÜİK tarafından
yapılmaktadır.
Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de uygulanan makro finansal politika araçlarının
gelir dağılımı üzerinde etkisi ve mevcut durumumuz göz önüne konarak ve elde edilen
verilerden yola çıkarak gelir dağılımındaki adaletsizliğin giderilmesini araştırmaktır.
2. GELİR EŞİTSİZLİĞİNİN BELİRLEYENLERİ: EKONOMETRİK
İNCELEME
Gelir dağılımındaki eşitsizlik bir ülkenin makro ekonomik dengesinin
bozulmasından, küreselleşmeden, vergi yapısından, eğitim düzeyinden vb.
kaynaklanabilmektedir. Gelir dağılımındaki bozulma Gini Katsayısı olarak bilinen ölçüt
tarafından ölçülmektedir. Gini katsayısı, bir ülkede milli gelirin dağılımının eşit olup
olmadığını ölçmeye yarayan bir katsayıdır. Katsayı 0 ile 1 arasında değerler alır
(tr.wikipedia.org, 13.02.2013). Katsayının 1 olması toplumdaki gelirleri yalnız bir kişinin
elde ettiğini, 0 olması ise herkesin eşit gelire sahip olduğunu ifade eder. Dolayısıyla
katsayının 1’e yaklaşması eşitsizliğin artığını, 0’a yaklaşması ise azaldığını gösterir
(Pehlivan, 2009). Diğer bir ölçü ise Kişisel Gelir Dağılımı olarak bilinmektedir. Buna göre
milli gelirin ülkedeki nüfusu oluşturan kişiler tarafından nasıl paylaşıldığını gösteren
dağılımdır. Gelir dağılımındaki eşitsizlik, en düşük gelirli %20 ile en yüksek gelirli
%20'nin milli gelirden aldıkları paylar arasında büyük bir farkın olması demektir
(Kuştepeli & Halaç, 2004). Buna göre gelir eşitsizliğine etki edebilecek faktörleri, DPT
(2001), Pehlivan (2009), Kuştepeli ve Halaç (2004), Solmaz (2008), Özsoy (2003), Dileyici
ve Özkıvrak (2000), Çalışkan (2010)'a göre şöyle sıralanabilir.
 Eğitim Düzeyi: yapılan araştırmalara göre, babaların meslekleriyle çocukların gelir
düzeyleri arasında oldukça yakın bir ilişki olduğu görülmektedir. Örneğin, bir çok ülkede
yapılan araştırmalara göre, gelir düzeyi en yüksek olanların babalarının yüksek düzeyde
yönetici ya da üst gelir gruplarında yer alan kişiler oldukları saptanmıştır. ABD, Türkiye
ve diğer gelişmekte olan ülkelere ilişkin bu sonuçlar, eğitim hizmetlerinden daha çok
yüksek gelir grubundakilerin yararlandığını göstermektedir (Şener, 1996).
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 Yaş Yapısı: Bir nüfusta yaş dağılımı, çalışabilecek nüfusun yani işgücü ya da faal
nüfusun miktarını göstermektedir. Uluslararası verilere göre 15-65 yaş arası ülkedeki
işgücünü oluşmaktadır (Kuyucuklu, 1986). Çalışabilecek nüfusun miktarını gösteren yaş
dağılımı çerçevesinde genellikle belirli bir yaşın üzerindeki faal nüfusun genç nüfusa göre
daha verimli olduğu ve daha fazla gelir elde ettiği kabul edilir (Dişbudak & Balmumcu,
2012).
 Enflasyon: İstikrarsız bir ekonominin göstergesi olan enflasyon gelir dağılımında
eşitsizliğe yol açan temel unsurlardan biridir. Enflasyon, gelir dağılımı üzerinde lineer
olmayan bir etkiye sahiptir: yüksek enflasyon gelir dağılımındaki eşitsizliği önemli ölçüde
artırır; ancak, enflasyon oranının aşağı çekilmesi gelir dağılımında doğrudan doğruya bir
iyileşmeye yol açmaz. Öte yandan, enflasyon gelir dağılımı üzerinde tersine artan oranlı
bir vergi ile benzer etkilere sahiptir. Yüksek gelire sahip kesimler enflasyon karşısında
genellikle kendilerini iyi koruyacak imkanlara sahiplerken enflasyon sabit gelirli kişiler
üzerinde son derece kötü etkilere sahiptir (Altınışık & Peker, 2008).
 Servet Vergisi: Kişisel gelir bölüşümünde ortaya çıkan dengesizliklerin önemli
nedenlerinden biri, servet dağılımının dengesiz olmasıdır. Bu nedenle, gelir bölüşümünde
servete bağlı olarak ortaya çıkan dengesizliğin giderilmesinde arazi, bina gibi belirli bir
servet üzerinden alınan ve dolaysız olan servet vergileri önem kazanmaktadır. Servetin
değerinde ortaya çıkan artış, gelir bölüşümünü servet sahibi lehine bozacağından, alınan
vergiler bu bozulmayı belli ölçüde giderecektir. Aksi halde, servet dağılımındaki
dengesizliğe bağlı kişisel gelir bölüşümü adaletsizliği daha da artıracaktır (DPT, 2001).
 Yoksulluk: Yoksullukla kişi başına düşen milli gelir arasında pozitif bir ilişki
varken, gelir eşitsizliği ile arasında negatif bir ilişki vardır. Ortalama gelirdeki artış
yoksulluğu azaltırken, buna karşın gelir dağılımında yaşanan eşitsizlik yoksulluğu
artırmaktadır (Solmaz, 2008).
İstihdam kelime anlamıyla “çalıştırma, iş sahibi yapma” durumlarını ifade
etmektedir. İktisadi olarak ise, çalışan açısından emeğini gelir elde etmek için kullanması
ya da işveren açısından ürün elde edebilmek amacıyla ücreti karşılığında iş gücünün
değerlendirilmesidir (Odabaşı, 2009). İstihdam olanaklarının azaldığı gözlenen bir
dünyada, özellikle gelişmekte olan ülkelerin büyüyen kentlerinde, işgücü piyasası ile
ilişkisi giderek zayıflayan yoksul bir kesimin ortaya çıktığı gözlemlenmektedir (Kavala &
Keyder, 2008).
 Kayıt Dışı Ekonomi: Kayıtdışı ekonomi, genellikle ekonomik verimliliğin
düşmesine neden olmakta, yarattığı sosyal sorunların yanında vergilendirilmeyen bir alan
olması sebebiyle de kamu gelirlerine bir katkı sağlamamaktadır. Ayrıca, benzer mal ve
hizmet üretiminde bulunan kuruluşlar arasında kayıt içi - kayıtdışı kesimde faaliyet
göstermelerine bağlı olarak da etkin bir rekabet ortamının oluşmasını engelleyerek
rekabetçi bir piyasa yapısının oluşmasını olumsuz şekilde etkilemektedir. Bu da gelir
dağılımını bozmaktadır (Altınışık & Peker, 2008).
 Faiz: Gelir dağılımı, faiz oranı yükseldikçe kötüleşir, düştükçe gelir dağılımında
düzelme görülür. Bununla birlikte, bugün nisbeten sağlıklı ekonomilerde görülen düşük
faiz oranları, faizin özünde var olan haksız ve eşitsiz paylaşımı, yani gelir adaletsizliğini
ortadan kaldırmamakta, sadece bir ölçüde hafifletmektedir (Özsoy, 2003).
 M1, M2, M3 Para Arzı: M1 para arzındaki artış enflasyonu artırmakta ve
enflasyonun artması M2 ve M3 para arzını artırmaktadır (Dileyici& Özkıvrak, 2000).
Böylece toplumda yaşanan gelir eşitsizliği büyümektedir.
 İşsizlik: Gelir dağılımını etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesi de işsizliktir.
İşsiz kalan kişilerin üretim süreci dışında kalmaları, gelir elde etme imkânından yoksun
olmalarına neden olmaktadır. Bu nedenle, işsizler toplumun en yoksul kesimini
oluştururlar. İstihdamın artırılarak işsizliğin azaltılması; gelir eşitsizliğinin ve yoksulluğun
azaltılmasında en önemli faktördür (Çalışkan, 2010).
 Ekonomik Büyüme: Ekonomik büyüme yoksulluğun ve gelir eşitsizliğinin
azaltılmasında gerekli unsurlardan biridir. Büyümeyle yoksulluk arasındaki ilişki,
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büyüme ile gelir dağılımı ilişkisini de içeren karmaşık bir yapıya sahiptir.
Kalkınma kuramının savunucuları, yoksul ülkelerde büyüme sürecine girilmesi ile
artan gelir eşitsizliğinin, sonuç olarak ekonomideki tüm birimlerin gelirinin
artması için bir ön koşul olarak kabul etmektedir. Kuramın savunucularına göre
yoksul ülkelerde ekonomik kalkınmanın ilk aşamalarında gelir dağılımının
bozulması ve ekonomik kalkınma ile bir taraftan gelir dağılımındaki dengesizlikler
ortadan kalkarken diğer taraftan ülkeler arasındaki gelir eşitsizliğinden
kaynaklanan farklılıkların azalması, beklenen ve doğal bir süreçtir (Solmaz, 2008).
2.1. Zaman Serileri Ekonometrisi: Birim Kök ve Eşbütünleşme Testleri
Zaman serilerinin uygulamalı ekonometrik çalışmalarda artan kullanımı bu
serilerin özelliklerine olan dikkati artırmıştır. Ekonometrik çalışmalarda genel olarak
kullanılan En Küçük Kareler (EKK) gibi geleneksel tahmin yöntemleri, değişkenlerin
kovaryansının ve ortalamasının sabit ve zamandan bağımsız olduğunu varsaymaktadırlar.
Diğer bir ifadeyle, “veriler örtülü olarak durağan sayılmıştır” (Gujarati, 1999). Fakat birim
kök testlerinin geniş sayıda makro değişkene uygulanması bu varsayımın her zaman geçerli
olmadığını ortaya koymuştur. Zaman içerisinde ortalaması ve varyansı değişen
değişkenler, “durağan olmayan” veya “birim kök” içeren değişkenler olarak
adlandırılmaktadır. Diğer taraftan birim kök üzerine yapılan çalışmalar, birim kök içeren
değişkenlerin EKK yöntemi ile tahmin edilmesi halinde güvenilir olmayan sonuçlara yol
açacağını göstermektedirler. Durağan olmayan değişkenlerin tahmin edilmesini, Granger
ve Newbold (1974) “düzmece regresyon (spurious regression)” olarak ifade etmektedirler.
Bu değişkenler gerçek anlamda ilişkili olmamasına rağmen birbirleriyle ilişkili gibi
algılanması anlamına gelmektedir.
Uzun yıllar, durağan olmayan serilerin ekonometrik analizlerde kullanılması
durumunda farkı alınarak durağan hale getirmek uygulamada sıkça görülen bir yol olarak
görülmüştür. Bu durum serilerdeki dalgalanmaları ortadan kaldırdığından veya
azalttığından bu dalgalanmalarda saklı olan bilginin yok olmasına (kaybedilmesine) neden
olmaktadır. Serilerdeki bilgi kaybını önlemek için eş bütünleşme metodolojisinin
kullanılması ise oldukça yeni bir uygulamadır.
2.2. Dickey Fuller ve Geliştirilmiş Dickey-Fuller Birim Kök Testleri
Herhangi bir zaman serisinin bir stokastik veya tesadüfi süreç ile ortaya çıktığı
düşünülebilir. Ana kütleden elde edilen örneklemenin ana kütlenin özelliklerini
yansıtmasının beklenildiği gibi, belli bir döneme ilişkin zaman serisi verileri de ana sürecin
özelliklerini göstermesi beklenir. Bu tür sürece durağan olasılıklı süreç adı verilir.
Teknik bir ifadeyle “ortalamasıyla varyansı zaman içinde değişmeyen ve iki dönem
arasındaki ortak varyansı bu ortak varyansın hesaplandığı döneme değil de yalnızca iki
dönem arasındaki uzaklığa bağlı olan olasılıklı bir süreç için durağandır” denir (Gujarati,
1999). Eğer Yt durağan ise şu özellikleri taşıması gerekir (Gujarati, 1999; Tarı, 2002):

Sabit aritmetik ortalama
Sabit varyans
:
Gecikme mesafesine bağlı kovaryans :
Bütün t değerleri için, k = gecikme mesafesi.

:
E(Yt) = μ
var(Yt) = E(Yt- μ)2 = σ2
γk = E[(Yt- μ) (Yt+k- μ)]

Bu özellikler, kısaca, eğer bir zaman serisi durağansa, ortalaması, varyansı ve
kovaryansı ne zaman ölçülürse ölçülsün değişmeden aynı kalacağını ifade etmektedir.
Eğer bir zaman serisi yukarıdaki özellikleri taşımıyorsa durağan olmayan
zaman serisi adını alır. Bir zaman serisinin durağan olup olmadığı çeşitli yöntemlerle
incelenebilir. Uygulamada en çok birim kök testlerinden yararlanılmaktadır. Dickey-Fuller
(DF) ve Geliştirilmiş Dickey- Fuller (ADF) birim kök (unit root) testleri, zaman serilerinin
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özellikleri incelenirken uygulamasındaki kolaylığı nedeniyle en çok tercih edilen
yöntemlerdir (Gujarati, 1999; Kutlar, 1998; Tarı, 2002).
Bir zaman serisinin uzun dönemde sahip olduğu özellik bir önceki dönemde
değişkenin aldığı değerin bu dönemi ne şekilde etkilediğinin belirlenmesiyle ortaya
çıkartılabilir. Bu nedenle serinin nasıl bir süreçte oluştuğunu anlamak için serinin her
dönemde aldığı değerin daha önceki dönemdeki değerleriyle regresyonunun bulunması
gerekmektedir.
Bir serinin uzun dönemde sahip olduğu özelliği belirlemek için değişkenin üç farklı
süreçte oluşma olasılığına göre analizler yapılmaktadır. Bu üç süreç şu şekilde
gösterilmektedir:
(5.1.)
Yt  Yt 1  ut

Yt   0  Yt 1  ut

(5.2.)

(5.3.)
Yt   0  Yt 1   T  ut
Bu üç süreç, serilerin ortalamasının sıfır (5.1.), veya ortalamasının sıfırdan farklı
(5.2.) veya ortalama sıfırdan farklı ve trendin dahil (5.3.) edilip edilmemesine göre farklılık
göstermektedir. Burada yapılacak test α’nın 1’e eşit ( bu durumda seri durağan değil) veya
birden küçük (seri durağan) olup olmadığının belirlenmesine yöneliktir.
Eğer α = 1 ise, örneğin denklem (5.1.) tekrarlanan ikame ile şu şekle gelmektedir:

Yt  Yt 1  u t  (Yt  2  u t 1 )  u t
 (Yt 3  u t  2 )  u t 1  u t

(5.4.)

...
 u t  u t 1  u t 2  u t 3  ...  u1

Burada eğer hata terimi, u, sabit varyansa sahipse, t arttıkça Y’nin varyansı sonsuza
yaklaşma eğiliminde olmaktadır. Bu durumda EKK tahmin edicisinin standart t- testine
ilişkin olarak yaptığı varsayımlar geçerli olmamaktadır. Durağan olmayan serilerin EKK
ile tahmin edilmesi sonucu elde edilen istatistikler (t ve F gibi) dağılımın normal olmaması
nedeniyle kullanılmaması gerekmektedir. Bu tablolarda bazı düzeltmelerin yapılması
gerekli olmaktadır. Durağanlığı test edilebilir hale getirebilmek için bazı transformasyonlar
yapılmaktadır. Denklem (5.1.), yeniden şu şekilde yazılabilir:

Yt  Yt 1  (  1)Yt 1  ut

(5.5.)

Bu ifade yeniden düzenlenirse:
(5.6.)
Yt  Yt 1  ut
Şeklini almaktadır. Burada β = (α – 1) olmaktadır. Denklem (5.5.)’te durağanlığın
testi α = 1 eşit olup olmadığı şeklinde iken, denklem (5.6.)’da bu test β= 0 olup olmadığı
şeklini almaktadır. Burada;
H0: β = 0; seri durağan değildir (Birim kök içermektedir).
HA: β ≠ 0; seri durağandır (Birim kök yoktur).
Denklem (5.1.)’e uygulanan işlemler, denklem (5.2.) içinde uygulanırsa şu ifade
elde edilir:

Yt   0  Yt 1  ut

(5.7.)
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Serisinin durağan olup olmadığını belirlemek için yine β = (α – 1) = 0 boş
hipotezinin testiyle yapılmaktadır.
Aynı şekilde işlemler denklem (5.3.) için de yapılırsa şu ifade elde edilir:

Yt   0  Yt 1   T  ut

(5.8.)

Boş hipotez yine β’nın sıfıra eşit olduğu şeklindedir. Denklem (5.7.) ve (5.8.)’deki
β’ların sıfıra eşitliğini test ederken kullanılacak her bir tau tablo değerinin farklı olduğu da
unutulmamalıdır. Yani tau tablo değerleri serinin sabit terimsiz, sabit terimli, ve sabit
terimli ve trendli bir süreçten oluşup oluşmadığına göre farklılık göstermektedir.
Dickey-Fuller birim kök testi uygulanırken bir sorunla karşılaşmak oldukça
olasıdır. Bu sorun, serilerin birim kök içerip içermediğini veya durağan olup olmadığını
belirlemek için tahmin edilen denklem (5.6.), denklem (5.7.) ve denklem (5.8.)’deki hata
terimlerinin ardışık bağımlı (içsel bağıntı veya otokorelasyon) olup olmadığıdır. DickeyFuller, bu sorunu aşmak için önerdikleri yöntemde değişiklik yaparak Geliştirilmiş DickeyFuller (ADF = Augmented Dickey-Fuller) yaklaşımını ileri sürmüşlerdir. Bu yeni
yaklaşım, tahmin edilen denklemlerdeki (5.6., 5.7. ve 5.8.) bağımlı değişkenin
gecikmelerinin bağımsız değişkenler olarak modele katılmasını ve ardışık bağımlılığın
ortadan kaldırılmasını içermektedir. Burada bağımlı değişkenin gecikmelerinin ne
kadarının bağımsız değişken olarak katılacağı bir sorun olarak görülse de uygulamada hata
terimlerindeki içsel bağıntı sorunu yok oluncaya kadar gecikmelerin eklenmesi
önerilmektedir (Gujarati, 1999).
Hata terimlerindeki ardışık bağımlılığı önlemek için geliştirilen ADF
yaklaşımı farklı zaman serisi süreçlerini dikkate alarak sırasıyla düzenlenirse, denklem
(5.6.), denklem (5.7.) ve denklem (5.8.) şu hale gelmektedir:
m

Yt  Yt 1   i  Yt i  ut

(5.9.)

i 1

m

Yt   0  Yt 1   i  Yt i  ut

(5.10.)

Yt   0  Yt 1   i  Yt i   T  ut

(5.11.)

i ı
m

i ı

Geliştirilmiş DF testi ile serilerin birim kök içerip içermedikleri veya
durağan olup olmadıkları incelenirken yine β = 0 boş hipotezinin uygun tau (τ) tablosu
kritik değerleriyle (veya McKinnon (1991) kritik değerleriyle) karşılaştırılarak yapılması
gerekmektedir. Eğer β = 0 boş hipotezi reddedilerek β ≠ 0 alternatif hipotezi kabul edilirse
bu, serinin durağan olmadığı anlamına gelmektedir. Bu durumda yapılacak işlem serinin
ikinci dereceden farkını (∆∆Y) oluşturarak aşağıdaki denklemi tahmin etmektir.
m

Yt  Yt 1   i  Yt i  ut

(5.12.)

i 1

m

Yt   0  Yt 1   i  Yt i  ut

(5.13.)

i ı
m

Yt   0  Yt 1   i  Yt i   T  ut

(5.14.)

i ı

Bu modellerin tahmin edilmesinde serilerin durağan olup olmadığı;
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H0: β = 0
HA: β ≠ 0, hipotezinin testiyle olanaklıdır.
Eğer H0 kabul edilirse ∆Y durağan değildir, diğer bir ifadeyle seri birim
kök içermektedir. Bu durumda serinin daha ileri dereceden farkı alınarak yukarıdaki
prosedürün tekrar tekrar uygulanması gerekmektedir. Eğer H0 reddedilir ve HA kabul
edilirse ∆Y’nin durağan olduğu anlamına gelir. Bu durum Y’nin kendisi durağan değilken,
∆Y’nin durağan olması literatürde I(1) olarak bilinir. Diğer bir ifadeyle orijinal bir serinin
birinci farkı durağan ise orijinal seriye birinci dereceden entegre olmuş denir ve I(1) olarak
ifade edilir. Eğer seriyi durağan yapmak için iki defa fark almak gerekiyorsa I(2) ve d defa
fark almak gerekiyorsa I(d) olarak yazılır. Bu durumda bir zaman serisi farkları alınarak
durağan hale getirilebilmektedir.
2.3. Eş Bütünleşme (Cointegration)
Son yıllarda yapılan uygulamalı çalışmalarda 1980’lerin ikinci yarısında
geliştirilen eş bütünleşme yaklaşımı yaygın olarak kullanılmaya başlanılmıştır. Ekonomik
teoriler, bazı değişkenler arasında uzun dönemli ve istikrarlı bir ilişkinin olduğunu
öngörmektedir. Örneğin, tüketim ve gelir arasında istikrarlı bir ilişki beklenmektedir. Eğer
bu iki değişkenin grafikleri bir arada izlenilse, her iki değişkeninde uzun dönemde benzer
hareketler içerisinde olduğu görülür. Eş bütünleşme, ekonomik teorinin aralarında uzun
dönemli ilişkiler öngördüğü değişkenlerin birbirinden uzaklaşmayacağını ifade etmektedir
(Kadılar, 1996). Diğer taraftan, eş bütünleşme, bu iki değişkenin kısa dönemde mevsimsel
faktörlerden dolayı dalgalanmalar ve birbirinden uzaklaşmalar gösterebileceğini kabul
etmektedir. Diğer bir ifadeyle, eş bütünleşme, ekonomik teorinin beraber hareket edeceğini
beklediği değişkenlerin birbirlerinden uzaklaşma eğilimi içerisinde bulunmaları halinde
piyasa güçlerinin veya diğer politika araçlarının çalışmasıyla aralarındaki dengenin
yeniden kurulacağı anlamına gelmektedir (Tarı, 2002).
Bu bağlamda, eş bütünleşme, bir veya daha fazla değişkenin, her bir değişken
durağan olmasa bile, doğrusal kombinasyonlarının durağan olabileceğini vurgulamaktadır
(Charemza & Deadman, 1997; Tarı, 2002).
2.4. Johansen Eşbütünleşme Testi
Yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir Johansen eş bütünleşme yaklaşımı
(Johansen, 1988; Johansen & Juselius, 1990). Bu yöntemin üstünlüğü;
i) analizde kullanılan değişkenler arasında olabilecek eş bütünleşme
vektörlerinin sayısının belirlenebilir olmasından ve
ii) eş bütünleşme ve ilgili parametrelerin en çok olabilirlik tahminlerini
elde etmesinden kaynaklanmaktadır (Holden & Thompson, 1992).
Johansen yaklaşımı için çok değişkenli bir VAR (vektör otoregresif)
modeli ile başlamak gerekmektedir. Johansen (1988)’i takiben gecikmesi
dağıtılmış bir otoregresif süreç şu şekilde ifade edilebilir:

X t  1 X t 1   2 X t 2  .....   k X t k   t

(5.17.)

Burada X t , q sayıda değişkeni gösteren bir vektörü (içsel ve dışsal değişkenleri
içeren), k maksimum gecikme sayısını ve  t ise hata terimini göstermektedir. Denge
ilişkisi veya vektörü ise     1  .....   k şeklindedir. X t vektöründeki değişkenler
arasında olabilecek eş bütünleşme vektörlerinin sayısı  matrisinin rankı tarafından
belirlenmektedir.
Süreci basit ve anlaşılır kılabilmek için iki değişkenli bir dinamik modeli
iki gecikmeli olarak ele alalım (Holden & Thompson, 1992; Kadılar, 1996):
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Yt  11Yt 1  12 Z t 1  13Yt 2  14 Z t 2  1   1t
Z t   21Yt 1   22 Z t 1   23Yt 2   24 Z t 2   2   2t

(5.18.)
(5.19.)

Burada Y ve Z değişkenlerinin I(1) olduğunu varsayarak değişkenler arasında eş
bütünleşme olup olmadığını inceleyelim. Bu denklemleri (5.18. ve 5.19.), hata düzeltme
formunda yeniden düzenlenirse:

Yt  Yt 1  (11  1)Yt 1  12 Z t 1  13Yt 2  (12  12  14 )Z t 2  1   1t

veya

Yt  (1  11 )Yt 1  12Z t 1  13Yt 2  (12  14 )Z t 2  1   1t
 (1  11 )Yt 1  12Z t 1  (1  11  13 )Yt 2  (12  14 )Z t 2  1   1t
ve

Z t   21Yt 1  (1   22 )Z t 1  ( 21   21   23 )Yt 2   24 Z t 2   2   2t
  21Yt 1  (1   22 )Z t 1  ( 21   23 )Yt 2  (1   22   24 )Z t 2   2   2t
denklemleri elde edilir. Bu denklemler matris formunda yazılırsa:

12   Yt 1   (1  11  13 )
(12  14 ) 
 Yt   (1  11)




Z 


 (1   22)  Z t 1   ( 21   23 )
 (1   22   24 )
 t    21
 Yt  2   1  1 
 Z        
 t 2   2   2 
elde edilir. Bu matris gösterimindeki ∆Yt ve ∆Zt birlikte düşünülüp ∆Xt vektörü ile
gösterilirse (vektör hata düzeltme mekanizması (VECM) formunda):

X t  X t 1  X t 2     t

(5.20.)

şeklindeki genel gösterim elde edilir. Burada

 12 
 (1   11 )

 (1   22) 
  21
ve
( 12   14 ) 
 (1   11   13 )

 (1   22   24 )
 ( 21   23 )
olmaktadır. Denklem (5.20.)’nin hata düzeltme formu olduğu kolayca
anlaşılmaktadır ve burada ∏ denge matrisini göstermektedir. Burada ∏ matrisinin rankı ile
ilgili üç durum söz konusudur:
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i) Rank (∏)=0. Bu eşitlik ∏’nin sıfır matrisi olduğunu gösterir ve bu durumda
denklem 5.20.:
X t  X t 1     t
şekline indirgenir ki, bu birinci derece farkı alınmış bir VAR modelidir. Y ve Z
değişkenleri I(1) olduğundan; ∆X, I(0) olacak ve burada bir eş bütünleşme söz konusu
olmayacaktır.
ii) Rank (∏)=2. Bu durum X vektörünün durağan olduğunu gösterir ki, bu Y ve Z
değişkenlerinin I(1) olduğu varsayımı ile çelişir. Bu durumda ∆X’nin aşırı farkı alınmış ve
hata düzeltme modeli değişkenlerin farkından ziyade seviyesini içerdiği anlamına
gelmektedir.
iii) Rank (∏)=1. Bu durumun olabilmesi için bir tane bağımsız satırın ve ∏’nin
determinantının sıfır olması gerekir. Yani:

 (1  11  13 ) (1   22   24 )  (12  14 )( 21   23 )  0
eşitliğinin gerçekleşmesi gerekir. Ayrıca ∏’nin elemanlarından bir tanesi sıfırdan
farklı olmalıdır. Dolayısıyla parantez içindeki terimlerin her biri Y ve Z’nin uzun dönemli
veya denge katsayısı olduğundan bu değişkenlerden en az biri denge ilişkisinde yer
almalıdır. Örnekte iki değişken olduğundan burada en fazla bir eş bütünleşme vektörü
olabilmektedir (Holden & Thompson, 1992).
İki değişkenli örnek, q değişkene kadar genişletildiğinde ve k kadar gecikme
durumunda da geçerliliğini sürdürmektedir. Şöyle ki:

X t  1 X t 1   2 X t 2  .....   k X t k    Dt   t

(5.21.)

denklemi ele alınsın. Burada D, hata terimlerinin “beyaz gürültüye151” sahip
olmasını sağlayan değişkenleri (örneğin kukla değişkenleri) ifade etmek için
kullanılmaktadır. Bu denklemin birinci dereceden farklar cinsinden VAR veya VECM
modeli:

X t  1X t 1  2 X t 2  .....  k 1 X t k 1  X t k    Dt   t
şeklinde yazılabilir. Burada:

i  (  1  ...   i ) , i=1,…, k-1
ve
  (  1  ...   k )
olmaktadır. Johansen (1988), az öncede incelendiği gibi, ∏ katsayılar matrisinin
rankı ile ilgilenmekte ve bu vektörün değişkenler arasında uzun dönemli ilişkiler hakkında
bilgiye sahip olup olmadığını incelemektedir. Ve burada üç durum söz konusudur:
i) Eğer rank (∏)=0 ise, daha öncede açıklandığı gibi VAR birinci dereceden
farkı alınmış bir modele dönüşmektedir.
ii) Eğer rank (∏)=p ise, katsayılar matrisi tam ranka sahip demektir. Bu
değişkenler vektörünün durağan olması anlamına gelir.

Ortalaması sıfır, varyansı sabit, ardışık bağımlı olmama gibi klasik varsayımları sağlayan
olasılıklı hata terimine mühendislik terimiyle beyaz gürültü hata terimi denir (Gujarati, 1999).
151
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iii) Eğer 0<rank (∏)= r < p ise, Bu değişkenler arasında r tane (n-1 tane)
uzun dönemli ilişki(ler)in varlığı anlamına gelmektedir. Uygulamada en çok
karşılaşılan durumu bu olmaktadır.
Johansen (1988), eş bütünleşmenin varlığını     hipotezi ile belirlemektedir.
Burada ∏ ve β (pxr) boyutlu iki matris den oluşmaktadır. Ayrıca β, eş bütünleşme matrisini
verirken; α, “uyum (düzeltme) matrisini” göstermektedir. α’nın küçük değerleri hata
düzeltmenin yavaş olduğu, α’nın büyük değerleri ise her bir dönemde yapılan düzeltmenin
hızlı olduğu anlamına gelmektedir.
2.5. Johansen Eş Bütünleşme Testleri
Johansen (1988), eş bütünleşme vektörlerinin sayısını belirlemek için iz (trace) ve
en büyük özdeğer (maximal eigenvalue) istatistikleri adlı iki farklı test önermektedir. Eş
bütünleşme ilişkilerinin sayısını veren ∏’nin rankı, özdeğerlerin istatistiki olarak sıfıra eşit
olup olmadığı hipotezi ile belirlenebilir.
H0: λi=0, i=r+1, …, n
H0: En fazla r tane eş bütünleşme vektörü vardır.
Burada r’ın farklı değerleri için sınırlamalar yapılabilir ve sınırlandırılmış modelin
en çok olabilirlik fonksiyonunun logaritması ile sınırlandırılmamış modelin en çok
olabilirlik fonksiyonunun logaritması karşılaştırılarak standart olabilirlik testi hesaplanır.
Yukarıdaki boş hipotezi iz (trace) istatistiği ile şu şekilde hesaplanır:
n

trace  2 log( Q)  T  log(1  ˆi )
i  r 1

Burada Q=sınırlanmış en çok olabilirlik/sınırlandırılmamış en çok olabilirlik ve T
analizdeki gözlem sayısını göstermektedir.
Bu istatistik, en fazla r tane eş bütünleşme var boş hipotezini, r’den fazla eş
bütünleşme vektörü var alternatif hipotezine karşı test etmektedir. Örneğin boş ve alternatif
hipotezler aşağıdaki gibi oluşturulabilir.
H0: r = 0
HA: r ≥ 1
H0: r ≤
1
HA: r ≥ 2
H0: r ≤2
HA: r ≥ 3
….
….
Başlangıçta eş bütünleşme yoktur boş hipotezi, en azından bir eş bütünleşme
vektörü vardır alternatif hipotezine karşı test edilmektedir. Eğer boş hipotez reddedilir ise,
burada en azından bir vektör vardır. İkinci adım ise, en fazla bir vektör vardır boş
hipotezinin en azından 2 eş bütünleşme vektörü vardır alternatif hipotezine karşı test
edilmesini gerekli kılar ve süreç bu şekilde devam eder.
Bir diğer testi en büyük özdeğer (maximal eigenvalue) istatistiği oluşturmaktadır:

max  T log(1  ˆr 1 ) ,

r = 0,1, …, n-2, n-1

Bu test istatistiği ise, incelenen değişkenler arasında kesinlikle r eş bütünleşme
vektörü vardır boş hipotezini, r+1 eş bütünleşme vektörü vardır alternatif hipotezine karşı
test etmektedir. Örneğin, boş ve alternatif hipotezler şu şekilde oluşturulur:
H0: r = 0
HA: r = 1
H0: r = 1
HA: r = 2
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H0: r = 2
….

HA: r = 3
….

En büyük özdeğer istatistiği alternatif hipotezin kesinlikle r tane olduğunu ifade
ederken, iz istatistiği biraz esnek şekilde r’dan fazla eş bütünleşmenin olabileceğini ifade
eder. Bu aşamada, hesaplanan iz ve en büyük özdeğer istatistiklerinin, Johansen ve Juselius
(1990) ve Osterwald-Lenum (1992) tarafından elde edilen kritik değerlerle
karşılaştırılmasının yapılması gerekmektedir.
Tablo-1:Değişkenlerin Tanımlanması
Değişken
LG

Açıklama
Logaritmik Gini Katsayısı

Dönem
1980-2011

LGDP
LENF
LISZ
LM2
LVERGI
LFAIZ

Logaritmik Gelir Dağılımı
Logaritmik Enflasyon Oranı
Logaritmik İşsizlik Oranı
Logaritmik M2 Para Arzı
Logaritmik Vergi Oranı
Logaritmik Faiz Oranı

1980-2011
1980-2011
1980-2011
1980-2011
1981-2011
1980-2011

Kaynağı
Dumlu ve Aydın, 2008
www.tuik.gov.tr
www.worldank.org
www.dpt.gov.tr
www.dpt.gov.tr
www.dpt.gov.tr
www.dpt.gov.tr
www.dpt.gov.tr

Tablo-2:ADF (Augmented Dickey Fuller) Birim Kök Analizi
Değişken
LG
LFAIZ
LENF
LGDP
LISZ
LM2
LVERGI

Sabit Terimli
-3.4581 [0.0163]
-1.2564 [0.6367]
0.0403 [0.9554]
0.1169 [0.9620]
-1.3462 [0.5952]
-1.0481 [0.7221]
-0.1541 [0.9344]

Seviye
Sabit+Trend
-3.2145 [0.0159]
-1.6415 [0.7526]
-1.2515 [0.8813]
-2.9880 [0.1514]
-2.2795 [0.4320]
-0.9258 [0.9391]
-2.9058 [0.1744]

None
0.7566 [0.8663]
-0.7604 [0.3787]
0.7356 [0.8684]
2.7094 [0.9976]
0.6109 [0.8430]
-2.0896 [0.0372]
1.9402 [0.9854]

Birinci Fark
None
-6.4166 [0.0000]
-5.9776 [0.0000]
-5.112 [0.0000]
-4.8281 [0.0000]
-5.7461 [0.0000]
-1.7696 [0.0496]
-5.6935 [0.0000]

Tablo-2'de verilen değerlerden köşeli parantez içindeki değerler P(olasılık)
istatistikleridir. Seri durağan değildir. Boş hipotezi seri durağandır. Alternatif hipotezine
göre Ewievs ekonometri programıyla LG değişkeni 0.05 anlamlılık seviyesinde sabit
terimli ve sabit+trend'li modellerde durağan olduğu görünmektedir. 0.01 seviyesinde ise
seri durağan değildir. Diğer taraftan sabit terimsiz ve trendsiz modelde ise serinin durağan
olmadığı görülmektedir. Dolayısıyla serinin durağan olmadığı kabul edilmektedir. Diğer
bütün değişkenlerin seviyede her üç yöntemle durağan olmadıkları bulgulanmıştır. Öte
yandan tüm değişkenler birinci farklarında durağan hale gelmişlerdir. Teknik olarak seriler
I(1)'dır. Bu çalışmada Johansen (1988) Eşbütünleşme Testi ile uzun dönem ilişkisi analiz
edilecektir. Üçerli değişken setleriyle yukarıda tartışılan teorik yapı doğrultusunda gelir
eşitsizliğini ölçen Gini katsayısı ile çeşitli değişkenler arasında uzun dönemde nasıl bir
ilişki olduğu Türkiye verisiyle analiz edilecektir.
2.1. Model 1. LG f(LGDP, FAİZ)
Gelir eşitsizliğinin ölçüldüğü ilk modelde, gelir ve faiz oranlarının durumu
incelenmiştir. Bu üç değişken arasında hem Trace hem de Eigenvalue istatistiklerine göre
bir tane uzun dönem ilişkisinin varlığı görülmektedir. Buna göre, gelir eşitsizliğini temsilen
kullanılan Gini katsayısını, gelir negatif (gelir arttıkça eşitsizliğin azaldığı) ve faiz oranları
da negatif etkilemektedir. Faiz oranlarının Gini katsayısı üzerindeki etkisi oldukça
küçüktür. Ve bu değerleristatistiksel olarak anlamlıdır.
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Trace İstatistiği
Hypothesized
No. of CE(s)
None*
At most 1
At most 2

Eigenvalue

Trace Statistic

0.700935
0.216616
0.080631

44.42353
9.517808
2.437957

0.05 Critical Value
35.19275
20.26184
9.164546

Prob.**
0.0037
0.6870
0.6899

Maximum Eingenvalue İstatistiği
Hypothesized
No. of CE(s)
None*
At most 1
At most 2

Eigenvalue
0.700935
0.216616
0.080631

Max-Eigen
Statistic
35.00572
7.079851
2.437957

0.05 Critical Value
22.29962
15.89210
9.164546

Prob.**
0.0005
0.6598
0.6899

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)
LG
1.000000
(0.00337)

LGDP
0.040813
(0.00010)

FAİZ
0.000235
(0.08858)

C
-0.233459

LG= -0.2334 -0.0408 LGDP +0.0002 FAİZ
(0.0033)
(0.0001)

(0.088)

2.2. Model 2. LG f(LGDP LENF)
Gelir eşitsizliğinin ölçüldüğü ikinci modelde, gelir ve enflasyon oranlarının
durumu incelenmiştir. Bu üç değişken arasında Trace istatistiğine göre uzun dönem ilişkisi
bulunmazken, Eigenvalue istatistiğine göre bir tane uzun dönem ilişkisinin varlığı
görülmektedir. Buna göre, gelir eşitsizliğini temsilen kullanılan Gini katsayısını, gelir
negatif (gelir arttıkça eşitsizliğin azaldığı) ve enflasyon oranları da negatif etkilemektedir.
Ve bu değerleristatistiksel olarak anlamlıdır.
Trace İstatistiği
Hypothesized
No. of CE(s)
None
At most 1
At most 2

Eigenvalue
0.541273
0.184781
0.000902

Trace Statistic

0.05 Critical Value

Prob.**

28.55049
5.950806
0.026165

29.79707
15.49471
3.841466

0.0691
0.7013
0.8714

Max-Eigen
Statistic
22.59968
5.924640
0.026165

0.05 Critical Value

Prob.**

21.13162
14.26460
3.841466

0.0309
0.6229
0.8714

Maximum Eingenvalue İstatistiği
Hypothesized
No. of CE(s)
None*
At most 1
At most 2

Eigenvalue
0.541273
0.184781
0.000902

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)
LG
1.000000
(0.00689)

(0.0068)

LGDP
0.048309
(0.00617)

LENF
0.011697

LG= -0.0483 LGDP -0.0116 LENF
(0.0061)
1312

2.3. Model 3. LG f(LGDP LISZ)
Gelir eşitsizliğinin ölçüldüğü üçüncü modelde, gelir ve işsizlik oranlarının durumu
incelenmiştir. Bu üç değişken arasında hem Trace hem de Eigenvalue istatistiklerine göre
bir tane uzun dönem ilişkisinin varlığı görülmektedir. Buna göre, gelir eşitsizliğini temsilen
kullanılan Gini katsayısını, gelir negatif (gelir arttıkça eşitsizliğin azaldığı) ve işsizlik
oranları da pozitif etkilemektedir (işsizlik artıkça eşitsizlikte artacaktır). Ve bu değer
istatistiksel olarak anlamlıdır.
Trace İstatistiği
Hypothesized
No. of CE(s)
None*
At most 1
At most 2

Eigenvalue

Trace Statistic

0.638882
0.140373
6.14E-05

33.92619
4.388216
0.001779

0.05 Critical Value

Prob.**

29.79707
15.49471
3.841466

0.0158
0.8698
0.9636

0.05 Critical Value

Prob.**

Maximum Eingenvalue İstatistiği
Hypothesized
No. of CE(s)
None*
At most 1
At most 2

Eigenvalue

Max-Eigen
Statistic
29.53797
4.386437
0.001779

0.638882
0.140373
6.14E-05

21.13162
14.26460
3.841466

0.0026
0.8165
0.9636

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)
LG
1.000000
(0.00559)

(0.0055)

LGDP
0.062151
(0.03259)

LISZ
-0.139965

LG= -0.0621LGDP + 0.1399 LISZ
(0.0325)

2.4. Model 4. LG f(LGDP LM2)
Gelir eşitsizliğinin ölçüldüğü dördüncü modelde, gelir değişkeni olarak reel gelir
ve M2 para arzının durumu incelenmiştir. Bu üç değişken arasında hem Trace hem de
Eigenvalue istatistiklerine göre bir tane uzun dönem ilişkisinin varlığı görülmektedir. Buna
göre, gelir eşitsizliğini temsilen kullanılan Gini katsayısını, gelir negatif (gelir arttıkça
eşitsizliğin azaldığı) ve M2 para arzı da pozitif etkilemektedir (M2 para arzı artıkça
eşitsizlikte artacaktır). Ve bu değerlerden para arzı değişkeni istatistiksel olarak
anlamsızdır.
Trace İstatistiği
Hypothesized
No. of CE(s)
None*
At most 1
At most 2

Eigenvalue

Trace Statistic

0.05 Critical Value

0.561243
0.438184
0.124674

42.93939
19.87271
3.728445

35.19275
20.26184
9.164546

Prob.**
0.0060
0.0565
0.4540

Maximum Eingenvalue İstatistiği
Hypothesized
No. of CE(s)
None*
At most 1
At most 2

Eigenvalue
0.561243
0.438184
0.124674

Max-Eigen
Statistic
23.06668
16.14427
3.728445

0.05 Critical Value
22.29962
15.89210
9.164546

Prob.**
0.0390
0.0457
0.4540
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Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)
LG
1.000000
(0.02129)

(0.0121)

LGDP
0.069333
(0.00353)

LM2
-0.001332
(0.21683)

LG= -0.2278
(0.0035)

C
0.227809

+06933LGDP
(0.0216)

-0.0013 LM2

2.5. Model 5. LG f(LGDP LVERGI)
Gelir eşitsizliğinin ölçüldüğü beşinci modelde, gelir ve vergi oranlarının durumu
incelenmiştir. Bu üç değişken arasında hem Trace hem de Eigenvalue istatistiklerine göre
bir tane uzun dönem ilişkisinin varlığı görülmektedir. Buna göre, gelir eşitsizliğini temsilen
kullanılan Gini katsayısını, gelir negatif (gelir arttıkça eşitsizliğin azaldığı) ve vergi
oranları da negatif etkilemektedir. Ve bu değerler istatistiksel olarak anlamlıdır.
Trace İstatistiği
Hypothesized
No. of CE(s)
None*
At most 1
At most 2

Eigenvalue

Trace Statistic

0.05 Critical Value

0.656712
0.207485
0.001750

37.80094
6.794572
0.050794

29.79707
15.49471
3.841466

Prob.**
0.0049
0.6017
0.8217

Maximum Eingenvalue İstatistiği
Hypothesized
No. of CE(s)
None*
At most 1
At most 2

Eigenvalue
0.656712
0.207485
0.001750

Max-Eigen
Statistic
31.00636
6.743778
0.050794

0.05 Critical Value
21.13162
14.26460
3.841466

Prob.**
0.0015
0.5199
0.8217

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)
LG
1.000000
(0.01312)

(0.0131)

LGDP
0.026524
(0.02746)

LVERGI
0.060428

LG= -0.0265 LGDP - 0.0604 LVERGI
(0.0274)

Gelir eşitsizliğinin ölçüldüğü beşinci modelde, gelir ve vergi oranlarının durumu
incelenmiştir. Bu üç değişken arasında hem Trace hem de Eigenvalue istatistiklerine göre
bir tane uzun dönem ilişkisinin varlığı görülmektedir. Buna göre, gelir eşitsizliğini temsilen
kullanılan Gini katsayısını, gelir negatif (gelir arttıkça eşitsizliğin azaldığı) ve vergi
oranları da negatif etkilemektedir. Ve bu değerler istatistiksel olarak anlamlıdır.
3. SONUÇ
Gini katsayısını kullanarak gelir dağılımındaki eşitsizliği, reel gelir, kişi başına
düşen gelir, enflasyon oranları, vergi oranları, işsizlik oranları, faiz oranları ve para arzı
değişkenleri ile ölçülmüştür. Elde edilen bulgular büyük oranda teoriyle örtüşmektedir.
Buna göre, hem reel gelirdeki artış, hem kişi başına gelirdeki artış, hem vergilerdeki artış,
hem para arzındaki artışlar gelir eşitsizliği üzerinde negatif etkiye sahiptir. Yani bu
değişkenlerdeki bir artış gelir eşitsizliğini azaltmaktadır. Öte yandan teorik olarak
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enflasyon oranlardaki artışın gelir eşitsizliğini artıracağı vurgulanmakta iken, Türkiye
örneğinde bu değer negatif değerli bulunmuştur. Parametre istatistiksel olarak anlamlıdır.
İşsizlik oranı ile gelir eşitsizliği arasında ise pozitif bir ilişki bulunmaktadır. Buna göre
Türkiye örneğinde işsizliğin artması gelir eşitsizliğini artırmaktadır. Faiz oranındaki artışın
gelir eşitsizliğini artırması beklenmektedir. Ancak Türkiye datası ile yapılan analizler
sonucunda tam tersi bir durum ortaya çıkmaktadır. Burada faiz oranlarının katsayısı
oldukça düşük bir değer olarak bulunduğundan göz ardı edilebilir.
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Bütçeleme Sürecinde Pazarlama Karması Kararlarının Kârlılık ve
Nakit Akışları Üzerindeki Etkilerinin Analizi: Bir Sistem Dinamiği
Modeli
Melek AKGÜN*

Ahmet Vecdi CAN**

Özet
Bütçeleme süreci mevcut ve elde edilebilir kaynakların faaliyetler arasında
dengeli ve uygun bir kompozisyon içinde dağıtılmasını gerektirir. Bütçe dönemine
ilişkin en önemli elde edilebilir kaynak kuşkusuz işletmenin asıl faaliyet konusunu
oluşturan satış gelirleri ve bu gelirlerden elde edilen nakit akımlarıdır. Bu nedenle kaynak
dağıtım aşaması için öncelikle kaynakların doğru saptanmasına diğer bir ifadeyle
satışların gerçekçi biçimde tahmin edilip bütçelenmesine ihtiyaç duyulur. Satışların
tahmini aşamasında kullanılabilecek kendi içinde kantitatif ve kalitatif olmak üzere
sınıflandırılmış çok sayıda yöntem bulunur. Ancak yöntemlerin büyük kısmı geçmiş
verilerden ve işletme dışındaki çeşitli indekslerden yararlanmaktadır. Bununla birlikte
pazarlama alanında bütçe dönemi için uygulanacak stratejilerin, satış düzeyi üzerinde
önemli etkiye sahip olması beklenir. Bu stratejilerin önemli bir bölümü pazarlama
planlarının uygulama bölümünde pazarlama programlarında belirli bir kompozisyonla
bir araya getirilen pazarlama karması kararları ile ilişkilidir. Pazarlama karmasını
oluşturan ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma kararlarının bir bütün olarak satışlar
üzerinde olumlu veya olumsuz etkilerinin bütçe dönemi için saptanması ve alternatifler
arasında uygun olan pazarlama karması kombinasyonunun belirlenmesi gerekir. Bu
çalışmanın amacı pazarlama karmasının çeşitli kombinasyonlarında kârlılık ve nakit
akışlarının sistem dinamiği yaklaşımı ile modelleyerek bütçeleme aşamasında alınan
kararların etkileşimli yapısını ortaya koymaktır.
Anahtar Kelimeler: İşletme Bütçeleri, Nakit Akışı, Kârlılık, Pazarlama Karması
Jel Kodu: M30, M40
Abstract
The budgeting process requires allocation of the available and accessible
resources among the activities in reasonable composition. The most important accessible
resource sales revenues and cash flows are derived from these revenues in the budget
period. Therefore, for resource allocation stage firstly it needs to determine the sources
precisely. In other words, sales have to be estimated and budgeted realistically. It can be
used several methods to estimate sales which are classified as quantitative and
qualitative. Most of these methods work based on historical data and indexs that are out
of company. However, it is expected to have a significant impact on the level of sales
that implemented marketing strategies in the budget period. The important part of these
strategies are associated with marketing mix decisions that are combined a particular
composition in marketing programme. It needs to determine impact on sales of marketing
mix decisions as a whole and then select suitable combination among the alternatives.
The purpose of this study is to demonstrate interactive impact of marketing mix decision
on profitability and cash flow in a budget period. This purpose is accomplished by
system dynamics modelling approach.
Keywords: Corporate Budgeting, Cash Flow, Profitability, Marketing Mix
Jel Codes: M30, M40
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Giriş
Günümüzün karmaşık iş dünyası yapısı içinde planlama yapmak her geçen gün
zorlaşırken planlamaya duyulan ihtiyaç da aynı ölçüde artmaktadır. Yakın veya uzak
gelecekle ilgili gerçekçi tahminler yapılmasını gerektiren planlama işlevi, işletmelerde
yönetim fonksiyonlarının başlangıcı olarak kabul edilir. Planlama faaliyetlerinin önemli
bir parçası olan işletme bütçeleri yönetime kısa vadeli birçok stratejiyi uygulamaya
koyması için bir yol haritası özelliği taşımaktadır.
Bir plan olarak bütçelerin amacı, mevcut seçenekler için işletmenin sahip olduğu
kaynakların etkin biçimde kullanılmasını sağlayacak biçimde bütçe dönemine ilişkin
hedeflere ulaşma yollarını belirlemektir. Gelir elde etme amacı güden örgütlerin ortak
kuruluş amaçları kârlılık, büyüme ve sürekliliktir. Bu amaçların hangi dönemlerde ne
kadarına ulaşacakları ve hangi kaynaklara ihtiyaç duyacaklarını planlamak amacıyla
kuramsal olarak süresiz kabul edilen işletme yaşamının daha kısa dönemlere bölünmesi
gerekir. Böylelikle uzun vadeli stratejik hedeflere, kısa dönemde alınacak kararlarla
ulaşılması mümkün olacaktır. Stratejilerin bütçelerin içeriğine yansıtılması bütçeleme
sürecinin en kritik aşamasını oluşturmaktadır. Çünkü yönetim tüm işletme fonsiyonları
ile ilgili çeşitli stratejiler benimsemiş olacaktır ve bu stratejilerin uyumlaştırılması ile
temel amaçlara hizmet etmesi gerekir.
Bütçeleme süreci mevcut ve elde edilebilir kaynakların faaliyetler arasında
dengeli ve uygun bir kompozisyon içinde dağıtılmasını gerektirir. Bütçe dönemine
ilişkin en önemli elde edilebilir kaynak kuşkusuz işletmenin asıl faaliyet konusunu
oluşturan satış gelirleri ve bu gelirlerden elde edilen nakit akımlarıdır. Bu nedenle
kaynak dağıtım aşaması için önecelikle kaynakların doğru saptanmasına, diğer bir
ifadeyle satışların gerçekçi biçimde tahmin edilip bütçelenmesine ihtiyaç duyulur.
Satışların tahmini aşamasında kullanılabilecek kantitatif ve kalitatif olmak üzere
sınıflandırılmış çok sayıda yöntem bulunur. Bununla birlikte yöntemlerin büyük kısmı
gerçekleşmiş verilerden ve işletme dışındaki indekslerden yararlanılarak
yapılmaktadır. Oysa işletme yönetimi tarafından pazarlama ve satış alanında bütçe
dönemi için uygulanacak stratejilerin satışlar üzerinde önemli etkiye sahip olması
beklenir. Bu stratejilerin önemli bir bölümü pazarlama karması kararları ile ilişkilidir.
Pazarlama karmasını oluşturan ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma kararlarının bir
bütün olarak satışlar üzerinde olumlu veya olumsuz etkilerinin bütçe dönemi için
saptanması ve alternatifler arasında uygun olan pazarlama karması kombinasyonunun
saptanması gerekir. Bu çalışmanın amacı pazarlama karmasının çeşitli
kombinasyonları için kârlılık ve nakit akışlarının sistem dinamiği yaklaşımı ile
modellenerek bütçeleme aşamasında alınan kararların etkileşimli yapısını ortaya
koymaktır.
1. İşletmelerde Bütçeleme ve Pazarlama Planlaması
İşletme bütçeleri tedarik, finans ve diğer kaynakların belirlenen dönem aralığı için
kullanımını açıklayan ayrıntılı bir plandır. Yıllık bütçeler genellikle "ana bütçe" olarak
adlandırılır. İşletme bütçesi, nakit bütçesi ve yatırım harcamaları bütçesi: olmak üzere
üç ana bölümden oluşmaktadır. İşletme bütçeleri satış tahminlerinin oluşturulması ile
başlar (Horngren, 1981). Satış bütçelerini üretim bütçeleri, satış ve yönetim giderleri
bütçeleri, satınalma ve nakit bütçelerinin hazırlanması izler (Moore ve Jaedlicke, 1976).
Nihai olarak yıllık düzenlenen işletme bütçeleri bir bütün olarak bütçe dönemi sonunda
işletmenin bütçelenmiş finansal durumunu ve bütçelenmiş performansını gösterir. Bu
yönüyle işletme bütçeleri, yönetime bütçelenen faaliyet sonuçlarının hedeflere uygun
olup-olmadığını da önceden göstermektedir.
Garrison’a (1988) göre, işletmelerde bütçelemenin dört önemli avantajları vardır.
Birincisi, planlama yapma olanağı sağlaması, ikincisi, planların gerçekleşmesi için
yöneticilere yol göstermesi, üçüncüsü, ortaya çıkmadan potansiyel darboğazların
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belirlenerek üstesinden gelmeye yardımcı olması ve son olarak, çeşitli planları ve
hedefleri bütünleştirerek tüm organizasyon faaliyetlerini koordine etmesidir.
Birçok işletme finansal ve operasyonel olarak faaliyetlerini planlamak, kontrol etmek ve
ölçümlemek amacıyla yıllık bütçeler hazırlamaktadır. Bu işletmelerde işletme
bütçelerinin başlangıç noktasını oluşturan satış bütçelerinin düzenlenmesi için
pazarlama planlarından yararlanmaktadır (Leppard and McDonald, 1991). Bir
pazarlama planı, işletmedeki tüm diğer planlar ile tam bir bütünlük içinde olmalıdır
(Brown, 1991). Pazarlama planları ve işletme bütçeleri pekçok yönüyle birbirleri ile
yakın ilişki ve etkileşim içindedir. Bunların başında satış tahminleri, fiyatlama
politikaları, pazarlama harcamaları bütçeleri ve pazarlama satış dağıtım kararlarına
ilişkin planlar gelmektedir. Tablo 1’de pazarlama planları ile işletme bütçeleri arasındaki
benzerlik ve farklılıklar yer almaktadır. McDonald’a (1992) göre hem pazarlama, hem
de finans yöneticileri için temel sorun bütçelerin dinamik piyasa yapısına uyum
sağlayacak biçimde tasarlamaktır. Bu nedenle pazarlama yöneticileri için genellikle en
iyi yaklaşım tüm pazarlama harcamalarının her yıl yeniden değerlendirilerek sıfır tabanlı
bütçeleme yaklaşımını benimsemektir.
Tablo 1. Pazarlama Planı ile İşletme Bütçeleri Karşılaştırması (Abratt, vd, 1994)
Yıllık Pazarlama Planı

İşletme Bütçeleri

Kısa vadelidir (1 yıl)

Kısa vadelidir (1 yıl)

Diğer birimlerden elde edilen verilerle
Pazarlama birimi tarafından derlenir

Diğer birimlerden elde edilen verilerle
Finans birimi tarafından derlenir

Stratejik planla uyumlu ve
bütünleşiktir
Kurumun pazarlama faaliyetlerini
organize etme ve kontrol amacıyla
yapılır
Kurum kaynaklarının kullanımı ile
ilgilidir

Stratejik planla uyumlu ve bütünleşiktir

Pazarlama faaliyetlerinin
değerlendirilmesi için kriterler
oluşturur
Satış bütçeleri başlıca girdisidir

Kurumun tüm performansının
değerlendirilmesi için kriterler oluşturur

Kurumun tüm faaliyetlerini organize etme
ve kontrol amacıyla yapılır
Kurumun finansal ve diğer kaynaklarının
kullanımının ana hatlarını belirler

Satış bütçeleri en önemli girdisidir

Pazarlama planı, pazarlama yönetimi sürecinin en önemli çıktılarından biridir ve
örgütün tüm birimlerine katkı sağlar (Kotler, 1991; McDonald, 1992). Yapılan
araştırmalar işletmelerde yapılandırılmış planlama süreçleri ve performans arasında
pozitif ilişki bulunduğunu ortaya koymuştur (Hooley, vd., 1984). Pazarlama planı bir
organizasyonda birçok işlevi yerine getirmektedir. Bunların başında pazarlama
fonksiyonuna tahsis edilen kaynakların ürün satışlarını artırmak için rasyonel biçimde
kullanılmasını sağlamak gelir. Ayrıca pazar ve işletme koşullarının bir arada
değerlendirilmesi ve performansın ölçümüne de önemli ölçüde ışık tutar (Lehmann ve
Winner, 1991). Pazarlama planı, satış, finans ve üretim departmanlarından gelen
veriler doğrultusunda pazarlama ekibinin üyeleri tarafından hazırlanır. Pazarlama
planlaması, işletmenin tüm ürün-pazar bileşimlerini bütün halinde değerlendirerek
işletmenin vizyon ve stratejik amaçlarına ulaşmasını sağlamak üzere pazarlama
çabalarının etkin, verimli ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla yapılır.
Şekil 1’den de görüleceği üzere, pazarlama planlaması 4 aşamada
gerçekleştirilmektedir. Pazarlama planlaması hem stratejik ve hem de operasyonel
düzeyde gerçekleştirilmesi gereken bir süreç olarak değerlendirilmelidir. Stratejik
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pazarlama planlaması süreci stratejik bakış açısıyla baştan sona üst yönetimin
sorumluluğunda gerçekleştirilmektedir. Operasyonel pazarlama planlaması ise her bir
stratejik iş biriminin pazarlama yönetimi tarafından stratejik pazarlama planlamasında
ortaya konmuş olan pazarlama amaç ve hedefleri doğrultusunda hazırlanır. Stratejik
ve özellikle operasyonel düzeydeki pazarlama planlarında periyodik ve zaman zaman
da rutin olmayan geri bildirimler doğrultusunda, gerekli görüldüğünde revizyona
gidilir. Bu şekilde planlamada esneklik sağlanarak gerektiğinde planın her düzeyinde
düzeltici önlemler alınabilir ve değişiklikler yapılabilir.
Pazarlamada planlama süreci, kurumsal amaç ve hedeflerin belirlenmesi, durum
analizi, pazarlama amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek üzere ürün ve pazarlar
bağlamında programa dönüştürülmesi ve kaynakların tahsis edilerek sonuçların
incelenmesi olmak üzere dört aşamayı içerir.
Pazarlama stratejilerinin belirlenmesinden sonra pazarlama taktikleri ya da bir
başka ifadeyle pazarlama programının oluşturulması gerekir. Pazarlama programı
pazarlama karması elemanları veya pazarlama bileşenleri olarak isimlendirilen ürün,
fiyat, tutundurma ve dağıtıma ilişkin karar ve uygulamaları kapsar. Hangi ürün
hangi fiyatla hangi kanal veya aracılarla hangi tutundurma araçları kullanılarak pazara
sunulacak sorularının cevabının verilmeye çalışılması pazarlama taktiklerini
geliştirmeyi gerektirir. Başka bir deyişle bu soruların cevapları ile pazarlama programı
oluşturulmaya çalışılır.

Şekil 1. Pazarlama Planlaması Süreci (McDonald, 1996)
Gerek stratejik pazarlama planlaması, gerekse operasyonel pazarlama planlaması
faaliyetleri ve işletmenin bir bütün olarak ele alındığı işletme bütçelerinin düzenlenmesi
açısından son derece önemlidir. İşletmede tüm departmanların bütçelerini bir araya
getiren işletme bütçeleri bu departmanlar arasındaki hedef uyumlaştırmasını ve tüm
departmanların işletmenin kısa ve uzun vadeli performans hedeflerine uyumlu olmasını
sağlamalıdır. Heyer ve Van Lee (1992) bir örgütün nasıl organize edildiği ile işlerin
gerçekte nasıl yapıldığı arasında genellikle bir bağlantı olmadığını ifade etmektedir. Her
fonksiyonel departmanın yerine getirmesi gereken bir takım görevleri bulunur. Bu
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görevler genellikle koordinasyonsuz biçimde birbirinden bağımsız yerine
getirilmektedir. Bu durum her departmanın kendi perfomans hedeflerini maksimize
etmeye çalışırken satışlar, maliyetler, kârlılık veya nakit akışı gibi genel performans
hedeflerine yeteri kadar hizmet edememesine neden olmaktadır. Pazarlama planlarının
uygulama aşaması olan pazarlama programları ile ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma
değişkenlerinin diğer bir ifadeyle pazarlama karması kararları işletmenin pazar payını
dolayısıyla da satış düzeyini artırma hedefi taşımaktadır. Ancak sonuçları açısından
kararlaştırılan bu bileşimin işletmedeki kâr ve nakit akışı üzerindeki etkilerinin
bütçelerin hazırlanma aşamasında dikkatlice incelenmesi gerekir.
2. Bütçeleme Sürecinde Pazarlama Karması Kararları
Kotler (2000) pazarlama karmasının modern pazarlama yaklaşımının
gereklerinden biri olduğunu belirterek işletmenin hedef pazarlarındaki satışlarını belirli
bir düzeyde tutmak için kullanılan pazarlama değişkenlerinin karışımı biçiminde
tanımlamaktadır. Pazarlamacılar hedef pazarlarda istenilen tepkileri alabilmek için çok
sayıda araç kullanmaktadır. Bu araçlar bir pazarlama karmasını oluşturmaktadır.
Pazarlama karması hedeflenen pazarda amaçların ekonomik ve uygun ve etkili iletişim
ile yerine getirilebilmesi için kullanılan pazarlama araçları kümesidir. Pazarlama
karması en popüler ve bilinen ismiyle İngilizce baş harflerinin oluşturduğu, 4P’den
(Product, Price, Place, Promotion / Ürün, Fiyat, Dağıtım, Tutundurma) oluşmaktadır
(Şekil 2).
Şekil 2. Pazarlama Karması Bileşenleri (Kotler, 2000)

Pazarlama karması unsurlarından ürün veya hizmet, müşteri istek ve ihtiyaçlarını
karşılamak için işletme ile müşteriler arasında gerekli temel iletişimi sağlayan birincil
pazarlama karması unsurudur. Pazarlama organizasyonları rekabet stratejileri veya
kuruluşun diğer çevresel koşullarındaki değişimin dikte edebileceği ürünler üzerinde
yapılması gereken değişikliklere hazır olmalıdır. Birçok işletme müşteri beklentilerini
karşılayabilmek amacıyla geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Ancak bu noktada kritik
olan, ürün yelpazesindeki ürünlerin herbirinin kârlı olmasıdır (Burnett, 2008). Ürüne
ilişkin ürünün özellikleri, ürün tasarımı, ürün standartları, ambalaj ve etiketler,
markalama, ürün zenginleştirme ve farklılaştırma ile yeni ürün geliştirme kararları
bağlamında pazarlama taktikleri geliştirilir ve uygulanır. Dağıtım sistemi, işletmenin
ürünlerini nihai tüketiciye taşır. Dağıtım kanalı seçimi, aracı seçimi, fiziksel dağıtım
konuları ile satış noktası düzenlemeleri gibi hususlar bakımından pazarlama taktikleri,
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ürüne, sektör ve pazara, talep yoğunluğuna ve rekabete göre farklılık göstermektedir. Bir
dağıtım kanalı kararında birçok alternatif arasında seçim yaparken bu dağıtım kanalının
müşteriler tarafından nasıl algılandığı iyi analiz edilmelidir. Diğer taraftan işletmelerin
bütünsel hedefleri açısından seçilecek dağıtım kanalının maliyetleri ve bu dağıtım kanalı
yoluyla yapılan satışların tahsilatı önemli birer kriter olmalıdır.
Tutundurma yoluyla ürünün özelliklerinin dağıtıcılara ve nihai müşterilere
bildirilmesi gerekir. Pazarlama organizasyonu iletilen bilginin dağıtım kanalı ve nihai
müşteriler tarafından olumlu algılandığına dair geri bildirimi sağlamak zorundadır
(Burnett, 2008). Tutundurmada; reklam, satış teşvik, halkla ilişkiler ve kişisel satış ile
doğrudan pazarlama araçları yoluyla pazarlama taktikleri oluşturulur, gözden geçirilir
ve uygulanır. Tutundurma kararları bağlamında hangi aracın hangi miktarda ve ne
şekilde kullanılacağı da pazarlama taktiklerinin karar konusu olarak önemlidir. Çünkü
ürün ve pazarın özelliği ile rekabet durumuna ve ürün hayat eğrisinin hangi döneminde
bulunulduğuna bağlı olarak tutundurma araçlarının taktik açıdan kullanılması ve
bunların tüketici davranışları üzerindeki etkisi farklılık gösterir.
Fiyatlama, ürün veya hizmetler için müşterilerde adil bir değer algısı oluşturmak
üzere bir değer biçmeyi gerektirir. Günümüzde fiyat, ürün veya hizmetin çekiciliğini
sağlamanın birincil yoludur. Ayrıca, fiyat bir örgütün tüm faaliyetlerinin bir
yansımasıdır.
Pazarlama taktiklerinin ya da diğer bir ifadeyle pazarlama programının
uygulanmasında dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de bütüncül yaklaşıma uygun
hareket edilmesidir. Pazarlama bileşenlerinden herhangi birine ilişkin taktiksel bir karar
alınırken diğerlerinin ya da onlardan herhangi birinin gözden kaçırılması veya ihmal
edilmesi pazarlama programının başarısını olumsuz etkiler. Pazarda satın almada
bulunan tüketiciler açısından oldukça faydalı bir ürünün uygun araçlarla pazarlama
iletişiminin yapılamamış olması fiyatının kabul edilebilir sınırı aşmış olması ya da
zamanında satış noktasında bulundurulamaması gibi durumlar söz konusu olduğunda bu
durumla karşı karşıya kalınır. Dolayısıyla pazarlama bileşenlerinin birindeki başarı veya
diğer bir ifadeyle bir pazarlama taktiğindeki başarı diğerleriyle bütüncül olarak
desteklenemez ise pazarlama programının tamamında başarılı olma şansı oldukça
azalmaktadır. Ancak bu karma düzenlenirken, işletmeler diğer yakın rakiplere nazaran,
farklılık göstermek zorundadır. Bu açıdan pazarlama karması, rekabet koşulları
içerisinde, işletmelere farklılaştırma avantajını sunmaktadır.
3. Sistem Dinamiği ile Modelleme
Sistem dinamiği yaklaşımı ilk kez Forrester (1961) tarafından “Endüstriyel
Dinamik” kavramı ile ortaya atılmıştır. Bugün ülkelerin uzun dönemli kalkınma
planlarından, firmaların satış stratejisi belirleme alanına kadar Sistem Dinamiği
yaklaşımı kullanılmaya başlanmıştır. Sistem Dinamiğinin bu denli yaygınlaşmasının en
önemli sebeplerinde biri, içinde bulunduğumuz yüzyılda sistem yaklaşımı kavramının
hemen bütün alanlarda benimsenerek, sistem analizine olan ihtiyacın artmasıdır.
Sistem dinamiği yaklaşımının alanı içine giren problemlerin ortak özelliği
dinamik yapıda olmaları ve geri beslemeli yarı kapalı sistemler olmalarıdır. Bir sistemin
dinamik yapıda olması zaman boyutunda değişime uğradığını ve bu değişimin grafiksel
olarak gösterilebilmesini ifade eder. Geri beslemeli sistemler ise döngüsel bir yapı
içindedir. Bu yapıda sistemin eski davranışlarının sonuçları sistemin gelecekteki
davranışlarını kontrol edebilmektedir. Sistem dinamiği, zaman faktörünün önemli olduğu
problemlerin analizinde, sistemin dışarıdan gelen etkilere nasıl tepki verdiğini inceleyen
bir metottur. Sistem Dinamiği, sosyo-ekonomik sistemlerin incelendiği kontrol teorisinin
ve kontrol edilebilirlik problemlerinin incelendiği yönetim biliminin bir koludur (Coyle,
1977).
Bir Sistem Dinamiği probleminin modelleme aşamaları şunlardır:
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1- Problemin tanımı,
2- Sistemde gözlenen değişimleri oluşturan faktörlerin belirlenmesi,
3- Kararları faaliyetlerle, faaliyetleri sonuçlar hakkındaki bilgilerle ve bunları da yeni
kararlara bağlayan geri besleme döngülerinin belirlenmesi,
Politik yapıların belirlenmesi,
Matematik modellerin kurulması,
Modelin zaman boyutunda çalıştırılması,
Modelin geçerliliğinin belirlenmesi ve gerekli düzeltmelerin yapılması,
Modelin kullanımıyla sistemin iyileştirilmesini sağlayacak politikaların ve ilişkilerin
tasarlanması,
9- Modelin uygulanması.
Sistem dinamiğinde, sistemin yapısını oluşturmada kullanılan özel diyagram
araçlarının başlıcaları; nedensel döngü diyagramları ile stok-akış diyagramlarıdır.
Nedensel döngü diyagramları, sistem dinamiğinde nedenler ile ilgili hipotezlerin ve
hipotezlerle ilgili önemli geri bildirimlerin gösterilmesinde kullanılmaktadır. (Aksu, vd,
2014).
Yönetim bilimleri alanında birçok çalışmada kullanılan sistem dinamiği
yaklaşımından pazarlama, finans ve bütçeleme alanında da çok sayıda bilimsel
çalışmada modelleme aracı olarak yararlanılmıştır. Örneğin King (2000); müşteri
tatmini, müşteri devamlılığı ve kârlılık arasındaki ilişkileri nedensel döngü diyagramları
kullanarak modellemiştir. Srijariya ve diğerleri (2008), işletmelerde mevcut bütçeleme
sistemlerine alternatif olarak sistem dinamiği modelleme yaklaşımı önermişlerdir. Nair
ve Rodrigues (2013), elektronik imalat sanayinde kapasite genişleme kararlarının net
nakit akışı, brüt kâr ve net kâr gibi finansal performans göstergeleri üzerindeki etkisini
sistem dinamiği modeli ile araştırmıştır. Khataie ve diğerleri (2011), yaptıkları çalışmada
sistem dinamiği yaklaşımının maliyet yönetim aracı olarak kullanılabilirliğini
tartışmışlardır. Adel ve Wahba (2002), sistem dinamiği kullanarak tekstil endüstrisinde
pazarlama karmasının ihracat üzerindeki etkilerini araştırmıştır.
3. Bütçelemede Pazarlama Karması Kararlarının Kârlılık ve Nakit Akış
Üzerindeki Etkilerinin Sistem Dinamiği ile Modellenmesi
Pazarlama yönetimi planlama ve kontrol süreçlerinde nihai olarak ürünler, ürün
grupları veya markalar bazında kârlılık hedeflerine hizmet etmektedir. Ancak
pazarlama yönetimi ürün kârlılıkları ile işletmenin genel kârlılığı ve pozitif nakit akışı
açısından hedef koymakta yetersiz kalabililir. Pazarlama karmasında yer alan
unsurların herbiri için bütçe döneminde alınacak kararlar işletmenin hem genel
kârlılığını hem de nakit akışını etkileyecektir. Bu unsurların ayrı ayrı bütçelenen nakit
akışları ve kârlılık üzerindeki etkileri incelenerek bütçe dönemi sonunda işletmenin
varmak istediği hedeflere uygun olup-olmadığı tespit edilmelidir. Bu noktada her bir
pazarlama karması unsurunun oluşturacağı bireysel etkilerle birlikte, tüm pazarlama
karması kararlarının bir arada hedeflere nasıl etki edeceğini göstermek üzere sistem
dinamiği ile modelleme yaklaşımında sistemin unsurları arasındaki ilişkileri
görselleştirmek amacıyla kullanılan nedensel döngü diyagramlarından yararlanılmıştır.
Diyagramların tümünde toplam beş akış (level) incelenmiştir. Bunlar “dönem kârı veya
zararı”, “nakit”, “ticari alacaklar”, “stoklar” ve “duran varlıklardır. Bu akışların
seviyesini belirleyen unsurlar ise oranlardır. Örneğin dönem kârı veya zararının
seviyesini artıran unsur satışlar; azaltan unsurlar ise satışların maliyeti, pazarlama satış
ve dağıtım giderleri ile finansman giderleridir. Bu varsayımın muhasebe açısından
dönem kârı veya zararı hesaplamasından farklı yönü bu akışın sadece pazarlama
karması bileşenlerinden etkilenen unsurları içermesidir. Nakit seviyesi ise tahsilatlarla
artan, ödemelerle azalan bir yapıya sahiptir. Stokların düzeyini ise üretim maliyetleri
artırırken, satışların maliyeti azaltacaktır. Ticari alacaklar ise, vadeli satışların etkisi ile
artarak, tahsilatlarla azalan bir akıştır.

45678-
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Dönem Kâr veya Zararı = Satışlar – Satışların Maliyeti – Pazarlama Satış ve
Dğıtım Giderleri – Finansman Giderleri.
Nakit = Tahsilatlar – Ödemeler.
Ticari Alacaklar = Vadeli
Satışlar – Tahsilatlar. Stoklar = Üretim
Maliyeti – Satışların Maliyeti.
Tanımlanan dört seviyeyi artıran ve azaltan unsurlar ise doğrudan veya dolaylı
olarak pazarlama karması kararlarından etkilenen değişkenler olarak nedensel döngü
diyagramlarında yer almaktadır. Bu verilerle aşağıdaki iki kârlılık oranını hesaplamak
mümkün olacaktır.
Aktif Kârlılığı = Dönem Kâr veya Zararı / (Nakit + Stoklar + Ticari
Alacaklar + Duran Varlıklar) Satış Kârlılığı = Dönem Kâr veya Zararı / Satışlar
Bir bütün olarak tüm pazarlama karması kararlarının etkilerinin modellemeden
önce her bir pazarlama karması unsuru ayrıca alt modellere bölünerek nedensel döngü
diyagramlarında gösterilmiştir. Bu diyagramların başlangıç noktası işletmenin ürün
veya hizmetlerini sattığı pazarın büyüklüğüdür. Aynı zamanda bu büyüklükten
işletmenin mevcut durumda aldığı bir pazar payı bulunduğu ve pazar payının mevcut
satışları belirlediği varsayılmıştır. Pazarlama karması kararları işletmenin mevcut
pazar payında etkili olmaktadır.
4.1. Ürün veya hizmet
Bütçe dönemi için ürün çeşitliliği, görünüşü, kalitesindeki artış, fonksiyonellikte
artış gibi “Ürün Özellikleri”nde değişiklik yapılması işletmenin pazardan aldığı payda
dolayısıyla da satışlarında artışa neden olabileceği gibi bu değişiklikler ilave maliyetlere
katlanmayı gerektirebilir. Şekil 3’de diğer koşullar aynı kalmak üzere ürün özellikleri ile
pazar payı arasında pozitif bir ilişki olduğu görülmek ve ürün özelliklerinde artışlar
işletmenin pazar payını artırırken tam tersi de doğrudur. Genellikle ürün veya hizmetin
niteliklerindeki artış direkt ilk madde ve malzeme giderleri, direkt işçilik giderleri ve
genel üretim giderlerini de artıracaktır. Üretim maliyetini oluşturan bu giderlerin toplamı
üretim miktarına bölündüğünde birim maliyeti verecek ve birim maliyet ise satış miktarı
ile çarpılarak satışların maliyetini oluşturacaktır. Satışlar artıkça üretimin de artacağı
düşünüldüğünde
üretimmaliyetleri içinde yer alan sabit giderler, dolayısıyla birim
maliyetlerin ve satışların maliyetinin düşmesi ve dönem kârının da yükselmesi

atış
atış Miktarı

Üretim
akit Akışı

demeler

Şekil 3. Ürün Kararları Alt Modeli
beklenebilir. Ürün özellikleri hakkında bütçe dönemi için verilecek kararların bu
perspektiften değerlendirilerek dönem kârına etkileri mümkün olan en yaklaşık biçimde
belirlenmelidir.
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4.2. Fiyat
Pazarlama karması unsurları içinde belkide en hassas olan unsur fiyatlamadır.
Bütçe dönemi için fiyatlama konusunda aşağıdaki kararların biri veya bir kaçında
değişiklik yapılabilir:
 Fiyatlama yöntemi
 İskonto uygulamaları
 Satış vadeleri
 Ön ödeme (Peşinat)
 Dönemsel fiyatlama
 Bileşik ürün veya hizmet fiyatlama
 Ticari iskonto uygulaması
 Hedef müşteri gruplana fiyat farklılaştırması
 Coğrafi bölgelere göre fiyat farklılaştırması
 Nakit ve erken ödeme primi
 Kredili satış koşulları.
Fiyatlama konusunda bütçe dönemi için alınacak kararların satışlar üzerinde olumlu
etkisi olmalıdır. Fiyat indirim ve iskontoları, ön ödemeli satış ve kredili satış
politikaları fiyatlama kararları kapsamında değerlendirilebililir. Bu kararlardan fiyat
indirimleri ve satış vadelerindeki artışın pazar payında artışa, dolayısıyla da satış
miktarında artışa neden olması beklenir. Ancak ön ödeme alarak satış yapma
politikasına geçiş pazar payını, dolayısıyla da satış miktarını olumsuz etkileyebilir.
Ancak bu durum nakit akışına olumlu etki edecektir. Şekil 4’de yer alan nedesel döngü
diyagramında fiyatlama kararlarının etkileri görülmektedir.
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Şekil 4. Fiyatlama Kararları Alt Modeli
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Sektörün ve ürünün yaşam dönemi dikkate alınarak satışlarda artış beklenen
dönemlerde yeni fiyatlama kararları satışlarda bundan daha büyük bir artışı sağlamalıdır.
Satışların durağan olduğu dönemler için alınan fiyatlama kararları satışları
artırabilmelidir. Diğer taraftan satışların düşüş dönemlerinde fiyatlama ya düşüşü
yavaşlatmalı, yada mevcut satışları korumalıdır. Aksi halde fiyatlama kararlarının
kârlılığa veya nakit akışına olumlu etkisinin olması beklenemez.
4.3. Dağıtım
Dağıtım kararları ürünlerin müşterilere nerede, ne zaman ve hangi yollarla
ulaştırılması gerektiğini belirler. Bu pazarlama karması unsuru için veriecek karar satış
ve dağıtım maliyetlerinin yapısı üzerinde önemli rol oynamaktadır. Satış alanının
küresel, ulusal veya bölgesel olması ile ilgili kararlar hem sabit hem de değişken
giderlerin düzeyini etkileyecek özelliktedir. Bununla birlikte satışın kapsama alanının
değişitirilmesi, satış hacmi üzerinde de etki oluşturacaktır. Yeni bütçe döneminde
dağıtım yapısında bir değişiklik öngörülüyorsa, bu değişikliğin maliyet ve satış hacmi
etkilerinin analiz edilerek yine kârlılık ve nakit akışı üzerinde etkisinin önceden tahmin
edilmesi gerekir.
Dağıtım kararları çerçevesinde:
 Kapsama alanı,
 Lojistik ve taşıma
 Stok politikası
 Elleçleme
gibi hususlar ele alınmalıdır. Şekil 5’de yer alan nedesel döngü diyagramında dağıtım
kararlarının etkileri görülmektedir.

Şekil 5. Dağıtım kararları alt modeli
4.4. Tutundurma
Tutundurma faaliyetleri, reklam, halkla ilişkiler, promosyon, satış gücü gibi
unsurlara ilişkin kararları içerebilir. Bu kararların bir bölümünün, örneğin reklam
vermenin satışlar üzerindeki etkisi uzun vadeli olabilir. Ancak rekabetin ve değişimin
çok hızlı olduğu günümüzde tutundurma faaliyetlerinin satışlar üzerindeki etkisinin
mümkün olduğunca kısa sürede oluşmasını sağlayacak biçimde belirlenmesi oldukça
önemlidir. Diğer pazarlama karması kararlarında olduğu gibi tutundurma kararlarının da
kârlılık ve nakit akışı üzerinde olumlu etkiye sahip olması gerekir. Şekil 6’da yer alan
nedensel döngü diyagramında tutundurma kararlarının etkileri görülmektedir.
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Şekil 6. Tutundurma kararları alt modeli

Satış Gücü
Pazar Payı

Giderler ve Maliyet

Satışlar

Pazarlama karmasını oluşturan ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma unsurlarının bireysel
olarak dönem kârı ve nakit akışı ve diğer seviyeler üzerindeki etkileri modellendikten
sonra bu unsurlar için verilen kararların bir arada yapacakları etkinin de modellenmesi
gerekir. Şekil 7’de pazarlama karmasını oluşturan tüm unsurların bir arada dönem kârı
veya zararı, nakit, stoklar, alacaklar ve duran varlıklar üzerindeki etkisi sistem dinamiği
yaklaşımı ile modellenmiştir. Kararların etkilerini görselleştiren modelin çeşitli
senaryolar altında simule edilmesi mümkündür.
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Maliyeti
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Şekil 7. Pazarlama Karması Kararları Sistem Dinamiği
Modeli
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Sonuç
İşletmelerde planlama ve bütçe yapmanın en önemli avantajı fonksiyonel
bölümler veya birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak ve hedef birliğini
oluşturmaktır. Ancak kendi performanslarını en çoklamaya çalışan fonksiyonel
birimlerin tüm faaliyetlerini işletmenin genel performansını gözönüne alarak
gerçekleştirmeleri çeşitli zorluklar içermektedir. Sistem dinamiği yaklaşımı hem görsel
araçları ile hem de simülasyon aracı ile işletmelerde alınan kararların belirlenen
değişkenler üzerindeki etkisini bir bütün olarak incelemeye yardımcı olur. Bu çalışmada
pazarlama faaliyetlerinin temel politikalarını oluşturan pazarlama karması unsurları için
bir bütçe döneminde verilen kararların dönem kârı veya zararı ve nakit akışı üzerindeki
muhtemel etkileri sistem dinamiği yaklaşımı ile modellenmiştir. Model, sonraki
çalışmalarda sayısallaştırılarak çeşitli senaryolar altında belirlenen performans hedefleri
için nasıl sonuçlar verdiği simule edilebilecektir.
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Lider Üye Etkileşiminin, Yetenek Yönetimine Etkileri Üzerine Bir Araştırma
Mehmet METE*

Abdulkadir BİLEN** Gökhan ULUDAĞ***

Özet
İş örgütlerinde Lider-Üye Etkileşiminde, liderlerin ya da yöneticilerin birlikte
çalıştığı astlarla karşılıklı etkileşimleri söz konusudur. Bu etkileşimde tarafların karşılıklı
ilişkilerinin niteliği işletmelerin geleceği açısından büyük bir önem taşımaktadır. Bu
çalışmada lider ile çalışanlar arasında gerçekleşen, ikili ilişkiler üzerinde yoğunlaşan ve
liderin statüsünden kaynaklanan gücünü örgüt üyeleri ile iş ilişkileri oluşturmada nasıl
kullandığını belirten lider-üye etkileşiminin, örgütlerin sürdürülebilir rekabetçi avantajına
fark edilir derecede katkı sağlayan önemli pozisyonların sistematik bir şekilde belirlenmesi,
bu pozisyonlarda yer alacak potansiyeli ve performansı yüksek iş görenlerden oluşan bir
yetenek havuzunun oluşturulmasını ve farklılaşmış bir insan kaynağı mimarisinin
geliştirilmesini kapsayan faaliyetler ve süreçler toplamı olarak tanımlanabilen yetenek
yönetimi üzerindeki etkisi Ankara İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde
incelenmiştir. Araştırmada, lider-üye etkileşimi ile yetenek yönetimi arasında anlamlı ve
pozitif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Lider-üye etkileşimi, yetenek yönetimi
Jel Kodları: M50, P17, D21, D23
Abstract
The leader-member interaction, leaders or managers work together with the result
of the interaction is developing relations with subordinates in different qualities and is of
great importance for the future of the business nature of that relationship. In this study
leader-member effect on talent management of the interaction it was studied in Ankara
Provincial Directorate of Food, Agriculture and Livestock. As a priority member
interaction study leader and talent management related to the definitions given and
analyzed later. Findings from research has revealed that a significant and positive
relationship between leader-member interaction with talent management.
Keywords: Leader-member exchange, talent management
Jel Kodları: M50, P17, D21, D23
I. GİRİŞ
Günümüzde teknoloji çok hızlı bir şekilde ilerlemekte ve henüz piyasaya sürülen
ürünlerin yeni modellerinin geliştirilmesiyle çok kısa bir sürede üretimi
sonlanabilmektedir. Küreselleşme, belirsizlikler, rekabetin artması, işgücünün değişen
demografik yapısı, müşteri taleplerinde meydana gelen değişim ve teknolojideki değişimler
gibi olgular firmaları birçok alanda daha etkin ve verimli olmaya sevk etmektedir (Yeşil,
Çınar ve Uzun, 2010: 81). Bu zor şartlar altında varlığını sürdürebilmek isteyen firmalar
teknolojik gelişmelerin yanı sıra insan ilişkilerine de son derece önem vermektedirler. Aynı
firma içerisinde çalışan farklı statülerdeki personelin birbiri ile iletişimi ve etkileşimi
firmanın başarısı için önemli bir yer tutmaktadır. Çalışanların başarısında fiziksel
özelliklerinin yanı sıra, duygusal ve ruhsal davranışlarını da göz önünde bulundurmak
gerekmektedir.
Çalışan personeli tüm unsurları ile birlikte değerlendirmek ve işletmenin belirlediği
görev ve faaliyetlerin astlar tarafından etkin bir şekilde yerine getirilmesi için yöneticilerin
liderlik vasfı taşıması gerekmektedir.
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Ayrıca, yeni uzmanlık alanlarının oluşması, bilginin önemli bir etken oluşturması,
işletme-çevre ilişkilerinin giderek öneminin artması ve organizasyonların iç
mekanizmalarının karmaşık bir hal alması nedeniyle zaman ve bilgi seviyesi açısından
girişimcilerin yetersiz kalması nedeniyle işletmelerde başka yöneticilerin varlığına ihtiyaç
duyulmaktadır. Değişimi anlayabilecek ve değişime pozitif tepkide bulunabilecek uzman
personel arasından seçilen ve işletmelerde karar organı fonksiyonunu üstlenen profesyonel
yöneticilerin olması gerekmektedir (Gümüştekin, 2005: 75). Uzman olmayan yöneticilerle
çalışmak hem hız, hem yapılan işin kalitesi ve hem de zaman kaybı açısından işletmeler
için olumsuz bir durumdur.
Liderlikle ilgili geliştirilen yaklaşımlardan biriside Lider üye etkileşimidir. Liderlik
yaklaşımlarına farklı bir açıdan bakarak lider ile alt konumda çalışanlar arasında
gerçekleşen ikili ilişkiler üzerinde yoğunlaşan bu yaklaşımda; liderin pozisyonundan
kaynaklanan gücünün farklı üyeler ile iş ilişkileri oluşturmada nasıl kullandığını
belirtmektedir (Özutku, 2007: 80). Bu yaklaşım çalışanların üstlerine olan ilgisi ve onların
işlerindeki uzmanlığı, çalışanlara örnek oluşturması açısından son derece önemlidir.
Bununla birlikte işinde uzman olmayan ve astlarına karşı sert tavırlar içerisinde olan
üstlerle birlikte çalışmak; işletme içerisindeki huzurun bozulması ve başarının düşmesi gibi
olumsuzlukları da beraberinde getirmektedir.
Bu çalışma, lider üye etkileşiminin yetenek yönetimine etkilerini, Ankara ilinde
bir kamu kurumu olan “İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğünde” incelemeye
yöneliktir. Bu çalışma için İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Kurumunun seçilmesi, kurum
içindeki görev alanının fazla olması ve farklı görev dallarında çalışanların etkileşim düzeyi
ve bu etkileşimin çalışanların yetenek yönetimine etkisinin sınanmak istenmesi
nedeniyledir.
II. TEORİK ÇERÇEVE
A. LİDER ÜYE ETKİLEŞİMİ
Birçok kurumda çalışanlar ile yöneticileri arasında sürekli bir etkileşim söz
konusudur. Bu etkileşim Lider-üye etkileşimi olarak literatürde yerini almıştır. Lider-üye
etkileşimini açıklamadan önce liderlik kavramının açıklanmasında fayda vardır. Liderlik
ile ilgili birçok tanımlama yapılırken bunlardan bazıları şu şekildedir. “Liderlik, bir kişinin
hedeflerin gerçekleştirilmesi için diğer insanların davranışlarını etkileme teşebbüsünde
bulunduğu, davranışsal bir işlemdir” (Daft ve Steers, 1986: 403). Liderlik belirli amaçları
istek ve hayecanla gerçekleştirebilmek için başkalarını ikna edebilme yeteneği (Yetim,
1996: 87) gibi tanımlamaları bulunmaktadır.
Lider üye etkileşimi, liderler ile birlikte çalıştıkları astları arasında meydana gelen farklı
türde ilişkilere dayanmaktadır (Bitmiş ve Ergeneli, 2011: 92). Bu ilişkilerin bir kısmı,
yüksek düzeyde karşılıklı güven ve saygı ile nitelenen yüksek nitelikli lider-üye etkileşimi
şeklinde iken diğerleri düşük nitelikli lider-üye etkileşimi şeklinde olabilmekte ve temel
olarak sadece çalışanlarla yapılan şekilsel anlaşmaya dayanmaktadır (Bauer ve Graen,
1996: 1539).
Lider –üye etkileşimi bir teori olarak görülmekte ve bu teoremle ilgili farklı
yorumlamalar ve değerlendirmeler yapılmaktadır. Bunlar; Lider-üye etkileşim teorisi,
örgütsel liderlik alanında liderlik süreci ve bu süreç sonucunda ortaya çıkan durum
arasındaki ilişkilerin incelenmesini belirten en dikkat çekici teorilerden biri olarak
görülmektedir (Gerstner ve Day, 1997: 827). Lider-üye etkileşim teorisine göre, örgüt
içerisinde görev alan üyelerinin rolleri çalıştıkları işletmede bulunan üstleriyle olan
etkileşimleri doğrultusunda gelişir ve bu sürecin sonucunda üst ve ast konumda çalışanlar
arasında oluşan etkileşim farklı nitelikte olabilir. Bu doğrultuda bir lidere ya da üste bağlı
olarak görev yapan üyeler, üstleriyle yüksek ve düşük nitelikte iş ilişkisi içerisinde
olabilirler (Graen ve Scandura, 1987: 176; Graen ve Uhl-Bien, 1995: 220).
Lider Üye Etkileşim Teorisi; liderin çalışma grubu içinde yer alan tüm üyeleri ile benzer
liderlik tarzı anlayışıyla iletişim kurmadığı varsayımından hareket edilerek diğer liderlik
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teorilerinden farklı bir anlayışı gösterdiğine işaret etmektedir (Özutku, Ağca ve Cevrioğlu,
2008:195).
İlk Başlarda “Dikey İkili Bağlantı Modeli” (Vertical Dyad Linkage Model) olarak
ifade edilen lider üye etkileşimi modeli, ilk kez Dansereau, Graen ve Haga tarafından 1975
yılında belirtilmiştir (Karcıoğlu ve Kahya, 2011:339).
Lider-üye etkileşim modelinin kuramsal temeli daha önce ileri sürülen
yaklaşımlara dayanmaktadır. Bunlar; rol, sosyal değişim, eşitlik ve adalet yaklaşımlarıdır.
Bu temellerden birisi olan rol anlayışı; kurum içerisinde çalışanların bulundukları
pozisyona göre, sorumlu oldukları görevleri roller ve davranış tarzları üzerinden
yürütmelerini ifade eden ‘‘rol kuramı’’ ile örtüşmektedir (Cevrioğlu, 2007:23). Sosyal
değişim, dönüşümcü liderlik kavramı ile yakından ilgili bir kavram olmasına rağmen,
dönüşümcü liderlerin etkinliği ve güçlü olabilmeleri, astları ile olan etkileşimin kalitesi ile
bağlantılı olduğu söylenebilir. Bu nedenle lider-üye etkileşiminin, sosyal değişim açısından
da önemli bir etken olduğunu belirtmek gerekmektedir(Gupta ve Krishnan, 2004:4). Liderüye etkileşiminin gelişiminde önemli yaklaşımlardan bir diğeri de eşitlik algısıdır. Eşitlik,
tüm gruplar açısından en uygun seviyelerin devam ettirilebilmesinde girdi ve çıktılardaki
değişimin önemi büyüktür. Belli bir süre sonra elde edilen etkileşim gelişiminin yatırım kazanç döngüsünün bir fonksiyonu olduğu ileri sürülmektedir (Cevrioğlu, 2007:26). Liderüye etkileşiminde, liderin astları ile olumlu ilişkiler geliştirmesinde; liderin astları
üzerindeki adalet algısı ve gösterdiği adaletli uygulamalar son derece önemlidir (Uhl-Bien,
Graen ve Scandura, 2000:142).
Lider-üye etkileşim teorisinin gelişimi ile açıklamalarda bulunan Graen ve UhlBien tarafından ise dört evrede açıklanmıştır. Birinci evrede dikey ikili ilişkiler ön planda
tutulmuştur. Liderlerin alt konumdaki çalışanlar ile farklı ilişkiler kurdukları belirlenmiştir.
Bu evrede, “grup içi” (in-group) ve “grup dışı” (out-group) şeklinde farklılaşan ilişkilerin
tanımlanması üzerinde durulmuştur. Lideri (ya da yöneticisi) ile genel çıkarların
paylaşılması hususunda iyi denebilecek bir etkileşime sahip olan ast, lider tarafından “grup
içi” üye olarak görülmektedir. Lideri ile genel paylaşımı az ve iyi olmayan ve bu nedenle
de diğer üyelere göre daha az sempatik gelen etkileşime sahip ast “grup dışı” bir üye olarak
görülmektedir (Baran, 1997:500). İkinci evrede, lider-üye etkileşiminin niteliği ve bununla
ilgili sonuçlar üzerinde durulmuştur. Üçüncü evrede, yüksek nitelikli lider-üye
etkileşiminin gelişimi tespit edilmeye çalışılarak tanımlama yapılması görülmektedir. Bu
şekilde dikey ikili işbirliği oluşturmayı hedefleyen tavsiye edici anlayış belirmiştir.
Dördüncü ve son evrede ise lider-üye etkileşiminin analiz edilmesi, dikey ikiliden grup ve
örgüt düzeylerine doğru geçiş yaparak sistem düzeyinde analiz bakış açısı oluşmuştur. Bu
evrede, diğer evrelerde elde edilen bulguların birleştirilerek örgütsel sistem içinde ikili
ilişkilerin nasıl organize edilebileceği üzerinde durulmuştur (Graen ve Uhl-Bien, 1995:226;
House ve Aditya, 1997: 431). Son iki evre lider-üye iletişiminin gelişiminin yer aldığı ve
yakın dönemde meydana gelen gelişmeler olması nedeniyle bu evre ile ilgili yapılan
çalışmaların çoğu teorik olduğu görülmektedir. Lider-üye etkileşimi ile ilgili yapılan
çalışmalar göz önüne alındığında büyük bir bölümünün ikinci evreyi kapsadığı söylenebilir
(Gerstner ve Day, 1997:828).
Lider-üye etkileşimi çeşitli boyutlarda ele alınmaktadır. Liden ve Maslyn (1998),
Lider-üye etkileşiminin kalitesini, “katkı”, “etki”, “bağlılık” ve “mesleki saygı” olmak
üzere dört boyutunu ifade etmiştir (Davis ve Gardner, 2004: 459).
Bu boyutlardan birisi olan katkı kavramı günlük yaşam içerisinde sık sık kullanılan
ve genellikle yapılanvişe bir değer katma, bir fayda sağlama anlamında kullanılmaktadır.
Katkı kavramı ile yapılan tanımlara bakıldığında; Dinesch ve Liden (1986: 624) tarafından
yapılan tanımda; işe dönük olarak gerçekleştirilen faaliyetlerde her üyenin, örgütün açık ve
örtülü amaçlarına ulaşılabilmesi için kaliteli hizmet vermesi ve bu amaçlara yönelik
resmiyetten uzak içten gelen bir çalışma ortaya konulması, olarak belirtilmiştir.
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Her İki tarafın da ortak amaçları doğrultusunda, her üyenin (açık veya gizli imalı)
ileri sürdüğü iş merkezli çalışmaların miktarı, yönü ve kalitesinin algısı olarak ifade edilen
katkı, yakın ilişkilerde uzak ilişkilere göre daha önemli olduğu söylenebilir. Astın iş
sözleşmesinde kendisinden istenilenden daha üst seviyede katkı sağladığı ve üstün, astın
katkılar sağlayabilmesi amacıyla ihtiyaç duyduğu kaynakları, bilgi ve desteği karşıladığı
durumlarda, her iki tarafın bu etkileşimden daha hızlı ve somut sonuçlar elde etmesi
mümkündür (Davis ve Gardner, 2004:459).
Bir diğer boyut; bağlılık boyutudur. Liderin ve üyelerin birbirine sadık olmaları
temeline dayalıdır. Lider-üye etkileşiminin gelişiminde ve devamlılığında önemli bir rolü
vardır. Bir kişinin diğer kişiye sadık olması, karşı tarafın eylemlerini ve karakterini açık bir
şekilde desteklediği anlamına gelmektedir. Bağlılık, lider-üye etkileşiminin kalitesinin bir
sonucu olarak görülmektedir (Arslantaş, 2007:163). Bağlılığın yüksek olduğu durumlarda;
karşılıklı güven duygusunun da yüksek olduğu söylenebilir.
Örgüt içinde Lider-üye etkileşiminin kalitesinin yüksekliği, üyelerin içinde
oldukları örgüte olan bağlılığı artırırken, çalışanların örgüte olan katkılarını, örgütün
toplam performansını ve liderin performansını da önemli derecede artırmaktadır
(Schriesheim, vd., 2001:525).
Bu boyutlardan bir diğeri de etki boyutudur. Etki boyutu karşılıklı alışverişlerde
önemli bir değişim aracı olarak belirtilen (Dinesch ve Liden, 1986:625) bu unsurun lider
ve üye arasındaki karşılıklı beğenmenin, gelişen ve devam eden bir lider-üye etkileşiminin
seviyesini olumlu bir şekilde etkileyeceği değerlendirilmektedir (Borchgrevink ve Boster,
1997:248; Arslantaş, 2007:163).
Dördüncü boyut ise Mesleki Saygı ya da Profesyonel Saygı olarak adlandırılan
boyutudur. Saygı kavramı içerisinde birçok olguyu kapsamaktadır. Bunlar; üstünlük,
yaşlılık, yararlılık, kutsallık nedeniyle bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli ve özenli olmaya,
ölçülü davranmalarına etki eden sevgi duygusu olarak ifade edilmektedir. Fakat burada
ifade edilen saygıyı, iş hayatında çalışanların teknik ve diğer yeteneklerinin gösterilmesine
tanınan imkân olarak belirtmek mümkündür (Uhl-Bien, Graen ve Scandura, 2000:157).
B. YETENEK YÖNETİMİ
Günümüzde yeni olarak kullanılmaya başlayan ve işletmeler açısından önem arz
eden kavramlardan biriside yetenek yönetimidir. Yetenek yönetimi kavramını
anlayabilmek için öncelikle yetenek kavramını anlamak gerekmektedir. Yetenek kavramı;
“Bir şeyi yapabilme gücü, yatkınlığı” olarak ifade edilmektedir (M.Larousse, 1992:347).
Yetenek yönetimi kavramı da yakın zamanda kullanılmaya başlayan kavramlardan
birisidir. Kavramın ortaya çıkışı incelendiğinde ilk olarak 1990’lı yılarda ABD’de ortaya
çıktığı ve İngilizce “talent management” karşılığı olarak kullanıldığı görülmektedir.
Kavramın uygulamada ve akademik alanda ön plana çıkması ise McKinsey
danışmanlarının 1997’ de yaptığı araştırmayla başlamış ve daha sonra yapılan akademik
çalışmalarla yaygınlaştığı görülmüştür (David, Colling ve Mellahi, 2009:304).
‘‘Yetenek’’ günümüz işletmeleri sözlüğünde kullanılan en önemli kelimelerden
birisidir. Çalışan personelin her birinin yetenek olarak görülmesi ve işletme bünyesinde
tutulması, işletmeye olan bağlılıklarının sağlanması ve bunlarla birlikte yeni yeteneklerin
işletmeye kazandırılarak gelişiminin sağlanması, işletmeler için önemli bir yer oluşturmaya
başlamıştır. İnsan unsurunu önemli bir yerde tutan işletmeler rekabet üstünlüğü açısından
önemli bir avantaj yakalarken, yetenekli personel sayısını artıran işletmelerin değerleri de
artmaktadır. Bu doğrultuda yetenekli çalışanların işletmeye kazandırılarak elde tutulması
son derece önemlidir (Doğan ve Demiral, 2008:151).
Yetenek yönetimi ile ilgili birçok tanımlama yapılmıştır. Bunlardan Collings ve
Mellahi (2009: 304) yetenek yönetimi kavramını; örgütlerin sürdürülebilir rekabetçi
avantajına fark edilir derecede katkı sağlayan önemli pozisyonların sistematik bir şekilde
belirlenmesini, bu pozisyonlarda yer alacak potansiyeli ve performansı yüksek
işgörenlerden oluşan bir yetenek havuzunun oluşturulmasını, bu pozisyonların uzman
1333

işgörenlerle doldurulmasını kolaylaştıracak ve onların işletmeye olan bağlılığını
sağlayacak farklılaşmış bir insan kaynağı mimarisinin geliştirilmesini kapsayan faaliyetler
ve süreçler toplamı olarak belirtmektedir.
Yılmaz, yetenek yönetimi kavramını; yeteneğin işletme içerisinde stratejik yönetim
üzerinde duran, uzun süreçli bir yaklaşım olduğunu ve amacının; stratejik hedeflerle uyum
içerisinde, en uygun zamanda, en uygun şahısları uygun konumlara yerleştirecek yetenek
arzının sağlanabilmesi olarak belirtmiştir (2009:11).
Yetenek yönetimi ile ilgili yapılan tanımlamalar değerlendirildiğinde ortak olan
unsurların; işletme içerisinde görev alacak personelin doğru seçilmesi, istihdam edilenlerin
bireysel gelişiminin sağlanması ve işletmeye uygun personel haline getirmeye yönelik
organizasyonel davranışların belirlenmesi ve programlanması şeklinde ifade edilebilir.
Yönetim açısından, yeteneklerin öneminin anlaşılması ve stratejik rekabet kaynağı
olarak görülmeye başlanılması uzun yıllar sonucunda oluşmuştur. Yeteneklerin yönetim
açısından, işletmeyi diğer firmalardan ileri bir yere taşıyacağını ilk vurgulayan kişi
Selznick olmuştur. Selznick’e göre yetenekler pozitif yönde ayırt edici unsurlardır.
Yeteneklerin stratejik önemine vurgu yaparak rekabet üstünlüğü açısından vazgeçilmez
unsur olduğuna işaret eden ise Hamel ve Prahalad olmuştur. Hamel ve Prahalad
yeteneklerin, işletme içerisindeki bilgi, ustalık, kültürel değerler, tecrübenin teknik
unsurlarla etkileşimi sonucu; işletmeye özgü temel yeteneğe dönüştüğü ve bunun
sonucunda ise kopyalanamayan rekabet gücünü oluşturduğunu belirtmiştir (Altuntuğ,
2009:449).
Yetenek yönetimi birçok süreçten oluşmaktadır. Bunlar iş gücü planlaması,
yetenek çalışma analizi, işe alma süreci, eğitim ve geliştirme dönemi, elde tutma
çalışmaları, yetenek özetleri ve yedekleme planlarından oluşmaktadır (McCauley ve
Wakefield, 2006:4). Bu süreçlerin her birinin ayrı ayrı ele alınarak değerlendirilmesi ve bir
düzen içerisinde oluşturulması elde edilmek istenen faydaya önemli bir katkı sağlayacaktır.
Yetenekli personelin çalıştıkları işletmelere birçok katkısından söz edilebilir.
Yetenekli personel bireysel katkıların yanı sıra diğer personelin motivasyonuna olan
olumlu etkisi, performans standartlarını yükseltmesi ve yetenekli şahısların işletmeye ilgi
duymasına da imkân sağlayacaktır.
Yetenek yönetiminin tercih edilmeme nedeni olarak işletmenin konu hakkında
yeterli bilgisi olmaması ve altyapısının yetersiz olması vb. ileri sürülebilir.
Çayan (2011:16), Değişen insan kaynakları anlayışı ile beraber bilginin en önemli
yeteneğe dönüştüğü, yeteneklerin ödüllendirilerek karşılığını aldığı farklı nesillerin bir
arada bulunduğu ve işletmeye sadakat gibi kavramların önemini kaybettiği bir yetenek
pazarında pazarlama odaklı bir yetenek stratejisi geliştirmenin önemine de dikkat
çekmiştir.
Yetenek Yönetimi kavramı kısa bir zaman içerisinde ortaya çıkan bir kavram
olmasına rağmen birçok işletmenin yöneticileri tarafından gerekli önemin gösterildiği ve
tercih edildiği yönetim anlayışlarından birisi haline gelmiştir.
III. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ
A. ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ
Araştırmanın amacı, lider-üye etkileşimi ve yetenek yönetimini ayrıntılı biçimde
incelemek ve işletmelerde iş görenler arasındaki bu ilişkileri ortaya koymaktır.
Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de devlet mekanizmasının sağlıklı bir
şekilde işleyebilmesi ve toplumun tamamına hizmet sunulması için faaliyet gösteren
kurumlar bulunmaktadır. Bu kurumlarda çalışan işgörenlerden alınan verim ne kadar
yüksek olursa ortaya çıkan hizmette o derecede kaliteli olacaktır.
Bu araştırma ile kamu kurumlarında lider-üye etkileşiminin ne düzeyde olduğunun
ölçülmesi, daha kaliteli hizmet sunulması ve verimliliğin artırılması açısından lider-üye
etkileşiminin yetenek yönetimi ile olan ilişkinin tespit edilmesi açısından son derece
önemlidir.
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Literatürde lider-üye etkileşiminin; yetenek yönetimi üzerine etkisine yönelik yeterli
düzeyde araştırmaya rastlanılmamıştır. Araştırmanın bu yönüyle literatüre katkı sağlaması
beklenilmektedir.
B. ARAŞTIRMANIN EVRENİ – ÖRNEKLEMİ
Araştırma evrenini, Ankara ilinde İl Gıda-Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde
çalışan toplam 580 personel oluşturmaktadır. Bu maksatla Ankara İl Gıda-Tarım ve
Hayvancılık müdürü ile yüz yüze görüşme yapılarak gerekli izin alınmış. İl müdürlüğünde
görevli personelle birlikte anket soruları 150 personele dağıtılmış, anketlerin
doldurulmasının ardından anketler toplanmıştır. Toplanan anketlerden eksiksiz gelen 138
anket değerlendirilmeye alınmıştır.
Ankara İl Gıda-Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde çalışan personelin devamlı
olarak Ankara ilinin ilçelerine göreve gitmesi nedeniyle, çalışan personelin görevi başında
istenilen zamanda ulaşılamaması araştırmada karşılaşılan zorluklardadır.
C. ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ
Araştırma kapsamında iki temel ve bunlara bağlı beş alt hipotez geliştirilmiş ve test
edilerek yorumlanmıştır. Bunlar:
H1. Lider-Üye Etkileşimi ile Yetenek Yönetimi arasında pozitif ilişki vardır.
H1a. Lider-Üye Etkileşiminin Etki boyutu ile Yetenek Yönetim pozitif ilişkilidir.
H1b. Lider-Üye Etkileşiminin Bağlılık boyutu ile Yetenek Yönetimi pozitif
ilişkilidir.
H1c. Lider-Üye Etkileşiminin Katkı boyutu ile Yetenek Yönetimi pozitif ilişkilidir.
H1d. Lider-Üye Etkileşiminin Profesyonel boyutu ile Yetenek Yönetimi pozitif
ilişkilidir.
H2. Lider-Üye Etkileşiminin Yetenek Yönetimine etkisi vardır.
H2a. Lider-Üye Etkileşimi boyutlarının Yetenek Yönetimine etkisi farklıdır.
D. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖLÇÜM ARAÇLARI
Çalışma yazılı anket yoluyla yapılmıştır. Anket formunun birinci bölümü
örneklemde yer alanların yaş, cinsiyet, öğrenim durumu, medeni durum ve iş tecrübesi,
görevi gibi özellikler yer alan demografik bilgilerini içermektedir.
Araştırmanın ikinci bölümü Liden ve Maslyn (1998) tarafından geliştirilen, EtkiBağlılık-Katkı-Profesyonel Saygı olmak üzere 4 boyut ve 12 maddeden oluşan Lider- Üye
Etkileşimi ölçeğidir. Ölçekte, katılımcılardan bu 12 ifadeyi ‘Kesinlikle katılmıyorum’dan
(1) ‘kesinlikle katılıyorum’a (5) uzanan 5 aralıklı likert ölçeği üzerinde cevaplamaları
istenmiştir. Lider- Üye Etkileşim anketinin güvenilirlik düzeyi 0,842 düzeyinde
hesaplanırken alt boyutlarının güvenilirliği; Etki Boyutu;0,885, Bağlılık Boyutu; 0,595,
Katkı Boyutu; 0,762 ve Profesyonel Saygı Boyutu; 0,873 düzeyinde olduğu ve kullanım
açısından güvenilirliğini göstermektedir.
Üçüncü bölümde yer alan yetenek yönetimi ölçeği; Tutar, Altınöz ve Çöp (2011)
tarafından geliştirilen yetenek yönetimi ölçeğinde bulunan 13 sorudan yararlanılmıştır.
Yetenek Yönetimi ölçeğinin güvenilirlik düzeyi; 0,684 olduğu ve kullanım açısından
güvenilir olduğu görülmüştür.
E. VERİLERİN ANALİZİ
Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 21.0 istatistik programının kullanılmıştır.
Araştırmada elde edilen veriler, araştırmanın amacı doğrultusunda çeşitli istatistik metot
ve test teknikleri (frekans dağılımı, ortalama, t-testi, anova, regresyon, korelasyon, )
kullanılarak yorumlanmıştır. Verilerin değerlendirilmesi, katılımcıların her bir soruya
verdikleri cevapların toplam puanları üzerinden yapılmış olup, istatistikî anlamlılık düzeyi
p<0.05 olarak kabul edilmiştir.
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F. BULGULAR VE YORUMLARI
Öncelikle araştırmaya katılanların demografik özelliklerini tespite yönelik olarak
yöneltilen yaş, cinsiyet, eğitim durumu, medeni durum, çalışma süresi ve görev unvanı
sorularına verilen cevapların ve sayılarını tespit etmek amacıyla frekanslar alınmış ve
yüzdelerle yorumlanmıştır.
Tablo 1. Demografik Değişkenlerin Frekans ve Yüzde Değerleri
DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER

Medeni Durum

n

%

Evli
Bekar
Çalışma süresi
0-5 Yıl

118
20
∑n=138
31

85.5
14.5
%100
22.5

31
11
21
44
∑n=138
24

22.5
8
15
32
%100
17

Cinsiyet
Erkek
Kadın

n
77
61

%
56
44

Eğitim Durumu

∑n=138

%100

İlköğretim
Lise
Yüksekokul
Lisans
Yüksek Lisans

3
20
21
80
14

2
15
15
58
10

Yaş Aralığı

∑n=138

%100

5-10 Yıl
10-15 Yıl
15-20 Yıl
20 ve üstü
Görev Unvanı
İşçi

21-31
31-41
41-51
51-61

22
45
50
21

16
33
36
15

Teknisyen
Memur
Mühendis
Veteriner Hekim

19
18
72
5

14
13
52
4

∑n=138

%100

Toplam ( ∑ )

∑ n=138

%100

Araştırmaya Katılanların % 56’sı Baylardan oluşmakta olup 77 kişidir, % 44’ü ise
Bayanlardan oluşmakta olup 61 kişidir. Araştırmaya katılanların % 85.5’i evlilerden
oluşmakta olup 118 kişidir, %14.5’i ise bekarlardan oluşmakta olup 20 kişidir. Araştırmaya
katılanların % 2’ si ilköğretim mezunu olup 2 kişiden oluşmaktadır, % 15’i lise mezunu
olup 20 kişiden oluşmaktadır, %15 ‘i yüksekokul mezunu olup 21 kişiden oluşmaktadır,
%58’i lisans mezunu olup 80 kişiden oluşmaktadır, % 10’u ise lisansüstü eğitim almış olup
14 kişiden oluşmaktadır. Araştırmaya katılanların % 17’si işçi olarak çalışmakta olup 24
kişiden oluşmaktadır, %14’ü teknisyen olarak çalışmakta olup 19 kişiden oluşmaktadır, %
13’ü memur olarak çalışmakta olup 18 kişiden oluşmaktadır, % 52’si mühendis olarak
çalışmakta olup 72 kişiden oluşmaktadır, % 4’ ü ise veteriner hekim olarak çalışmakta olup
5 kişiden oluşmaktadır. Araştırmaya katılanların %22.5’i 0-5 yıl arasında çalışmakta 31
kişiden oluşmaktadır. %22.5’i 5-10 yıl arasında çalışmakta 31 kişiden oluşmaktadır. % 8’i
10-15 yıl arasında çalışmakta olup 11 kişiden oluşmaktadır.% 15’i 15-20 yıl arasında
çalışmakta olup 21 kişiden oluşmaktadır. % 32’si 20 yıl ve üzeri süredir çalışmakta olup
44 kişiden oluşmaktadır. Araştırmaya katılanların % 16’sı 21-31 yaş aralığında olup 22
kişiden oluşmaktadır, % 33’ü 31-41 yaş aralığında olup 45 kişiden oluşmaktadır, % 36’sı
41-51 yaş aralığında olup 50 kişiden oluşmaktadır, % 15’i 51-61yaş aralığında olup 21
kişiden oluşmaktadır.
1. DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN ETKİLERİ
Demografik faktörlerin, araştırma değişkenlerini farklılaştırıp farklılaştırmadığını
ortaya koymak maksadıyla parametrik test tekniklerinden cinsiyet ve medeni durumla ilgili
t testi ve yaş aralığı, çalışma süreleri, görev unvanları ve öğrenim durumlarıyla ilgili Anova
(F) testi yapılmıştır. Yapılan analizler sonrası verilerin (p<0,05) olmadığı yani demografik
değişkenlerin herhangi bir farklılığa neden olmadığı tespit edilmiştir.
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2. LİDER-ÜYE ETKİLEŞİMİ İLE YETENEK YÖNETİMİ
ARASINDAKİ İLİŞKİ ANALİZİ
Lider- Üye Etkileşimin tamamının ve 4 alt boyutunun yetenek yönetimi ile arasında
anlamlı bir ilişki olup olmadığını tespit etmek amacıyla Pearson korelasyon analizi
yapılmıştır.
Tablo 2. Lider-Üye Etkileşiminin Yetenek Yönetimi Arasındaki İlişkinin Korelasyon Analizi
İle İncelenmesi
Correlations
YENENEK Pearson Correlation
p.
N
LİDER
Pearson Correlation
p.
N
ETKİ
Pearson Correlation

YENENEK
1
138
,514**
,000
138
,257**

1
138
,698**

p.
,002
,000
N
138
138
BAĞLILIK Pearson Correlation ,426**
,706**
p. (2-tailed)
,000
,000
N
138
138
KATKI
Pearson Correlation ,363**
,744**
p.
,000
,000
N
138
138
SAYGI
Pearson Correlation ,461**
,779**
p.
,000
,000
N
138
138
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

1
138
,258**
,002
138
,237**
,005
138
,605**
,000
138

1
138
,459**
,000
138
,330**
,000
138

1
138
,402**
,000
138

1
138

Lider Üye Etkileşiminin genel düzeyi ile yetenek yönetimi arasında istatistiksel
açıdan %99 güvenilirlikte anlamlı pozitif doğrusal ve orta düzeyde bir ilişki bulunmuştur
(r=0.514; p=0,000<0.01). Lider Üye Etkileşimi genel düzeyinin, yetenek yönetimi ile
ilişkisinin varlığı araştırmanın 1. temel hipotezinin doğruluğunu göstermiştir. Bu
bağlamda araştırmanın H1 hipotezi doğrulamıştır.
Etki boyutu ile yetenek yönetimi arasında istatistiksel açıdan pozitif zayıf düzeyde
bir ilişki bulunmuştur (r=0.257; p=0,002<0.01). Bulgular araştırmanın H1a hipotezini
doğrulamıştır.
Bağlılık boyutu ile yetenek boyutu arasında istatiksel açıdan anlamlı ve pozitif orta
düzeyde bir ilişki bulunmuştur (r=0.426; p=0.000<0.01). Bulgular araştırmanın H1b
hipotezini doğrulamıştır.
Katkı boyutu ile yetenek boyutu arasında istatiksel açıdan anlamlı ve pozitif orta
düzeyde bir ilişki bulunmuştur (r=0.363; p=0.000<0.01). Bulgular araştırmanın H1c
hipotezini doğrulamıştır.
Profesyonel Saygı ile yetenek boyutu arasında istatiksel açıdan anlamlı ve pozitif
orta düzeyde bir ilişki bulunmuştur (r=0.461; p=0.000<0.01). Bulgular araştırmanın H1d
hipotezini doğrulamıştır.
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3. LİDER-ÜYE ETKİLEŞİMİ VE BOYUTLARININ YETENEK
YÖNETİMİNE ETKİ DÜZEYİNİN İNCELENMESİ
Tablo 3. Doğrusal regresyon modeli için ANOVA ve belirleme katsayısı bulguları
Kareler top.

s.d.

Kareler Ort.

F

p

Regresyon

9,170

4

2,293

14,726

,000a

Hata

20,706

133

,156

Toplam

29,876

137

R

0,554

R kare

Düz. R kare

,286

,307

Lider-üye etkileşimi ile Yetenek yönetimi arasındaki doğrusal regresyon modelinin
anlamlılığı ANOVA testi ile incelenmiştir. ANOVA testine göre model istatistiksel olarak
anlamlı bulunmuştur. Buna göre Lider-üye etkileşimi boyutları ile Yetenek yönetimi
arasındaki ilişki doğrusal regresyon modeliyle incelenebilir. Ayrıca model için düzeltilmiş
R-kare katsayısı 0,286 olarak hesaplanmıştır.
Bu değer, Yetenek Yönetiminin
değişkenliğinin %28,6’sının doğrusal regresyon modeli aracılığıyla lider-üye etkileşimi
tarafından açıklandığını göstermektedir. Bu durum H2. Lider-Üye Etkileşiminin Yetenek
Yönetimine etkisi vardır şeklindeki 2. Temel hipotezi doğrulamaktadır. Buna göre bağımlı
değişken (Y) Yetenek yönetimi, bağımsız değişken (X)’te lider üye etkileşimi olmak üzere
doğrusal regresyon modeli;
Y= 1,532 + 0,286 * X olarak elde edilir.
Tablo 4. Doğrusal regresyon modelinin katsayılarının tahmini
Coefficientsa

Sabit
Etki Boyutu
Bağlılık Boyutu
Katkı Boyutu
Saygı Boyutu

Katsayılar
1,532
-,041
,182
,063
,266

Stand. Hata
,258
,063
,055
,051
,071

std.
Katsayılar
-,058
,273
,105
,364

t
5,950
-,642
3,287
1,233
3,765

p
,000
,522
,001
,220
,000

a. Dependent Variable: YENENEK
Lider-üye etkileşimi boyutları ile yetenek yönetimi arasındaki doğrusal regresyon
modelinin katsayılarının tahmini tablo 4’te verilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, Lider üye etkileşiminin etki ve katkı boyutlarının katsayıları istatistiksel olarak anlamsız, bağlılık
ve saygı boyutlarının katsayıları istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Elde edilen
modele göre boyutların ikisinin de Yetenek Yönetimi üzerinde pozitif etkisi vardır. Buna
göre Yetenek yönetimi Y, bağlılık boyutu X1 ve saygı boyutu X2 ile gösterilirse doğrusal
regresyon modeli;
Y= 1,532 +0,273 * X1 + 0,364 * X2 olarak elde edilir.
Lider-üye etkileşimi boyutlarından Bağlılık boyutu Yetenek yönetimini; pozitif
doğrusal yönde ve orta düzeyde %27 oranında, saygı boyutu da yine pozitif doğrusal yönde
ve %36.4 oranında etkilemektedirler. Bu bağlamda H2a Lider-Üye Etkileşimi boyutlarının
Yetenek Yönetimine etkisi farklıdır şeklindeki alt hipotez doğrulanmaktadır. Çünkü Liderüye etkileşiminin etki ve katkı boyutlarının yetenek yönetime etkisi bulunmamıştır.
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IV. SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu araştırma Lider-üye etkileşimi ve alt boyutlarının yetenek yönetimi üzerindeki
etkilerini ortaya koymaktadır. Daha spesifik bir ifadeyle “Lider –üye etkileşiminin yetenek
yönetimi üzerinde anlamlı bir etkisi var mıdır? Sorusuna bir kamu kurumu olan Ankara İl
gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğünde yapılan çalışma ile cevap aranmaktadır. Analiz
sonuçlarına göre Lider-üye etkileşiminin Etki-Bağlılık-Katkı ve Profesyonel Saygı
boyutları Yetenek yönetimi ile ilişkilidir.
Günümüz işletmelerinin varlığını sürdürebilmek, rekabet gücünü ve verimliliği
artırabilmek için çağdaş yönetim yaklaşımları ve yeni yönetim uygulamalarını devreye
soktukları görülmektedir.
Bu uygulamaların başında lider-üye etkileşimi ve yetenek
yönetiminin artırılmasının olduğu söylenebilir.
Liderler ve birlikte çalıştığı alt görevlilerinin arasındaki ilişkilerin incelendiği lider
üye etkileşimi yaklaşımı, liderin tüm astları ile olan ilişkilerinin tek düze ve aynı şekilde
olmadığını, kısıtlı zaman ve çeşitli etmenler dolayısıyla bu ilişkilerin farklılıklar
gösterdiğini açıklamaktadır.
Araştırmada Lider-üye etkileşiminin yetenek yönetimini olumlu yönde etkilediği
tespit edilmiştir. Bu doğrultuda Lider –üye etkileşimi ne kadar yüksek olursa yetenek
yönetimi o oranda artacaktır. Bunu sağlamak içinde liderlerin birlikte görev yaptığı alt
personeliyle ilişkilerini gözden geçirip olumlu ilişkiler yürütmesi, karşılıklı etkileşimin
artırılarak çalışma ortamının daha huzurlu bir ortama dönüştürülmesi; çalışanların
yeteneklerini daha iyi bir şekilde kullanmalarına ve performanslarını artırmalarına neden
olacaktır. Bu durum işletmelerin genel performansını artıracak ve verimliliği pozitif yönde
etkileyecektir.
Sonuç olarak bu çalışma, bir kamu kurumunda lider üye etkileşiminin dört alt
boyutundan ikisinin yani bağlılık ve saygı boyutlarının yetenek yönetimi üzerine etkisini
ortaya koymakta ve lider ve yöneticilerin astları ile etkileşimde bu boyutlara daha ağırlık
vermeleri gerektiğini vurgulamaktadır. Çalışma aynı zamanda kapsamı açısından, lider üye
etkileşiminin yetenek yönetimi üzerinde etkisini inceleyecek olan gelecek araştırmalara da
katkıda bulunacak niteliktedir.
Kaynakça
Altuntuğ, N., (2009). “Rekabet Üstünlüğünün Sürdürülmesinde Yeteneklerin
Rolü: Yetenek Yönetimi Yaklaşımı”. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Dergisi. 14(3), 445-460.
Arslantaş, C.C., (2007). Lider-Üye Etkileşiminin Yöneticiye Duyulan Güven
Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Görgül Bir Çalışma, Tisk Akademi Dergisi,2(3),
160-173.
Baran, M., (1997). “Liderlikte Dikey İkili Bağlantı Modeli”, 21. Yüzyılda Liderlik
Sempozyumu, Cilt: 2, 497-506.
Bauer,T. N., Ve Graen, S. G., (1996). ‘‘ Development of Leader-Member
Exchange: A Longitudinal Test’’ , Academy of Management Journal, Vol. 39, No:6,1538
– 1567.
Bitmiş, M. G., ve Ergeneli, A., (2011). “Contingency Approachto Strategic
Management: A Test of The Mediating Effect of Leader Member Exchange on The
Relationship Between Psychological Empowerment and Job Satisfaction in 21st Century
Workplace”. Journal of Global Strategic Management, 10, 90-100.
Borchgrevink, C.P., ve Boster, F.J., (1997). Leader-Member Exchange
Development: A Hospitality Antecedent Investigation,
International Journal of
Hospitality Management,16(3), 241-259.
Cevrioğlu, E., (2007). Lider-Üye Etkileşimi ile Bireysel ve Örgütsel Sonuçlar
Arasındaki İlişki: Görgül Bir İnceleme, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Kocatepe
Üniversitesi, Afyonkarahisar.
1339

Collings, D.G., and Mellahi, K., (2009). “Strategic Talent Management: A review
and research agenda”, Human Resource Management Review, v.19, n.4, 304–313.
Çayan, D., (2011). “ Yetenek Yönetiminin Çalışanların Performansı Üzerine
Etkileri ve Niğde Sağlık Sektöründe Bir Uygulama”. (Yüksek Lisans Tezi, Niğde
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Yönetim ve Organizasyon
Bilim Dalı). Niğde.
Davis, W.D., ve Gardner, W.L., (2004). Perceptions of politics and organizational
cynicism: An attributional and leader–member exchange perspective, The Leadership
Quarterly,15, 439–465.
Dinesch, R.M., ve Liden, R.C., (1986). Leader-member exchange model of
leadership: A critique and further development, Academy of Management Review, 11, 618634.
Doğan, S., ve Demiral, Ö., (2008). “ İnsan Kaynakları Yönetiminde Çalışanların
Kendilerine Doğru Yolculuk Yöntemi: Yetenek Yönetimi”. Çukurova Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi. 17(3), 145-166.
Gerstner, C. R., ve Day, D. V., (1997). “Meta Analytic Review of Leader-Member
Exchange Theory: Correlates and Construct Issues”, Journal of Applied Psychology, 82
(6), 827-844.
Graen, G. B., ve Scandura, T. A., (1987). “Toward a Psychology of Dyadic
Organizing”, Research in Organizational Behavior, Vol: 9, 175-208.
Graen, G. B., ve Uhl-Bien, M., (1995). “Reletaionship-Based Approach to
Leadership: Development of Leader-Member Exchange (LMX) Theory of Leadership over
25 Years: Applying a Multi-Level Multi-Domain Perspective”, Leadership Quarterly, Vol:
6, 219-247.
Gupta, V., and Krishnan, V.R., (2004). Impact of Socialization on
Transformational Leadership: Role of Leader Member Exchange, South Asian Journal of
Management, 11(3), 7-20.
Gümüştekin, G . E ., (2005) , Kobi Niteliğindeki Aile İşletmelerinin Yönetim ve
Organizasyon Sorunları: Kütahya Seramik Sanayi Örneği, C.Ü. İktisadî ve İdarî Bilimler
Dergisi, 6 (1), 71-93.
House, R. J., ve Aditya, R. N., (1997), “The Social Scientific Study of Leadership;
Qua Vadis?”, Journal of Management, 23 (3), 409-473.
Karcıoğlu, F., ve Kahya, C., (2011). “Lider-Üye Etkileşimi ve Çatışma Yönetim
Stili İlişkisi”. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 2, 337352.
McCauley, C., ve Wakefıeld, M., (2006). The Management in the 21st Century,
The Journal of Quality&Participation, Volume 29, Issue 4. Meydan Larousse, (1992).
“Büyük Lügat ve Ansiklopedi” cilt 20.
Özutku, H., (2007). “ Yönetici-Ast Etkileşimi ile İş Tatmini Arasındaki İlişki”.
Amme İdaresi Dergisi, Cilt:40, Sayı:2, 79-98.
Özutku, H., Ağca, V., Cevrioğlu, E., (2008). “Lider Üye Etkileşim teorisi
Çerçevesinde, Yönetici-Ast Etkileşimi İle Örgütsel Bağlılık Boyutları ve İş Performansı
Arasındaki İlişki: Ampirik Bir İnceleme”, Afyonkarahisar Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Dergisi, Cilt: 22, Temmuz, Sayı: 2.
Schriesheim, C.A., Castro, S.L., Zhou, X., ve Yammarino, F.J., (2001). The folly
of theorizing ‘‘A’’ but testing‘‘B’’ A selective level-of-analysis review of the field and a
detailed Leader–Member Exchange illustration, The Leadership Quarterly, 12, 515–551.
Uhl-Bien, M., Graen, G.B., ve Scandura, T. A., (2000). Leader-member exchange
(lmx) for strategic human resource management systems: Relationships as social capital
for competitive advantage, Personel and Human Resources Management, 137-185.

1340

Yeşil S., Çınar Ö., Uzun E., (2010). ‘‘Kahramanmaraş’ta Faaliyet Gösteren
İşletmelerin Yenilik Faaliyetleri Üzerine Bir Alan Çalışması’’ , Bilgi Ekonomisi ve
Yönetimi Dergisi, Cilt: V Sayı: II, (81-100).
Yılmaz, T. F., (2009). “Yetenek Yönetimi Kavramı İçerisinde Yetenek Havuzu
Oluşturulması ve Yönetimi” Maltepe Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim
Dalı.

1341

İşgörenlerin İşe Adanma ve Fanatiklik Davranışı İle İşten Ayrılma
Niyetlerinin Karşılaştırmalı Analizi
Said KINGIR*

Mehmet METE**
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Özet
Bu araştırmada, bireyin işi ile ilgili pozitif bir tutum sergilemesi, işi ile duygusal,
fiziksel ve zihinsel olarak ileri seviyede etkileşimde bulunması, işle ilgili pozitif enerjilerini
açığa çıkarması, işine yüksek bir duyarlılık göstermesi ve onunla bütünleşmesi olarak
tanımlanan işe adanma ve fanatiklik davranışı ile çalışanların iş koşullarından tatminsiz
olmaları halinde örgütten ayrılma konusundaki göstermiş oldukları bilinçli bir karar yönelimi olarak tanımlanan işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamaktadır.
Araştırma örneklemi güneydoğu Anadolu bölgesindeki illerde bulunan özel banka
şubelerinde istihdam edilen 347 banka çalışanıdır. Yapılan analizler sonucunda işten
ayrılma niyetinde cinsiyete göre erkekler lehine farklılık olduğu, erkeklerin işten ayrılma
niyetinin bayanlara göre daha düşük olduğu, eğitim durumuna göre ise, işe adanma
davranışının önlisans mezunları lehine lisansüstü mezunları aleyhine farklılaştığı
görülmüştür. Ayrıca işe adanma ile işten ayrılma niyeti arasında negatif yönlü orta düzeyde
bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar kelimeler: İşe adanma, İşten ayrılma niyeti, Fanatiklik
Jel Kodları: M50, P17, D21, D23

Comparative Analysis of Employees' Work Engagement and Fanaticism
Behavior With Turnover Intention
Abstract
In this study, it is aim to examine relationship between individual exhibits a
positive attitude related to work, the work with emotional, physical and mental presence
in advanced interaction, it also aims to analyze relationship between revealing the positive
energy related to the work, showing a high sensitivity to the their job and the integration
with that defined as work engagement and fanaticism with the working conditions of
employees they showed as a conscious decision orientation on turnover intention of the
organization if they are unsatisfied.
With this aim, an empirical study was conducted on 347 employees working in
private bank branches, in the southeast region of Turkey. After data handling, were used
for analysis. The results of the study indicated that, according to gender, there is a
significant relation between gender and intention to leave job in favor of men, the intention
to leave job for men was significantly lower than women, according to educational status,
the devotional work behavior of graduate higher than university. In addition, there is
moderate negative relationship between devotional work behavior and intention to leave
job.
Key words: Devotion to Work, Turnover Intention, Fanaticism
I. GİRİŞ
Rekabetin birçok etkilerini gördüğümüz günümüz işletme dünyasında ayakta
kalmak ve var olmaya devam edebilmek için insan unsurunun etkili bir şeklide
değerlendirilmesi büyük önem arz etmektedir. Örgütün en önemli kaynağı olan
çalışanların, işleri ile etkileşimini arttırmaları ve işleri ile barışık olup yaptıkları işten yeterli
doyum sağlamaları hem çalışan hem de örgüt için avantaj oluşturmaktadır. Günümüz iş
Prof.Dr. , Bartın Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü, saidkingir@hotmail.com
Doç.Dr. , Dicle Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü, mmete@yahoo.com
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Öğr.Gör., Dicle Üniversitesi, SBE İşletme Doktora öğr., miracaslantas@gmail.com
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dünyasının en önemli sorunlarından olan çalışan performansının arttırılması için akademik
anlamda bir çok araştırma yapılmıştır. Çalışanların işleri ile ileri seviyede etkileşimi ve
performansını arttırmak için örgütler sürekli yeni yöntemler bulmaya ve uygulamaya
çalışmaktadırlar. İnsan kaynağının etkili kullanılması için insan kaynağının seçimi,
yetiştirilip geliştirilmesi, işine ve örgüte bağlılığının arttırılması, nitelikli çalışanların
örgütten ayrılmaması için gereken önlemlerin alınması örgüt yöneticilerinin önemli uğraş
alanı olarak ortaya çıkmaktadır. Yeniliğe açık olan örgütün yöneticileri bu konu ile
yakından ilgilenmekte ve konu hakkındaki araştırmaları yakından takip etmektedirler.
Bu çalışmada çalışanların işe adanma ve fanatiklik davranışı ile işten ayrılma
niyetinin etkileşimi Güneydoğu Anadolu illerinde faaliyet gösteren özel bankalardaki
durumu incelenmiştir. İşe adanma davranışının işten ayrılma niyetini ne derece etkilediği
ile ilgili bulgular ortaya konulmuş ve konu hakkında öneriler ve görüşlere yer verilmiştir.
II. TEORİK ÇERÇEVE
Bu bölümde işe adanama davranışı ile işten ayrılma niyeti kavramları literatür
bağlamında incelenmiştir.
A. İŞE ADANMA KAVRAMI
İşe adanmışlık kavramı son yıllarda iş dünyası için önemi giderek artan konulardan
biri olarak karşımıza çıkmaktadır. İşe adanmışlık kavramının ortaya çıkışında, başlangıçta
mesleki tükenmişlik ile ilgili yapılan bazı çalışmalar olmakla birlikte insanların zayıf ve
eksik yanlarından ziyade güçlü ve üretken yanlarına odaklanan pozitif psikolojinin de etkisi
vardır(Schaufeli vd., 2002).
İşe yönelik negatif bir tutum olan tükenmişlik üzerine yapılan çalışmalarda
başlangıçta tükenmişliğin tam tersi olarak belirtilen ve ‘işe adanma’ diye adlandırılan
davranış fark edilmiştir. Çalışan tükenmişliğine yönelik araştırmalar kapsamında
tükenmişlik davranışına sahip olmayan ve işe yönelik aktivitelerde daha enerjik ve etkin
iletişim özelliklerine sahip olan çalışanların gösterdikleri davranış şekli “işe adanma”
olarak tanımlanmıştır. Tükenmişlik işle ilgili bir tükenme ve bitkinlik durumunun
kombinasyonu olarak görülürken, işe adanma işle ilgili canlılık ve özverili çalışma
durumunu belirtmektedir. İşine adanmış çalışanların işlerindeki aktiviteler ile enerjik bir
bağlantıları vardır. Ayrıca bu çalışanlar işlerinin gerektirdiği talepleri ile başa
çıkabilmektedirler. Her ne kadar tükenmişlik ile işe adanma birbirine zıt davranış şekilleri
(tükenmişlik ve canlılık ile sinizm ve adanma) olarak görülse de bu davranışların altında
yatan nedenlerde farklı bazı noktalar bulunmaktadır(Schaufeli vd., 2002:72-74).
Kavram olarak ‘adanmışlık’ yapılan işle ilgili olumlu düşünce ve tatmin olma
davranışı şeklinde ifade edilmektedir. Literatürde işe adanma kavramının tanımları
incelendiğinde; Kahn’a göre İşe adanma, çalışanların kendi kimliklerini fiziksel, duygusal
ve bilişşel olarak işlerine yansıtmalarıdır(Kahn,1990:700); Schaufeli ve arkadaşlarına göre
işe adanma, işe yönelik pozitif zihinsel bir durum olarak işle ilgili dinçlik(vigor),
adanmışlık(dedication) ve yoğunlaşma(absorption) durumudur(Schaufeli vd., 2002:74;
Schaufeli ve Bakker, 2004:295); Bazı yazarlara göre işe adanma,işle ilgili pozitif, iyi oluş
hali ve etkili motivasyonel bir durum olmasıyla birlikte tükenmişliğin zıttı bir
davranış(Leiter ve Bakker, 2010:2; Schaufeli ve Bakker, 2004:294) şeklinde ifade edildiği
görülmektedir.Saks’a göre ‘işe adanma bireysel rol performansı ile ilişkili, bilişsel,
duygusal ve davranışsal bileşenlerden oluşan farklı ve benzersiz bir yapı’ olarak
tanımlanmaktadır(Saks, 2006:602). İşe adanma, çeşitli nedenlerle ortaya çıkan, çalışanın
refahı ve iş davranışı hakkında olan bir kavramdır. Buna göre işe adanma; çalışanın kendi
içinde oluşan olumlu bir deneyim, iyi sağlık ve pozitif iş etkileri ile ilişkili, stresli iş
ortamında üretken olmaya yardımcı olma, olumlu örgütsel bağlılık ile ilgili etkileri olan ve
çalışanların performansını etkilemesi beklenen durum ile ilgilidir(Sonnentag, 2003:518;
Barkhuizen ve Rothmann, 2006:38). İşe adanma kavramı, işe bağlılık ve iş doyumundan
daha ileri seviyede çalışanların işlerine kendilerini adamalarını ve işleri ile
bütünleşmelerini ifade eden bir kavramdır(Maslach vd., 2001:416).
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Tükenme davranışı işle ilgili düşük aktivasyon (exhaustion) ve düşük
kimlik(cynicism-lowidentification) ile karakterize edilirken, işe adanma ise dinçlik(vigor)
ve adanma(dedication) şeklinde karekterize edilmektedir. Bu bakış açısı Schaufeli
veBakker tarafından 2001 yılında ortaya konmuştur(Schaufeli vd.,2002:74;Schaufeli,
2014:18). Genel kabul gören bu teze göre ‘işe adanmışlık’, dinç olma, adanmave
yoğunlaşma olmak üzere üç boyutta incelenmektedir. Bunlar aşağıdaki şekilde ifade
edilmiştir(Schaufeli ve Bakker, 2003; Schaufeli vd., 2002:74; ; Schaufeli ve Bakker,
2004:295; Schaufeli, 2014:19):
Dinç olma(vigour); İşgörenin yüksek enerji ile çalışması, yaptığı iş ile ilgili gönüllü
olması, karşısına çıkan zorlukları aşma konusunda sebat göstermesi, işi için çaba
göstermeye istekli olması olarak ifade edilebilir.
Adanma(dedication);bireyin yaptığı işin önemini ve anlamını bilerek coşku ve
heyecanla işini yapması anlamına gelmektedir. Aynı zamanda bireyin işinden gurur
duyması ve işi ile ilgili ilham duyması anlamına gelmektedir.
Yoğunlaşma(absorption); kişinin yaptığı işe tam olarak yoğunlaşması ve yaptığı
işten keyif alması durumudur. Çalışan için işin zevkli hale gelmesi ve karşılaşılan
problemlerin çözülmesi bir sorun teşkil etmemesi durumunu ifade etmektedir.
Koçel, örgütsel adanmanın en yüksek derecelerinin örgütsel fanatiklik olduğunu
belirtmektedir(Koçel, 2014:534,537). Buna bağlı olarak işe adanmanın en yüksek
derecesinin bir boyutunun da fanatiklik olduğu ifade edilebilir. İş fanatikliği, çalışanların
kendileri ile işleri arasında sevgi unsuruna bağlı olarak aşırı beğeni göstermeleri, işleri ile
ileri seviyede bağlanma ve bütünleşme şeklindeki bir davranış olduğu ifade edilebilir.
İşe adanmışlık birçok olumlu örgütsel sonuçları olan bir kavramdır ve bu nedenle özellikle
günümüz örgütleri tarafından üzerinde önemle durulmaktadır. İşe adanmışlık davranışına
bireysel faktörler, psiko-sosyal faktörler ve örgütsel faktörler etki etmektedir. Kişinin
içinde bulunduğu çevresel faktörler çalışan davranışını ve dolayısıyla çalışanın kendisini
işine adamasını etkiler. İşe adanamaya etki eden çevresel kavramlar olarak yönetici desteği,
mesleki özerklik, geribildirim ve ödüllendirme politikası şeklinde olduğu ifade edilebilir.
Bireyin kişisel bazı özellikleri işe adanma davranışının ortaya çıkmasında etkilidir. İşe
adanmaya etki eden bireysel faktörler olarak özyeterlik, kontrol odağı, duygusal zeka
şeklinde olduğu ifade edilebilir.
B. İŞTEN AYRILMA NİYETİ
Örgüt çalışanların işten ayrılma niyeti yıllardan beri örgüt yönetimleri için kritik
bir konu olmuştur ve günümüzde de örgütler için önemli bir sorun alanı olarak
görülmektedir(Rainayee, 2013:48). Örgütler tarafından özellikle kalifiye çalışanların uzun
süreli olarak örgütlerinde çalışmaya devam etmeleri istenmektedir. Zira, örgütte
sosyalleşen, örgütsel bağlılık gösteren ve yüksek performans ortaya koyan çalışanların
örgütten ayrılmaları çalışan için yapılan yatırımların (işe alma, oryantasyon, eğitim,
vb.)örgüt için büyük maliyetlere sebep olabileceği düşünülmektedir(Çelik ve Çıra,
2013:11).Bundan dolayı yüksek personel devri organizasyonlar için önemli bir sorun
olarak kabul edilmiştir. Çünkü yeni çalışanların organizasyona maliyetleri yüksektir ve iş
kalitesi daha düşüktür(Fakunmoju vd. 2010:313).Örgütün amaç ve hedefleri doğrultusunda
yetiştirilmesi büyük emek, sermaye ve zaman gerektiren nitelikli ve yetenekli çalışanların
örgütlerinden ayrılmaları önemli birer maliyet unsuru olmaktadır(Üstün ve Doğan,
2014:576).
Yüksek performansa sahip nitelikli seçkin personelin işlerinden ayrılması
işletmeler tarafından istenen bir durum değildir. İşten ayrılma öncesinde bireylerin işten
ayrılmaya niyet etmesi işten ayrılma davranışının önemli bir habercisi olmakta, niyet
aşamasında nedenlerin belirlenerek ortadan kaldırılması personelin kazanılması anlamında
işletmelere yol göstermektedir(Arı vd.,2010:144). Çalışanlar genel olarak işten ayrılmadan
önce işten ayrılma niyetlerini farklı davranışlarla gösterirler. Yöneticiler tarafından
öncelikle bu niyetin uygulanabilirlik seviyesi ile birlikte sebeplerinin tespit edilmesi,
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çözüm seçeneklerinin ortaya konması ve sorunun ortadan kaldırılması gerekmektedir.
İşten ayrılma davranışı ile işten ayrılma niyeti farklı kavramlardır. İşten ayrılma
çalışanın işini sonlandırması iken, işten ayrılma niyeti çalışanın henüz işini sonlandırmadan
önceki sonlandırma düşüncesini belirtmektedir.
Genel anlamda işten ayrılma niyeti çalışanın hâlihazırda çalıştığı işyerinden
ayrılmak için sahip olduğu niyet olarak adlandırılır.Özel olarak ise işten ayrılma niyeti,
yakın gelecekte bir organizasyonu bırakma olasılığına ilişkin bireyin öznel tahmini olarak
adlandırılabilir(Cho vd., 2009:374).Kang'a göre işten ayrılma niyeti çalışanın mevcut işini
bilinçli olarak yakın bir gelecekte bırakma ihtimali olarak tanımlanır ve işten ayrılma
davranışının en önemli belirleyicisi olarak değerlendirilen kavramdır(Kang, vd., 2015). Bir
başka tanımlamada işten ayrılma niyeti, çalışanların örgütten ayrılma konusundaki bilinçli
ve temkinli bir kararı veya eğilimi olarak tanımlanmaktadır(Bartlett, 1999; akt: Çelik ve
Çıra, 2013:11). Rainayee'ye göre işten ayrılma niyeti örgüt üyesi tarafından alternatif
fırsatlar ile mevcut işi ve çalışma ortamı ile ilgili hissettiği subjektif duygular ve bilişsel
niyetidir(Rainayee, 2013:48).
İşten ayrılma niyetinin oluşmasına etki eden çevresel ve bireysel faktörler olarak
birçok etkiden bahsedilebilir. Genel olarak bireyin işi ve çalıştığı örgütü ile ilgili bağlarını
zayıflatan etkiler işten ayrılma niyetinin ortaya çıkmasına etki etmektedir denilebilir.
C. İŞE ADANMA VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ İLİŞKİSİ
İşe adanma çalışanın ileri seviyede işi ile kurduğu zihinsel, duygusal ve fiziksel
bağ olarak ifade edilirken, işten ayrılma niyeti çalışanın çeşitli sebeplerle gelecekte işini
sonlandırma eğilimi olarak ifade edilmektedir. İşe adanma işle ilgili pozitif bir tutum ve
pozitif psikoloji ile ilgili iken, işten ayrılma niyeti işe adanma davranışını olumsuz
etkileyen negatif bir davranış şeklidir. işten ayrılma niyetinin çeşitli nedenlerle ortaya
çıkması ile işe adanma davranışında zayıflama meydana gelebileceği ifade edilebilir. Bu
çalışmada bu konu üzerinde durulmuştur.
III. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ
Bu bölümde; araştırmanın amacı ve önemi, araştırmanın evreni – örneklemi,
araştırmanın hipotezleri ve modeli, araştırmanın yöntemi ve ölçüm aracı ve verilerin
analizinde kullanılan tekniklere değinilmiştir.
A. ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ
Araştırmanın amacı, özel banka çalışanlarında işe adanama ve fanatiklik davranışı
ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkiyi incelemektir. Literatürde işe adanma ve
fanatiklik davranışının işten ayrılma niyeti davranışına etkisine yönelik araştırmaların
yetersiz olduğu görülmüştür. Araştırmanın bu yönüyle literatüre katkı sağlayacağı
düşünülmektedir.
B. ARAŞTIRMANIN EVRENİ – ÖRNEKLEMİ
Araştırma evrenini, Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan özel bankalar
oluşturmaktadır. Araştırma örneklemini Güneydoğu Anadolu bölgesinde faaliyet gösteren
özel banka çalışanlarından tesadüfî yöntemle seçilmiş 347 çalışan oluşturmaktadır.
C. ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ VE MODELİ
Araştırma kapsamında test edilen hipotezler ise şunlardır:
H1. İşe Adanma Davranışı ile İşten Ayrılma Niyeti arasında ilişki vardır.
H2. Fanatiklik Davranışı ile İşten Ayrılma Niyeti arasında ilişki vardır.
H3. İşe Adanma Davranışının İşten Ayrılma Niyetine etkisi vardır.
H4. Fanatiklik Davranışının İşten Ayrılma Niyetine etkisi vardır.
H5 işe adanma ve fanatiklik davranışının işten ayrılma niyetine etkisi farklıdır
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D. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖLÇÜM ARACI
Araştırmada veri toplama araçlarından anket tekniği kullanılmıştır. Anket üç
bölümden oluşmaktadır. Anketin birinci bölümü katılımcılarla ilgili demografik bilgileri
belirlemeye yönelik altı kapalı uçlu sorudan oluşmaktadır. Anketin ikinci ve üçüncü
bölümü sırasıyla işe adanmışlık ve işten ayrılma niyeti ölçeklerinden oluşmaktadır. Ankette
beşli Likert tipi derecelendirme kullanılmıştır. İfadeler (1) kesinlikle katılmıyorum, (2)
katılmıyorum, (3) kısmen katılıyorum, (4) katılıyorum ve (5) kesinlikle katılıyorum
şeklinde derecelendirilmiştir.
İşe adanma ölçeği, literatür taranarak oluşturulan ve uzman görüşü alınan 4 madde
ile; Schaufeli ve arkadaşları (2002) tarafından çalışanların işe adanmışlıklarını ölçmek için
geliştirilen ölçeğin (UWES) Eryılmaz ve Tayfun (2012) tarafından "Utrecht İşe Bağlılık
Ölçeğinin Psikometrik Niteliklerinin İncelenmesi" isimli çalışmada Türkçe'ye çevirilen ve
iki farklı araştırmadaki güvenirlik katsayıları ile birlikte alt boyutları 'işe istek
duyma'(cronbach alpha 0,68 - 080), 'işe adanma'(cronbach alpha 0,91) ve 'işe yoğunlaşma'
(cronbach alpha 0,73 - 075) şeklinde ifade edilen ölçekten işe adanma boyutunu oluşturan
5 madde alınarak oluşturulmuştur. Mevcut ölçek faktör analizi ile incelenmiş ve ölçeğin iki
boyuta ayrıldığı görülmüştür. Verilerin Skewness ve Kurtosis değerleri (+ 1,5; - 1,5)
aralığında yer aldığından normal dağılıma uymaktadır. Bu nedenle parametrik testler
uygulanmıştır.
İşten ayrılma niyeti ölçeği, Büyükbeşe (2012) tarafından Reychav ve Weisberg'den
(2009) alınarak doktora çalışmasında kullanılan, beş madden oluşan ve güvenirlik katsayısı
0.93 olan ölçek maddelerinden üç tanesi seçilmiş, literatür taranarak ve uzman görüşü
alınarak madde sayısı 8 maddeye çıkarılmıştır. Ölçeğin güvenirlik katsayısı (Cronbach
Alpha) değeri 0,916 olarak bulunmuştur. Verilerin Skewness ve Kurtosis değerleri (+ 1 1) aralığında yer aldığından normal dağılıma uymaktadır. Bu nedenle parametrik testler
uygulanmıştır.
E. VERİLERİN ANALİZİ
Bu araştırmadan elde edilen veriler değerlendirilirken tanımlayıcı istatistikler,
Bağımsız Örneklem t testi ve Tek Yönlü Anova, Korelasyon ve Regresyon analizlerinden
faydalanılmıştır. Elde edilen veriler %5 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir.
IV. BULGULAR ve YORUMLAR
A. Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular
Bu bölümde, araştırmaya katılan banka çalışanları ve yöneticilerin kişisel
özellikleri tespit edilmiş, frekansalar ve yüzdelerle katılımcıların dağılımları
değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır.
Aşağıda tablo 2’de katılımcıların cinsiyete göre frekansları incelendiğinde; %52.4
(182 kişi) erkek, %47,6 (165 kişi) kadın olduğu, araştırmaya toplam 347 çalışanın katıldığı
görülmüştür. Katılımcıların medeni duruma göre frekansları incelendiğinde; %61,7 (21
kişi) evli, %38,3 (13 kişi) bekar oldukları görülmektedir. Katılımcıların eğitim durumları
incelendiğinde; % 6,6 (23 kişi) lise, %13,3 (46 kişi) ön lisans, %72,9 (253 kişi) lisans, %7,2
lisansüstü eğitime sahip olduğu görülmektedir. lisans eğitimine sahip olanların bankalar
tarafından daha çok tercih edildiği söylenebilir. Yoğun işyüküne rağmen lisans üstü eğitim
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yapan çalışanların olması ve buna bağlı olarak çalışanların akademik olarak kendilerini
yetiştirmeleri yönündeki çabaları, bankaların değişime ve yeniliğe açık kurum olmaları ile
paralellik arz etmektedir.
Tablo 1 : Katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin bulgular
Cinsiyet
Erkek
Kadın
Toplam
Medeni Durum

n
182
165
347
n

%
52,4
47,6
100,0
%

Eğitim Du.
Lise
Önlisans
Lisans
Lisans üstü

n
23
46
253
25

%
6,6
13,3
72,9
7,2

Ünvan
Banko Asist
Servis Görevlisi
Servis yetklilisi
Uzman Yrd.

n
52
63
48
18

%
15,0
18,2
13,8
5,2

Evli
Bekar

214
133

61,7
38,3

Toplam
Kıdem Yılı

347
n

100
%

Uzman
YönetmenYrd.

33
32

9,5
9,2

Toplam

347

100

0-5 Yıl

193

55,6

Yönetmen

82

23,6

Yaş
21-30 Yaş
31-40 Yaş

n
158
163

%
45,5
47,0

6-10 Yıl
11-15 Yıl
16-20 Yıl

93
37
22

26,8
10,7
6,3

Şube Yöneticisi
Toplam

19
347

5,5
100

41-50 Yaş

25

7,2

21-25 Yıl

2

,6

51-60 Yaş
Toplam

1
347

,3
100

Toplam

347

100,0

Katılımcıların ünvanlarına göre dağılımları incelendiğinde; %15 (52 kişi) banko
asistanı, %18,2 (63 kişi) servis görevlisi, %13,8 (48 kişi) servis yetkilisi, %5,2 Uzman
yardımcısı, %9,5 (33 kişi) uzman, %9,2 (32 kişi) yönetmen yardımcısı, %23,6 (82 kişi)
yönetmen, %5,5 (19 kişi) şube yöneticisi olduğu görülmüştür. Katılımcıların kıdem yılına
göre frekans dağılımları incelendiğinde; %55,6 (193 kişi) 0-5 yıl, %26,8 (93 kişi) 6-10 yıl,
%10,7 (37 kişi) 11-15 yıl, %6,3 (22 kişi) 16-20 yıl, %0,6 (2 kişi) 21-25 yıl çalışma
sürelerine sahip oldukları görülmektedir. 0-10 yıl çalışanların %81,4 olduğu göz önünde
bulundurulursa banka çalışanlarının genel olarak düşük çalışma sürelerine sahip oldukları
ifade edilebilir. Katılımcıların yaşlarına göre frekansları incelendiğinde; %45,5 (158 kişi)
21-30 yaş aralığında, %47 (163 kişi) 31-40 yaş aralığında, %7,2 (25 kişi) 41-50 yaş
aralığında, %0,3 (1 kişi) 51-60 yaş aralığında olduğu görülmüştür. genç yaş grubu olarak
ifade edilebilecek olan 21-40 yaş aralığının çalışan oranı % 92,5 olduğu göz önünde
bulundurulursa banka çalışanlarının genel olarak genç çalışanlardan olduğu ifade edilebilir.
Bankaların yoğun iş temposu göz önünde bulundurulduğunda genç ve enerjik çalışanların
bankalar tarafından tercih edildiği söylenebilir.
Tablo 2: İşe Adanma Ölçeği Faktör Yük Değerleri ve Güvenirlik Katsayısı Tablosu
Ölçek Maddeleri
1- Yaptığım işi anlamlı ve bir amaca hizmet ediyor
buluyorum
2. İşime karşı istekli ve hevesliyim
3. İşim bana çalışma şevki verir
4. Yaptığım işle gurur duyuyorum
5. İşimi ilginç ve özel bulurum
6. İşimi yaparken işimin önüne hiçbir şeyi koymam
7. İşim her şeyden daha önce gelir
8. İş yaparken işimden başka hiçbir şey düşünmem
9. İşimi aksattığım zaman kendimi işime ihanet etmiş
sayarım

Faktör Yük Değerleri ve Boyut Adı
Bileşenler
Güvenirlik
Katsayısı
1
2
0,757

ve

Adanma Boyutu

0,815
0,872
0,849
0,834

Cronbach
Alpha:0,916
0,797
0,800
0,864
0,779

Fanatiklik Boyutu
Cronabach
Alpha: 0,87
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Faktör analizi sonucunda Tablo 2’ de görüldüğü şekilde gruplanan işe adanma
ölçeğinin 1, 2, 3, 4, 5 numaralı maddeleri "adanma boyutu" nu oluşturup faktör yük
değerleri 0,872 den 0,757 ye doğru değişmektedir. Toplamda beş maddeden oluşan adanma
boyutunun güvenirlik katsayısı (cronbach alpha) 0,916 olarak bulunmuştur. Ölçeğin 6, 7,
8, 9 numaralı maddeleri "fanatiklik boyutu" nu oluşturup faktör yük değerleri 0,864 ten
0,779 a doğru değişmektedir.
B. Katılımcıların İşe Adanma Ve Fanatiklik Davranışlarına İlişkin
Bulgular
Tablo 3: Katılımcıların İşe Adanmışlık ve Fanatiklik ölçeği yargı cümlelerine
verdikleri cevaplara ilişkin bulgular ve yorumları

Ortalama

Kesinlikle
Katılıyorum

Katılıyorum

Kısmen
Katılıyorum

Kesinlikle
katılmıyorum

Katılmıyorum

Yargı Cümleleri

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

µ

1- Yaptığım işi anlamlı ve bir amaca
hizmet ediyor buluyorum

11

3,2

12

3,5

67

19,3

153

44,1

104

30,0

3,94

2- İşime karşı istekli ve hevesliyim
3- İşim bana çalışma şevki verir

8

2,3

12

3,5

41

11,8

137

39,5

149

42,9

4,17

9

2,6

18

5,2

57

16,4

134

38,6

129

37,2

4,03

4- Yaptığım işle gurur duyuyorum

9

2,6

12

3,5

65

18,7

139

40,1

122

35,2

40,2

5- İşimi ilginç ve özel bulurum

11

3,2

31

8,9

86

24,8

125

36,0

94

27,1

3,75

6- İşimi yaparken işimin önüne hiçbir şeyi
koymam

9

2,6

21

6,1

77

22,2

137

39,5

103

29,7

3,88

20

5,8

56

16,1

98

28,2

93

26,8

80

23,1

3,45

9

2,6

26

7,5

82

23,6

136

39,2

94

27,1

3,80

9

2,6

13

3,7

54

15,6

138

39,8

133

38,3

4,07

7- İşim her şeyden daha önce gelir
8- İş yaparken işimden başka hiçbir şey
düşünmem
9- İşimi aksattığım zaman kendimi işime
ihanet etmiş sayarım

1- Katılımcıların “Yaptığım işi anlamlı ve bir amaca hizmet ediyor buluyorum” ifadesine
verdiği cevaplar incelendiğinde katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum seçenekleri
toplamının %74,1 olduğu ve madde ortalamasının katılıyorum (3,94) şeklinde olduğu göz
önünde bulundurulduğunda katılımcıların yaptıkları işin kendilerine göre bir anlamı
olduğunu ve işleri ile bir amaca hizmet ediyor olduklarını düşündükleri görülmektedir.
2- 'İşime karşı istekli ve hevesliyim' ifadesine verilen cevaplar incelendiğinde katılıyorum
ve kesinlikle katılıyorum seçenekleri toplamının %82,4 olduğu ve madde ortalamasının
katılıyorum (4,17) şeklinde olduğu göz önünde bulundurulduğunda katılımcıların işlerine
karşı hevesli ve istekli olduğu işlerini severek yaptıkları söylenebilir.
3- 'İşim bana çalışma şevki verir' ifadesine verilen cevaplar incelendiğinde katılıyorum ve
kesinlikle katılıyorum seçenekleri toplamının %75,8 olduğu ve madde ortalamasının
katılıyorum (4,03) şeklinde olduğu göz önünde bulundurulduğunda katılımcıların işlerine
karşı tutumlarının pozitif olduğu ve işlerinde şevkle çalıştıkları ifade edilebilir
4- 'Yaptığım işle gurur duyuyorum' ifadesine verilen cevaplar incelendiğinde katılıyorum
ve kesinlikle katılıyorum seçenekleri toplamının %75,3 olduğu ve madde ortalamasının
katılıyorum (4,02) şeklinde olduğu göz önünde bulundurulduğunda çalışanların genel
olarak işleri ile gurur duydukları ifade edilebilir.
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5- 'İşimi ilginç ve özel bulurum' duyuyorum' ifadesine verilen cevaplar incelendiğinde
kısmen katılıyorum, katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum seçenekleri toplamının %87,9
olduğu ve madde ortalamasının katılıyorum (3,75) şeklinde olduğu göz önünde
bulundurulduğunda çalışanların genel olarak işlerini ilginç ve özel buldukları ifade
edilebilir. bankacılık gibi teknik özellikleri olan bir iş yapıyor olmak çalışanların işlerini
ilginç ve özel olarak görmelerine neden olduğu ifade edilebilir.
6- 'İşimi yaparken işimin önüne hiçbir şeyi koymam' ifadesine verilen cevaplar
incelendiğinde kısmen katılıyorum, katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum seçenekleri
toplamının %91,4 olduğu ve madde ortalamasının katılıyorum (3,88) şeklinde olduğu göz
önünde bulundurulduğunda çalışanların genel olarak işlerini öncelikli olarak ele aldıkları,
işlerinin önüne başka herhangi bir şey koymamaya çalışarak öncelikli olarak işlerini
yapmaya odaklandıkları ifade edilebilir.
7- 'İşim her şeyden daha önce gelir' ifadesine verilen cevaplar incelendiğinde kısmen
katılıyorum, katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum seçenekleri toplamının %78,1 olduğu ve
madde ortalamasının katılıyorum (3,45) şeklinde olduğu göz önünde bulundurulduğunda
çalışanların genel olarak işlerini diğer işlerinden önce olarak ele aldıkları, öncelikli olarak
işlerini yapmaya çabaladıkları ifade edilebilir.
8- 'İş yaparken işimden başka hiçbir şey düşünmem' ifadesine verilen cevaplar
incelendiğinde kısmen katılıyorum, katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum seçenekleri
toplamının %89,9 olduğu ve madde ortalamasının katılıyorum (3,80) şeklinde olduğu göz
önünde bulundurulduğunda çalışanların genel olarak işlerine konsantre olduklarının iş
yaparken işlerinden başka bir şey düşünmemeye çabaladıkları ifade edilebilir.
9- 'İşimi aksattığım zaman kendimi işime ihanet etmiş sayarım' ifadesine verilen cevaplar
incelendiğinde katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum seçenekleri toplamının %78,1 olduğu
ve madde ortalamasının katılıyorum (4,07) şeklinde olduğu göz önünde
bulundurulduğunda çalışanların genel olarak işlerine karşı sadakatle bağlı oldukları, işlerini
aksatmaları durumunda kendilerini işlerine ihanet etmiş saydıkları, işlerini aksatmama
konusunda hassasiyet gösterdikleri ifade edilebilir.
C. Demografik Değişkenlerle Ölçeklerin Farklılık Analizleri
Tablo 4: Katılımcıların cinsiyet değişkenine göre adanmışlık, fanatiklik ve işten
ayrılma niyetlerine yönelik farklılık analizleri (t testi)
CİNSİYET
İşten Ayrılma Niyeti

N
Erkek 182
Kadın 165

Ortalama
2,10096
1,87197

Std.
Sapma
,920824
,804066

Ort.Std.
Hatası
t
,068256 2,456
,062596 2,473

sd
p
345
,015
344,526 ,014

Yapılan analiz sonucunda 0,05 anlamlılık seviyesi yada %95 güvenilirlikte cinsiyet
değişkenine göre katılımcıların adanmışlık düzeyleri ve işten ayrılma niyetlerine yönelik
farklılık olup olmadığı t testi ile analiz edilmiş, %95 güvenilirlikte cinsiyet değişkenine
göre katılımcıların işten ayrılma niyetlerinin farklandığı tespit edilmiştir (t=2,456; p<0,05).
Bu farklılığın kaynağı değerlendirildiğinde, erkekler lehine kadınlar aleyhine işten ayrılma
niyetlerinin farklandığı yani erkek katılımcıların işten ayrılma niyetlerinin daha düşük
olduğu söylenebilir. Ayrıca cinsiyet değişkenine göre katılımcıların işe adanma ve
fanatiklik düzeyleri açısından farklılık olmadığı tespit edilmiştir (p>0,05).
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Tablo 5: Katılımcıların Eğitim Durumu Değişkenine Göre Adanmışlık Ve İşten
Ayrılma Niyetlerine Yönelik Anova Farklılık Analizleri
Eğitim Durumu
İşe adanma

Gruplar arası

Kareler toplamı df
9,550
3

Ort.karesi
3,183

Grup içi
Toplam

237,452
247,002

,692

343
346

F
4,598

p.
,004

Yapılan analiz sonucunda 0,05 anlamlılık seviyesi yada %95 güvenilirlikte eğitim
durumu değişkenine göre katılımcıların adanmışlık düzeyleri ve işten ayrılma niyetlerine
yönelik farklılık olup olmadığı F (Anova) testi ile analiz edilmiş, %95 güvenilirlikte eğitim
durumu değişkenine göre katılımcıların işe adanmışlık düzeylerinde farklanma olduğu
tespit edilmiştir (F=4,598; p<0,05). Bu farklılığın kimin lehine olduğu Post Hoc Scheffe
testine tabi tutulmuş ve analiz sonucunda Önlisans ve Lisans mezunları lehine Yüksek
Lisans mezunları aleyhine farklanma olduğu tespit edilmiştir. Yani önlisans mezunu
öğrencilerin işlerine daha yüksek zevkle sarıldıkları ve bağlandıkları söylenebilir. Ayrıca
eğitim durumu değişkenine göre katılımcıların işten ayrılma niyetlerinin farklanmadığı
tespit edilmiştir (p>0,05).
Ayrıca Unvan, Medeni durum ve Yaş değişkenine göre katılımcıların adanmışlık
ve fanatiklik davranışları ile işten ayrılma niyetlerinin farklanmadığı tespit edilmiştir
(p>0,05).
D. İşe Adanma Davranışı İle İşten Ayrılma Niyeti İlişkisinin İncelenmesi
İşe Adanma Davranışının İşten Ayrılma Niyeti ile arasında anlamlı bir ilişki olup
olmadığını tespit etmek amacıyla Pearson korelasyon analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda
oluşan ilişkiye göre regresyon analiz ile etkileme gücünü tespit çalışması yapılmıştır.
Tablo 6. İşe Adanma ile İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkinin Analizi
Correlations
İşten Ayrılma Niyeti
İşe Adanma

Fanatiklik

Pearson Correlation
p
N
Pearson Correlation
p)
N
Pearson Correlation
p
N

İşten Ayrılma Niyeti İşe adanma
1
347
-,469**
,000
347
-,290**
,000
347

Fanatiklik

1
347
,573**
,000
347

1
347

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

İşe Adanma Davranışının İşten Ayrılma Niyeti arasında istatistiksel açıdan %99
güvenilirlikte anlamlı negatif doğrusal ve orta düzeyde bir ilişki bulunmuştur (r= -0.469;
p=0,000<0.01). İşe adanma davranışının işten ayrılma niyeti ilişkisinin varlığı ile
araştırmanın H1 hipotezi doğrulanmıştır.
Fanatiklik Davranışının İşten Ayrılma Niyeti arasında istatistiksel açıdan negatif
zayıf düzeyde bir ilişki bulunmuştur (r= -0.290; p=0,000<0.01). Bulgular araştırmanın H2
hipotezini doğrulamıştır.
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E. İşe Adanma Davranışının İşten Ayrılma Niyetine Etki Düzeyinin
İncelenmesi
Tablo 7. Doğrusal regresyon modeli için ANOVA ve belirleme katsayısı bulguları

Regresyon
Hata
Toplam
R

Kareler top.
58,178
205,862

s.d.
1
345

264,041

346

0,469

R kare

Kareler Ort.
58,178
,597

F
97,500

p
,000a

,220

Düz. R kare

,218

İşe adanma davranışının işten ayrılma niyeti arasındaki doğrusal regresyon modeli
ile incelenmiştir. Model için düzeltilmiş R-kare katsayısı 0,218 olarak hesaplanmıştır. Bu
değer, İşten ayrılma niyetinin %21,8’inin işe adanma davranışı tarafından etkilendiğini
göstermektedir. Bu durum H2 yani “İşe Adanma Davranışının İşten Ayrılma Niyeti etkisi
vardır” şeklindeki H3 hipotezi doğrulamaktadır. Buna göre bağımlı değişken (Y) İşten
Ayrılma Niyeti, bağımsız değişken (X)’te İşe Adanma Davranışı olmak üzere doğrusal
regresyon modeli;
Y= 3,924 + 0,218 * X olarak elde edilir.
F. Fanatiklik Davranışının İşten Ayrılma Niyetine Etki Düzeyinin
İncelenmesi
Tablo 8. Doğrusal regresyon modeli için ANOVA ve belirleme katsayısı bulguları

Regresyon
Hata
Toplam
R

Kareler top.
22,276

s.d.
1

Kareler Ort.
22,276

241,764

345

,701

264,041

346

0,290

R kare

,084

F

p

31,788

,000a

Düz. R kare

,82

Fanatiklik Davranışının İşten Ayrılma Niyetine etki düzeyi doğrusal regresyon
modeliyle incelenmiştir. Model için düzeltilmiş R-kare katsayısı 0,082 olarak
hesaplanmıştır. Bu değer, İşten ayrılma niyetinin değişkenliğinin %8,2’inin fanatiklik
davranışı tarafından etkilendiğini göstermektedir. Bu durum H4 yani “Fanatiklik
Davranışının İşten Ayrılma Niyeti etkisi vardır” şeklindeki H4 hipotezi doğrulanmaktadır.
Buna göre bağımlı değişken (Y) İşten Ayrılma Niyeti, bağımsız değişken (X)’te Fanatiklik
Davranışı olmak üzere doğrusal regresyon modeli;
Y= 3,924 + 0,218 * X olarak elde edilir.
Tablo 9. Doğrusal regresyon modeli ile işe adanma ve fanatiklik davranışının işten
ayrılma niyetine etkisinin incelenmesi
Coefficientsa

Sabit
Fanatiklik Davr.
İşe Adanmışlık D.

Katsayılar
3,969
-,032
-,467

Stand. Hata
,217
,058
,060

Std.Katsayılar
-,032
-,451

t
18,329
-,546
-7,768

p
,000
,585
,000
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a. Dependent Variable: İşten Ayrılma Niyeti
İşe adanma ve fanatiklik davranışının işten ayrılma niyeti arasındaki doğrusal
regresyon modelinin katsayılarının tahmini Tablo 9’da verilmiştir. Elde edilen bulgulara
göre, fanatiklik davranışının işten ayrılma niyetine etki katsayıları istatistiksel olarak
anlamsız, işe adanma davranışının katsayıları ise istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.
Elde edilen modele göre işe adanma davranışının işten ayrılma niyeti üzerinde negatif etkisi
vardır. Buna göre işten ayrılma niyeti Y, işe adanma davranışı X 1 ve Fanatiklik davranışı
da X2 ile gösterilirse doğrusal regresyon modeli;
Y= 3,969 - 0,451 * X1 - 0,032 * X2 olarak elde edilir.
İşe adanma davranışı işten ayrılma niyetini; negatif doğrusal yönde ve orta düzeyde
%45 oranında etkilemektedirler. Bu bağlamda H5 yani işe adanma ve fanatiklik
davranışının işten ayrılma niyetine etkisi farklıdır şeklindeki 5. hipotez doğrulanmaktadır.
Çünkü işe adanma ve fanatiklik davranışının işten ayrılma niyetine birlikte etkisinde
fanatikliğin etkisi %8’den çok düşük etkiye yani %3’e dönüşmektedir.
V. SONUÇ VE TARTIŞMA
Günümüz iş dünyasında rekabetin temelini oluşturan, sürdürülebilirlik ve ortalama
üzerinde getiriye sahip olma davranışını tetikleyecek insan kaynaklarına sahip olmak ve
onu geliştirecek faaliyetlerle desteklemek büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda
örgütlerin en önemli kaynağı olan işgörenlerin, işleri ile barışık olup etkileşimini
arttırmaları ve işten yeterli doyum sağlamaları hem çalışan hem de örgüt için avantaj
oluşturmaktadır. İnsan kaynağının etkili kullanılması için insan kaynağının seçimi,
yetiştirilip geliştirilmesi, işine ve örgüte bağlılığının arttırılması, nitelikli çalışanların
örgütten ayrılmaması için gereken önlemlerin alınması örgüt yöneticilerinin önemli uğraş
alanı olarak ortaya çıkmaktadır. Yeniliğe açık olan örgütün yöneticileri bu konu ile
yakından ilgilenmekte ve konu hakkındaki araştırmaları yakından takip etmektedirler.
Bu çalışmada çalışanların işe adanma ve fanatiklik davranışı ile işten ayrılma
niyetinin etkileşimi Güneydoğu Anadolu illerinde faaliyet gösteren özel bankalardaki
durumu incelenmiştir. İşe adanma ve fanatiklik davranışının işten ayrılma niyetini ne
derece etkilediği ile ilgili aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır. Yapılan analizler sonucunda;
Genelikle banka çalışanlarının genç yaş grubu olarak ifade edilebilecek olan 21-40 yaş
aralığının çalışan oranı % 92,5 olduğu göz önünde bulundurulursa banka çalışanlarının
genel olarak genç çalışanlardan olduğu ifade edilebilir. Bankaların yoğun iş temposu göz
önünde bulundurulduğunda genç ve enerjik çalışanların bankalar tarafından tercih edildiği
söylenebilir.
Özel Banka çalışanı katılımcıların işten ayrılma niyetinin cinsiyete göre farklandığı
Cinsiyet erkekler lehine kadınlar aleyhine işten ayrılma niyetlerinin farklandığı yani erkek
katılımcıların işten ayrılma niyetlerinin daha düşük olduğu söylenebilir. Eğitim durumuna
göre
Önlisans ve Lisans mezunlarının banka çalışma ortamında adanma ve
fanatikliklerinin olumlu etkilenip eğitim yükseldikçe bu bağlılığın azaldığı tespit edilmiştir.
Ayrıca Unvan, Medeni durum ve Yaş değişkenine göre katılımcıların adanmışlık ve
fanatiklik davranışları ile işten ayrılma niyetlerinin farklanmadığı tespit edilmiştir.
İşe adanma davranışının işten ayrılma niyeti ilişkisinin negatif yönde orta düzeyde
olduğu ve onu % 21,8 oranında olumsuz etkilediği, fanatiklik Davranışının İşten Ayrılma
Niyeti arasında istatistiksel açıdan negatif zayıf düzeyde bir ilişki olduğu ve %8 oranında
olumsuz etkilediği bulunmuştur. Bu doğrultuda liderlerin birlikte görev yaptığı alt
paydaşlarıyla ilişkilerini gözden geçirip olumlu ilişkileri büyütmesi, karşılıklı etkileşimin
artırarak onların adanmışlık ve fanatiklik duygularını harekete geçirmesi işten ayrılma
niyetlerini olumsuza dönüştürürken, çalışan ve örgüt performansına pozitif yönde etkide
bulunabilecektir.Çalışma, kapsamı açısından işe adanma ve fanatiklik davranışlarının işten
ayrılma üzerinde etkisini inceleyecek olan gelecek araştırmalara da katkıda bulunacak
niteliktedir.
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Algılanan Örgütsel Desteğin Yaratıcılık Üzerindeki Etkisinde İşe
Bağlanmanın Aracırolü
Mesut SOYALIN

Gökhan KERSE

Canan Nur KARABEY

Özet
Örgütsel desteğin çalışanın yaratıcılık algısı üzerindeki etkisini inceleyen ve işe
bağlanmanın bu etkide aracılık rolü oynayıp oynamadığı belirlemeyi amaçlayan bu
çalışmanın ana kütlesini Gaziantep ilinde tekstil sektöründe faaliyet gösteren 223 çalışana
sahip bir işletme oluşturmaktadır. Bu ana kütleden basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle
seçilen örneklemi oluşturan 135 çalışandan anket tekniği ile veriler toplanmış ve analizler
yapılmıştır. Analizler sonucunda çalışanın katkısının önemsenmesinin ve ona kariyer
desteği sunulmasının yaratıcılığın yeni fikirler araştırma boyutunu etkilediği bulunmuştur.
Ayrıca işe bağlanmanın da söz konusu örgütsel destek boyutlarının yeni fikirler araştırmaya
etkisinde aracılık rolü oynadığı belirlenmiştir. Öte yandan yaratıcılığın kaynak bulma ve
uygulama boyutunu açıklamada örgütsel destekve işe bağlanma değişkenlerinin yetersiz
kaldığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Örgütsel Destek, Yaratıcılık, İşe Bağlanma
JEL Kodu: M10

The Effects Of Perceıved Organızatıonal Support On Creatıvıty
Intermedıatıon The Role Of Job Engagement
Abstract
A business operating in the textile sector in Gaziantep and having 223 employees,
constitutes main mass of this study that examines the impact on the employee's creativity
perception of organizational support and aims to determine whether attributing to job play
a role in this impactor not. Data collected and analyzed questionnaire technique from 135
employees who form sample which selected by simple random sampling method from this
main mass. As a result of analyzes ,It has been found that being considered important of
the contribution of the employee and the submission of her career support influencene wide
as research dimension of creativity. In addition, it was determined that attributing to job
play theme diation role in influence of researchne wide as relevant organizational support
dimensions. On the other hand, It was found that organizational support and attributing to
job is insufficient in finding the source and in explaining application dimension of
creativity.
KeyWords: Organizational Support, Creativity, Job Engagement
JEL Code: M10
I. TEORİK ÇERÇEVE
İşe bağlanma kavramı çalışanların işlerini yaparken hissettikleri enerji ve adanma
yönünden aralarında gözlenen farklılığı açıklamak üzere geliştirilmiştir. Literatürde en
fazla kabul gören tanıma göre işe bağlanma; coşku (vigor), adanma (dedication) ve kendini
işe verme (absorption) boyutlarından oluşan işle ilgili olumlu ve tatmin edici bir haldir
(Schaufeli vd.,2002:74). Coşku; yüksek enerji düzeyi, çalışırken sergilenen zihinsel
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esneklik, iş için gayret sarf etme isteği ve zorluklar karşısında ısrarlı olmayı ifade
etmektedir. Adanma; kişinin işine yüksek düzeyde katılım göstermesi ve işini önemli,
ilham ve gurur verici ve iddialı bulmasını belirtir. Kendini işe verme ise; kişinin çalışırken
zamanın nasıl geçtiğini fark etmemesi, işine tam olarak yoğunlaşması ve işiyle mutlu bir
şekilde meşgul olmasıdır (Keser ve Yılmaz, 2009:102’den aktaran Karabey, 2014:102).
Günümüzde örgütlerin çalışanlarından bekledikleri davranışlardan biri de iş
ortamında yaratıcı ve yenilikçi olmalarıdır. Yaratıcılık kavramını bazı araştırmacılar sosyal
ve çevresel koşulların göz önüne alınmasını ifade eden sosyal psikolojiyle (Amabile, 1982),
bazıları zihinsel faaliyetleri ifade eden bilişsel süreçlerle (Hayes, 1990), bazıları ise kişilik
özellikleriyle (Baron ve Harrington,1981; Furnham veBachtiar, 2008) ele almıştır. Öte
yandan bazı araştırmacılar ise yaratıcılığın karmaşık bir olgu olduğunu ve dolayısıyla da
kişilik ve çevresel koşulların birlikte değerlendirildiği etkileşimsel bir bakış açısının
benimsenmesi gerektiğini belirtmiştir (Saraç vd. 2014:481).Sosyal ve zihinsel yetenekle
ilişkili olan yaratıcılık kavramını (Saraç vd. 2014: 480) araştırmacılar genellikle karmaşık
bir sosyal sistemde bir araya gelen bireyler tarafından (Woodman vd. 1993: 293) ürün,
hizmet ve yöntemlere yönelik yeni ve faydalı fikirler geliştirebilme (Amabile vd. 1996:
1155; Hennessey ve Amabile 2010: 572; Gong vd. 2013: 447) ve mevcut sorunları tespit
ederek yeni çözümler ortaya koyabilme yeteneği olarak tanımlamıştır (Özcan, 2010: 5850).
Yaratıcılık birçok başarılı örgütün yaşam kaynağı olarak görülmektedir. Yeni ve faydalı
fikirler ortaya koyabilme,örgütte karşılaşılan sorunları ortadan kaldıracak yaratıcı iş
stratejilerini veya iş sürecindeki yaratıcı değişiklikleri içerebilir (Zhou ve Shalley 2003:
167).
Çalışanların gerek işe bağlanmasında, gerekse yaratıcı davranışlar ortaya
koymasında örgütsel destek algıları önemli bir rol oynar. Algılanan örgütsel destek, bir
örgütün çalışanına verdiği değer konusunda çalışanın hislerini ve düşüncelerini ifade eden
algı temelli bir kavramdır (Yoshimura, 2003:10). Bireyler sosyal çevrelerindeki olay ve
durumları farklı algılayıp farklı davranışlar sergilediği gibi, örgütlerinin özelliklerini ve
örgütteki eylemleri de farklı algılayabilir. Dolayısıyla bir kişinin örgüte olumlu yönde
atfettiği bir durumu diğer bir çalışan olumsuz olarak değerlendirebilir (Özdevecioğlu,
2003: 116). En genel tanımıyla algılanan örgütsel destek, örgütün çalışanların
performanslarını ödüllendirme ve sosyo-psikolojik ihtiyaçlarını karşılama konusunda ne
kadar yeterli olduğuna ilişkin çalışanların düşüncelerini gösterir (Dawley vd. 2010:239).Bu
çalışmada algılanan örgütsel destek işe bağlanmanın ve yaratıcılık algısının öncülü olarak
ele alınmaktadır.
Literatür incelendiğinde işe bağlanmanın başlıca öncülleri arasında şu
değişkenlerin yer aldığı görülür (Karabey, 2014:23):üstün koçluğu, performansla ilgili
geribildirim, işte özerklik, sosyal destek ve beceri çeşitliliği gibi iş kaynakları ve özyetkinlik ve iyimserlik gibi kişisel kaynaklar (Bakker vd., 2008; Bakker ve Demeoruti,
2008, Halbesleben, 2010; Bakker ve Demerouti, 2007; Hakanen ve Roodt, 2010’dan
aktaran Taipale vd.,2011: 490). Chugtai ve Buckley (2011: 684) üste duyulan güven
düzeyi ile güvenme eğiliminin de işe bağlanma ile olumlu yönde ilişkili olduğunu
bulmuştur. Bu bulgulardan hareketle örgütsel desteğin gerek iş kaynakları sunma gibi
somut, gerekse sosyal destek gibi soyut unsurları içermesi sebebiyle çalışanın işe bağlanma
düzeyini etkilemesi beklenmektedir. İşe bağlanmanın öncülleri ve sonuçları ile ilgili bir
çalışmada, örgütsel desteğin işe bağlanmaya neden olduğu ortaya konulmuştur. Ayrıca bu
çalışmada algılanan örgütsel desteğin yüksek olmasının, çalışanların işe bağlanmasını
kolaylaştırdığı ve bu sayede örgütün amaçlarına katkı sağladığı öne sürülmüştür (Saks,
2006: 600-619).
Çalışanların yaratıcı yeteneklerinin ortaya çıkmasını sağlamak ve geliştirmek üst
yönetimin yaratıcılığı besleyecek kaynakları sağlamasının yanı sıra çalışanların örgütsel
destek algılarına da bağlıdır (Boada-Grau vd. 2014: 56; Oldham ve Cummings, 1996: 611).
Dolayısıyla bir örgütte çalışanların yaratıcılıklarının değerli olduğunu ve örgüt tarafından
desteklendiğini algılamaları onların yenilikçi olmaya yönelik çaba göstermelerini sağlar
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(Scott ve Bruce, 1994). Nitekim bu ilişkiyi doğrudan ya dadolaylı olarak ele alan bazı
araştırmalar da mevcuttur.Zhou ve George (2001) algılanan örgütsel desteğin bir türü
olarak ‘yaratıcılığa yönelik algılanan örgütsel desteği’incelemiştir. Bu araştırmacılar iş
tatmini ve devamlılık bağlılığı fazla olan çalışanların yaratıcılık konusunda algıladıkları
örgütsel desteğin yüksek olması sebebiyle yaratıcı davranışlar sergileme olasılıklarının da
yüksek olduğunu ortaya koymuştur. De Stobbeleir ve arkadaşları (2011) ise
araştırmalarındaçalışanların yaratıcı performansı ile yaratıcılık konusunda algıladıkları
örgütsel destek arasında olumlu bir ilişkinin olduğunu göstermiştir.
İşe bağlanmanın motivasyonel gücü aşağıda belirtilen ve gerek mavi yakalı,
gerekse beyaz yakalı çalışanlar üzerinde gerçekleştirilen pek çok çalışmada ortaya
konmuştur (Karabey, 2014:24): Örneğin, çalışanların yüksek enerjisi ve görevlerine
yoğunlaşma düzeyi iş performanslarıyla (Halbesleben 2010) ve örgütsel bağlılıkla
(Hakanen vd., 2008) ilişkilendirilmiştir. Yine işe bağlanma çeşitli bireysel ve işe ilişkin
faktörler göz önünde bulundurulduğunda dahi çalışma yeteneği ile ilişkili bulunmuştur
(aktaran Airila vd., 2012: 915-916). İşe bağlanmanın rol performansıyla (Rich vd., 2010),
örgütsel vatandaşlık davranışıyla (Schaufeli vd., 2006b), yenilikle (Hakanen vd., 2008) ve
yüksek görev performansı, inisiyatif ve yenilikçi davranışla ( Schaufeli vd., 2006a) olumlu
yönde ilişkili olduğu bulunmuştur (aktaran Chughtai ve Buckley, 2011: 685 ve Taipale vd.,
2011: 490).
Yukarıda açıklanan görüşlerden hareketle aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir:
H1: Çalışanın algıladığı örgütsel destek arttıkça işe bağlanma düzeyi de artar.
H2: Çalışanın algıladığı örgütsel destek arttıkça yaratıcılık algısı de artar.
H3: Çalışanın işe bağlanma düzeyi örgütsel destek algısı ile yaratıcılık algısı
arasındaki ilişkide aracı rolü oynar.
II. YÖNTEM
Bu araştırmanın amacı örgütsel destek algısının çalışanın yaratıcılığına etkisinde
işe bağlanmanın aracı rolü oynayıp oynamadığını belirlemektir. Araştırmanın ana kütlesini
Gaziantep ilinde tekstil sektöründe faaliyet gösteren 223 çalışana sahip bir işletme
oluşturmaktadır. Çalışmada %95 güvenilirlik sınırları içerisinde %5’lik bir hata payı
dikkate
alınarak
seçilecek
örneklem
büyüklüğü
141
olarak
belirlenmiştir(http://www.surveysystem.com/sscalc.htm).Basit
tesadüfi
örnekleme
yöntemiyle toplam 150 anket dağıtılmış, bunlardan 143’ü geri dönmüştür. 8 anket
cevaplama hataları veya eksik verinin fazlalığı sebebiyle analizlere katılmamış olup, 135
anketten elde edilen verilerle analizler gerçekleştirilmiştir.
Araştırmada algılanan örgütsel desteği ölçmek için Armstrong-Stassen ve Ursel
(2009) tarafından kullanılan 10 maddelik ölçekten yararlanılmıştır. Bu ölçek 5’li Likert
tipindedir (1-Kesinlikle katılmıyorum…. 3-Kararsızım……5-Kesinlikle katılıyorum).
Açıklayıcı faktör analizi sonucunda 2 ifade faktör yüklerinin düşüklüğü nedeniyle
analizden çıkarılmıştır. Ölçeğin KMO değerinin 0,828 ve Barlett testinin (p=,000) anlamlı
olduğu görülmüştür.Kalan 8 maddenin 0,627 ile 0,809 arasında değişen faktör yüklerine
sahip olduğu ve ölçeğin 2 faktörlü bir yapı sergilediği belirlenmiştir. Bu faktörler ‘çalışanın
katkısının önemsenmesi’ ve ‘kariyer desteği’ olarak adlandırılmıştır. Faktörlerin
cronbachalfa katsayıları sırasıyla 0,806 ve 0,659’dur.
Çalışanların işe bağlanma düzeyini ölçmek amacıylaSchaufeli vd. (2002)
tarafından geliştirilen Utrecht WorkEngagementScale (UWES)- Utrecth İşe Bağlanma
Ölçeği’ninkısaltılmış hali olan 9 maddelik ölçek (Schaufelivd, 2006a: 714) kullanılmıştır.
Bu ölçek de 5’li Likert tipindedir (1-Neredeyse hiç- yılda birkaç kere ya da daha
az)………5- Çok sık-haftada birkaç kere).Ölçeğin KMO değeri 0,885 bulunmuş ve Barlett
testinin (p=,000) anlamlı olduğu görülmüştür. Açıklayıcı faktör analizi sonucunda tüm
maddelerin tek faktörde toplandığı; faktör yüklerinin ise 0,598 ile 0,851 arasında değiştiği
görülmüştür. Ölçeğin cronbachalfa katsayısı 0,910’ dur.
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Son olarak çalışanın yaratıcılığını ölçmek içinMunoz-Doyague ve arkadaşları
(2008) tarafından geliştirilen 11 maddelik 5’li Likert tipi ölçek kullanılmıştır (1-Kesinlikle
katılmıyorum…. 3-Kararsızım……5-Kesinlikle katılıyorum).Açıklayıcı faktör analizi
sonucu 1 madde faktör yükünün düşüklüğü nedeniyle çıkarılmış, kalan 10 maddenin ise iki
faktöre dağıldığı belirlenmiştir. Bu maddelerin faktör yükleri 0,588 ile 0,850 arasında
değişmiştir. Ölçeğin KMO değeri 0,827’dir ve Barlett testinin (p=,000) anlamlı olduğu
görülmüştür. Oluşan faktörler ‘yeni fikirler araştırma’ ve ‘kaynak bulma ve uygulama’
olarak adlandırılmıştır. Faktörlerin cronbachalfa katsayısı sırasıyla 0,780 ve 0,807’dir.

III. BULGULAR
Araştırmada öncelikle örneklemi daha iyi tanımak amacıyla demografik
değişkenlere frekans analizi uygulanmıştır. Analiz sonuçları Tablo 1’de özetlenmiştir:
Tablo 1: Demografik Bulgular
Özellik
Yaş

Deneyim

F

Yüzde
(%)

Özellik

F

Yüzde
(%)

<25

26

19,3

Cinsiyet

Erkek

120

88,9

26-30

37

27,4

Kadın

15

11,1

31-35

27

20,0

Medeni
Durum

Evli

90

66,7

36-40

32

23,7

Bekâr

45

33,3

>41

13

9,6

Eğitim
Durumu

Lise ve altı

120

88,9

<1

48

35,6

Ön lisans ve üzeri

15

11,1

2-4

30

22,2

Yöneticilik
Görevi

Var

15

11,1

5-8

37

27,4

Yok

120

88,9

>9

20

14,8

Tablo 1’e göre katılımcıların %88,9’unu erkekler oluşturmaktadır.Katılımcıların
%66,7’sievlidir,%27,4’ü 26-30 yaş aralığındadır, sadece %11,1’lik kısmının yöneticilik
görevi vardır.Ön lisans ve üzeri eğitim düzeyindeki çalışanların oranı %11,1 iken;
katılımcıların %35,6’sı 1 yıldan daha az süredir bu işyerinde çalıştığını belirtmiştir.
Araştırmada ‘algılanan örgütsel destek’, ‘yaratıcılık’ ve ‘işe bağlanma’değişkenleri
arasındaki ilişkilerin gücünü tespit etmek amacıyla korelasyon analizi yapılmış
olupsonuçlar Tablo 2’de özetlenmiştir:
Tablo 2: Değişkenlerin Ortalaması, Standart Sapması ve Korelasyon Katsayıları
St.
sapma

1

3,56

0,47

1

3,40

0,60

,55**

1

3,14

0,56

,47**

,53**

1

2,31

0,66

,08

,22**

,41**

1

5-İşe Bağlanma

3,53

0,72

,43**

,43**

,44**

,09

1

6-Algılanan
Örgütsel Destek

3,50

0,46

,91**

,84**

,56**

,16

,49**

1

7-Yaratıcılık

2,77

0,51

,33**

,45**

,85**

,83**

,32**

,44**

X
1- Katkının
Önemsenmesi
2-Kariyer Desteği
3-Yeni Fikirler
Araştırma
4-Kaynak Bulma
ve Uygulama

*p<0,05,

2

3

4

5

6

7

1

**p<0,01
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Tablo 2’de görüldüğü gibi genel olarak değişkenler arasında beklenen yönde ve
anlamlı ilişkiler bulunmuştur.Örgütsel desteğin ‘katkının önemsenmesi’ boyutu işe
bağlanma ile (r= 0,43) ve yaratıcılığın ‘yeni fikirler araştırma’ boyutuyla (r= 0,47) orta
düzeyde ve anlamlı derecede ilişkilidir. ‘Kariyer desteği’ boyutu da işe bağlanma (r=0,43),
‘yeni fikirler araştırma’ (r=0,53) ve ‘kaynak bulma ve uygulama’ (r=0,22) ile anlamlı
düzeyde ilişkilidir. Ancak yaratıcılığın ‘kaynak bulma ve uygulama’ boyutunun, örgütsel
desteğin ‘katkının önemsenmesi’ ile ve ‘işe bağlanma’ile anlamlı bir ilişkisi
bulunamamıştır. Değişkenlerin ortalamalarına bakıldığında ise katılımcıların ‘kaynak
bulma ve uygulama’ algısının düşük olduğu görülmektedir. Benzer şekilde, yaratıcılık
algıları da düşük sayılabilecek düzeydedir.
Değişkenler arasındaki ilişkiler irdelendikten sonra örgütsel desteğin yaratıcılığa
etkisinde işe bağlanmanın aracı rolü oynayıp oynamadığını belirlemek için 3 adımlı
regresyon analiziyapılmıştır (Baron ve Kenny, 1986: 1173-1182). Bu analizde bağımsız
değişkenin bağımlı değişken ve aracı değişken üzerinde bir etkisinin olması, ayrıca aracı
değişkenin bağımsız değişkenle birlikte analize dâhil edilmesiyle bağımsız değişkenin
etkisinin azalması, aracı değişkenin de bağımlı değişken üzerindeki etkisinin devam etmesi
gerekmektedir (Akkoç vd. 2012: 122-123). Bu doğrultuda bağımsız değişkenle (algılanan
örgütsel destek boyutları), aracılığı araştırılan değişken (işe bağlanma) ve bağımlı değişken
(yaratıcılık boyutları) arasındaki ilişkiler regresyon analizi ile incelenmiş ve elde edilen
bulgular Tablo 3, Tablo 4 ve Tablo 5’te verilmiştir.
Tablo 3:1. Aşama: Algılanan Örgütsel Desteğin İşe Bağlanma Üzerindeki Etkisi
Bağımlı değişken: İşe Bağlanma
Bağımsız Değişkenler
Katkının Önemsenmesi β
,275**
Kariyer Desteği
β
,282**
R2
,240
Düzeltilmiş R2
,229
F
20,851**
*p<0,05, **p<0,01

İlk aşamada ‘katkının önemsenmesi’ ve ‘kariyer desteğinin işe bağlanmaya etkisi
incelenmiştir. Çalışanın katkısının önemsenmesi (β=,275; p=0,003) ve kariyer
devamlılığına yönelik destek (β=,282; p=0,003) boyutlarının işe bağlanmayı olumlu yönde
ve anlamlı düzeyde etkilediği görülmüştür (bakınız Tablo 3).
Tablo 4: 2. Aşama: Algılanan Örgütsel Desteğin Yaratıcılık Üzerindeki Etkisi
Bağımlı Değişken:
Bağımlı Değişken:
Yeni Fikirler Kaynak Bulma
Araştırmave Uygulama
Bağımsız Değişkenler
Katkının Önemsenmesi
Kariyer Desteğiβ

β
,390**

,254*

-,058

,256*
R2

,324

,053
Düzeltilmiş R2 ,314
F
31,627**

,038
3,678*

p<0,05, **p<0,01

İkinci aşamada ‘katkının önemsenmesi’ ve ‘kariyer desteğinin yaratıcılığın
boyutlarına etkisi incelenmiştir. Çalışanın katkısının önemsenmesinin(β=,254; p=0,004)
ve kariyer devamlılığına yönelik desteğin (β=,390; p=0,000) yeni fikirler araştırmayı
olumlu yöndeve anlamlı düzeyde etkilediği görülmüştür. Yaratıcılığın kaynak bulma ve
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uygulama boyutuna bakıldığında ise,katkının önemsenmesininanlamlı bir etkisinin
olmadığı (β=-,058; p=0,567); kariyer desteğininise olumlu ve anlamlı bir etkisinin olduğu
(β=,256; p=0,012) görülmüştür. Ancak oluşturulan denklemin açıklama gücü çok düşüktür
(Düzeltilmiş R2= 3,8-bakınız Tablo 4).
Tablo 5: 3. Aşama: Algılanan Örgütsel Destek ve İşe Bağlanmanın Yaratıcılık Üzerindeki
Etkisi

Katkının Önemsenmesi
Kariyer Desteği
İşe Bağlanma

Araştırma
β
β

Yeni FikirlerKaynak Bulma ve
Uygulama
,195*
-,061
,330** ,254*
β
,212** ,009
R2
,358
,053
Düzeltilmiş R2
,343
,031
F
24,369**
2,437

*p<0,05, **p<0,01

Aracılık testinin üçüncü aşamasında katkının önemsenmesi, kariyer desteği ve işe
bağlanma bağımsız değişken olarak alınmış ve bunların yaratıcılık üzerindeki etkisi
incelenmiştir. Çalışanın katkısının önemsenmesinin (β=,195; p=0,026) ve kariyer
devamlılığına yönelik desteğin(β=,330; p=0,000) yeni fikirler araştırmaya etkisi devam
etmiş, ancak önceki aşamaya göre azalmıştır. İşe bağlanmanın da yeni fikirler araştırmaya
etkisinin devam ettiği görülmüştür. Bu bulgulardan hareketle çalışanın katkısının
önemsenmesinin ve kariyer devamlılığına yönelik desteğinyeni fikirler araştırmaya
etkisinde işe bağlanmanın kısmi aracılık rolü oynadığı belirlenmiştir.
Öte yandan yaratıcılığın ikinci boyutu olan ‘kaynak bulma ve uygulama’yı
açıklayan tüm değişkenleri içeren 3. denklem anlamlı bulunmamıştır. Dolayısıyla gerek
bağımsız değişkenlerin, gerekse aracı değişken olması öngörülen işe bağlanmanın yenilikçi
fikirleri uygulamak amacıyla kaynak bulma ve bunları uygulama değişkenini
açıklayamadığı söylenebilir.
Yapılan analizler sonucundaH1hipotezinin tamamen desteklendiği, H2 ve H3
hipotezlerinin ise kısmen desteklendiği görülmüştür. Örgütsel desteğin her iki boyutu da
işe bağlanmayı artırdığından H1hipotezi doğrulanmıştır. Örgütsel destek yaratıcılığın
yalnızca yeni fikirler araştırma boyutu üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğundan, H2
hipotezi kısmen doğrulanmıştır. Yeni fikirler için kaynak bulma ve bunları uygulama
düzeyi ise örgütsel destek ve işe bağlanmadan önemli düzeyde etkilenmemektedir. İşe
bağlanma örgütsel desteğin yeni fikirler araştırmaya etkisinde kısmi aracılık rolü
oynamaktadır. Ancak işe bağlanmanın yaratıcılığın kaynak bulma ve uygulama düzeyi
üzerinde aracılık etkisi tespit edilememiştir. Bu yüzden H3 hipotezi de kısmen
desteklenmiştir.
SONUÇ
Tekstil sektöründe faaliyette bulunan bir işletmenin çalışanları üzerinde
gerçekleştirilen anket çalışmasından elde edilen bulgular doğrultusunda şu sonuçlara
ulaşılmıştır: Çalışanların örgütsel destek algıları işe bağlanma düzeylerini önemli ve
anlamlı derecede artırmaktadır. Çalışanın işini yaparken yüksek coşku ve enerji
hissetmesini, kendini işine adamasını ve çalışırken zamanın nasıl geçtiğini fark
edememesini ifade eden ve hem örgüt hem de çalışan açısından çok olumlu sonuçlar
doğuran işe bağlanmayı artırmak için örgütün çalışanlarını daha fazla desteklemesi
gerekmektedir. Başka bir ifadeyle, çalışan kendi amaç ve hedeflerini örgütün dikkate
aldığına, başarılarından gurur duyduğuna, yeteneklerini tam anlamıyla ortaya çıkarabilmek
için inisiyatif alacağına ve onun iyiliğini istediğine ikna edilmelidir. Çalışanların gerek
örgüte sundukları katkının takdir edildiğine, gerekse örgüttekikariyerlerinde ilerlemeleri
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için desteklendiklerine inanmaları durumunda işlerine daha fazla bağlanacakları
söylenebilir.
Bu çalışmada örgütsel destek algısının yaratıcılık üzerindeki etkisini test etmek
amacıyla yapılan 3 aşamalı regresyon analizleri sonucunda örgütsel desteğin yaratıcılığın
‘yeni fikirler araştırma’ boyutuna etkisinde işe bağlanmanın kısmi aracılık rolünün olduğu
ispatlanmıştır. Yani çalışan örgüte yaptığı katkının önemsendiğini ve bulunduğu örgütte
kariyer gelişimi yönünden desteklendiğini düşünüyorsa, çalışanın işe bağlanma düzeyi
artmakta, bunun sonucunda da işinde gelişmeler sağlamak üzere yeni fikirler araştırmaya
yönelmektedir. Dolayısıyla çalışandan işini yaparken yüksek enerji ve coşku hissetmesi,
bir anlamda işiyle bütünleşmesi isteniyorsa örgüt onun yaptığı katkıları açıkça takdir etmeli
ve örgütteki daha yüksek pozisyonlara ulaşması için bir kariyer planı geliştirip hayata
geçirmelidir. İşine bağlanan çalışanın da yaptığı işle ilgili yenilikçi fikirler ve yöntemler
bulmaya çalışacağı tespit edildiğinden, iç girişimciliği teşvik etmek isteyen bir örgüte
çalışanlarını destekleyici uygulamalarda bulunması ve bu uygulamaların çalışanları
tarafından nasıl algılandığını dikkatle izlemesi yönünde bir tavsiyede bulunulabilir.
Örgütsel destek algısal bir temele dayandığında, bu noktada örgütün yaptıklarından çok
bunların çalışanlar tarafından nasıl algılandığı önem kazanmaktadır. Örgüt yönetimi her bir
çalışanının işe ilişkin amaçlarını, beklentilerini ve hedefleri anlayarak ve adil
uygulamalarla çalışanına değer verdiğini hissettirerek çalışanların örgütsel destek algısını
güçlendirebilir. Bunun sonucunda da işine daha fazla bağlanan çalışan işini yöntem, süreç
vb. yönlerden geliştirmek amacıylaaktif biçimde yeni fikirler araştırmaya başlayacaktır.
Tüm çalışmalarda olduğu gibi bu çalışmanın da bazı kısıtları bulunmaktadır.
Birincisi, çalışmada yalnızca nicel araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Örgütsel destek
algısı, işe bağlanma ve yaratıcılık gibi motivasyonel-duygusal kökene sahip kavramların
derinlemesine anlaşılabilmesi için nitel yaklaşıma da yer vermek yararlı olabilir.
Dolayısıyla gelecekteki çalışmalarda nitel yaklaşımların da kullanılması önerilmektedir.
İkincisi, bu çalışmada alan araştırması yalnızca bir ildeki bir işletmenin çalışanları üzerinde
gerçekleştirilmiş olup istatistiki açıdan genelleştirilemez. Gelecekteki araştırmaların daha
geniş bir araştırma evreninden seçilecek örneklemler üzerinde gerçekleştirilmesi
sonuçların genelleştirilmesi ve daha iyi yorumlanması açısından yararlı olabilir. Son
olarak, bu çalışma kesitsel bir nitelik arz ettiğinden, elde edilen bulgular nedensel
çıkarımlar yapmaya tam anlamıyla uygun değildir.Araştırmada yer alan değişkenler
arasında gerçek sebep-sonuç ilişkileri kurabilmek içinboylamsal çalışmalara ihtiyaç
duyulmaktadır.
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Öz-Güven, Umutsuzluk Ve Ruhsal Sağlık Arasındaki İlişkinin Tespitine
Yönelik Bir İnceleme: Aksaray Üniversitesi Örneği
Said KINGIR

Gökhan KERSE

Mesut SOYALIN

Özet
Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin öz-güven düzeylerinin, umutsuzluk
düzeyi ve ruhsal sağlıkları üzerindeki etkisini ortaya çıkarmaktır. Araştırmada Aksaray
Üniversitesi öğrencilerinden anket yönetimiyle veriler toplanmış ve SPSS paketleme
programıyla analiz edilmiştir. Araştırmada öz-güven ölçeği Akın (2007); Umutsuzluk
ölçeği Beck ve arkadaşları (1974); ve ruhsal sağlık ölçeği Warwick Üniversitesi ve
Edinburg Üniversitesinin 2006 yılında geliştirdiği “TheWarwick-EdinburgMentalWellbeingScale” elde edilmiştir. Çalışmada öğrencilerin öz-güven düzeyiyle, umutsuzluk
düzeyleri ve ruhsal sağlıkları arasında olumlu yönde anlamlı bir ilişkinin olduğu
beklenilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Öz-Güven, Umutsuzluk, Ruhsal Sağlık
JEL Kodu: M10
Abstract
The aim of this study is to analyze the impact of level of self-confidence over
hopelessness and mental health of university students. In the study, data were gathered
through a survey conducted on students of Aksaray Universityand data were analysed by
using SPSS. In the study, self-confidence was measured with the scale developed by Akın
(2007); hopelessnesswasmeasuredwiththescaledevelopedbyBeck vd. (1974) and mental
health was measured with the scale from “The Warwick-Edinburg Mental Well-being
Scale”, developed byWarwick University and Edinburg University in 2006. In the research
is expected that there is a significant relationship positively between level of selfconfidence, level of hopelessness and mental health of students.
KeyWords: Self-Confidence,Hopelessness, MentalHealth.
JEL Code: M10
I. TEORİK ÇERÇEVE
Öz-güven bireyin, toplumsal ve yaşamsal ilişkilerini değerlendirirken kendini
yeterli bulup bulmaması (Soner, 2000); diğer bir ifadeyle kişinin kendindeki güç ve
yeteneklere olan inancını ifade eder (Eraydın, 2010). Kendine güvenen kişiler, başarıları
ve yetenekleri ile kendilerini ispatlarlar ve bir şeyler başardıkları zaman, bu başarıyı
sorumluluk almanın ve bilinçliliğin bir sonucu olarak görürler (Abacı ve Okyay, 2013)
Umut, hedeflere ulaşmada amaçlanan eylemleri başlatmaya ve sürdürmeye
yardımcı olan motivasyonel bir faktördür (Carretta, ve diğ. 2014). Umutsuzluk ise
gelecekte olumlu sonuçların olmayacağı ve olumsuz durumlarla karşılaşılacağına yönelik
beklentileri ifade eden bir kavramdır (Abramson, ve diğ., 1989). Umutsuzluk, depresyonun
temel karakteristiklerinden biri olarak tanımlanıyor ve psikolojik hastalıklar, sosyopati,
alkolizm, şizofren ve intihar gibi çeşitli durumlara yol açıyor. Bir kişinin umutsuzluğu,
gelecek hayatı ve kendisine ilişkin olumsuz beklentiler dizisi şeklinde tanımlanabilir (Beck
ve Weıssman, 1974). Umutsuzluk bireylerin gelecek üzerinde motivasyonlarını
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kaybetmeleri ve negatif, karamsar bir gelecek vizyonuna sahip olmalarıdır. Bireyler, kötü
bir olayla karşılaştıkları zaman bunun kendilerinden kaynaklandığını ve tüm hayatlarını
etkileyeceğini düşünürler. (Mutlu, Balbağ ve Cemrek, 2010) Dolayısıyla bireyin geleceğe
yönelik umudu ve hayata bakış açısının olumlu olmasının, davranışları büyük oranda
etkilemesi olasıdır.
Ruhsal sağlık kişinin kendisiyle ve çevresiyle dengeyi kurarak uyum içinde
davranışlar sergilemesidir (Yıldırım, ve diğ., 2008). Ruh sağlığı, kişinin sürekli olarak
kendisi ve çevresiyle denge ve uyum için olması olarak tanımlanmaktadır. Ruh sağlığı
yerinde olan kişiler, olumlu ilişkiler kurarlar, kendine güvenirler, sorumluluk duygusuna
sahiptirler, gelecek yönelimli amaçları vardır, toplumsal değerlerle ters düşmezler ve
sosyal faaliyetlere vakit ayırırlar (Özkan ve Devecioğlu, 2011).
II. YÖNTEM
Bu araştırmanın amacı meslek yüksekokul son sınıf öğrencilerinin öz-güven
düzeylerinin umutsuzluk düzeyleri ve ruhsal sağlıklarına etkisini ortaya çıkarmaktır. Bu
doğrultuda Aksaray Üniversitesi Ortaköy Meslek Yüksekokulu bünyesindeki İşletme
Yönetimi, Maliye, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Büro Yönetimi ve Yönetici
Asistanlığı ve Bankacılık ve Sigortacılık programlarında öğrenim gören son sınıf
öğrencilerinden anket tekniğiyle veri toplanmıştır. Bu programlarda kayıtlı toplam 682 son
sınıf öğrencisinden aktif olarak öğrenime devam edenler arasında tesadüfi olarak 230
öğrenciye anket dağıtılmıştır. Elde edilen anketler arasında veri kayıplarının olması
nedeniyle de 202 anket değerlendirmeye alınmıştır.
Araştırmada yer alan ölçek ifadeleri önceki çalışmalarda güvenirliği ve geçerliliği
kanıtlanmış ölçeklerden elde edilmiştir. Bu doğrultuda anketin ilk bölümünde Cinsiyet,
Yaş, Burs Alma Durumu, Aylık Net Harcama ve Öğrenim Görülen Program ile ilgili
ifadeler yer almaktadır. Anketin ikinci bölümünde Akın (2007) tarafından geliştirilen 33
ifadeli Öz-Güven Ölçeği; üçüncü bölümünde Beck ve arkadaşlarının (1974) geliştirdiği 20
ifadeli Umutsuzluk Ölçeği; ve son bölümünde Warwick Üniversitesi ve Edinburg
Üniversitesinin 2006 yılında geliştirdiği (TheWarwick-EdinburgMentalWell-beingScale)
ve Türkiye’de de güvenirlik ve geçerliliği Özkan ve Özdevecioğlu (2011) tarafından
yapılan 14 ifadeli Ruhsal Sağlık Ölçeği yer alır.Anketteki ölçeklere yönelik ifadeler 5’li
Likert Ölçeği (1: Hiçbir Zaman, ……… 5: Her Zaman) ile cevaplanmıştır.
Araştırmaya yönelik verilerden anlamlı sonuçların çıkabilmesi için ölçeklerin
güvenilirlik düzeylerine bakılmış ve Öz-Güven Ölçeği Cronbach Alpha değerinin
0,904,Umutsuzluk Düzeyi ÖlçeğiCronbach Alpha değerinin0,886 veRuhsal Sağlık
ÖlçeğiCronbach Alpha değerinin 0,794 olduğu görülmüştür. Bu değerlerin 0,60-0,80
arasında olması orta düzeyde, 0,80-1,00 arasında olması ise yüksek düzeyde güvenilir
olduğunu göstermesi (Özdamar, 1999 akt. Yaşar, 2014: 63) nedeniyle araştırmadaki
ölçeklerin yüksek düzeyde güvenilir olduğu söylenebilir.
Araştırmada veri toplamaya yönelik kullanılan ölçeklerdeki ifadelerin uygun
boyutlar altında toplanmasına yönelik Öz-Güven Ölçeğindeki ifadelere yapılan açıklayıcı
faktör analizi sonucunda Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değerinin 0,897; Barlett Küresellik
Testi değerinin ise, 000 olduğu görülmüştür. KMO değerinin 0,60’ dan büyük olması ve
Barlett değerinin ise ,000 olması verilerin faktör analizine uygunluğunu ve verilerden
anlamlı faktörler çıkacağını göstermiştir (Naktiyok, 2004: 245). Bunun yanında analiz
sırasında bazı ifadelerin binişik olması, bazı ifadelerin faktör yüklerinin ise 0,40’ ın altında
olması nedeniyle analizden çıkartılmış ve 20 ifadeyle analize devam edilerek 2 faktör elde
edilmiştir. Bu faktörler “İç-Öz Güven” ve “Dış-Öz Güven” olarak isimlendirilmiştir. Bu
faktörlerin Cronbach Alfa değerlerinin ise sırasıyla 0,868 ve 0,849 olması güvenirlik
düzeyinin yüksek olduğunu göstermiştir.
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Tablo 1. Öz Güven Ölçeğine İlişkin Faktör Analizi
Faktörler

Faktör Yükleri

1.İç-Öz Güven
Problemlerin üstesinden gelebileceğime inanırım.

,797

Yaşamdaki zorluklarla başedebilirim.

,723

Benim için aşılamayacak sorun yoktur.

,704

Kendimi başarılı biri görürüm.

,688

İstediğim şeyleri elde etmek için mücadele edebilirim.

,651

Başarısız olduğumda hemen pes etmem.

,559

Sorumluluk almaktan çekinmem.

,556

Kendimle barışık bir insanım.

,548

Kendimi severim.

,538

Sıkıntılı anlarımda bile olumlu düşünmeye çalışırım.

,516

Verdiğim kararların arkasında dururum.

,459

Kendi kendime yetebileceğime inanırım.

,439

2.Dış-Öz Güven

Cronbach
Alfa
0,868

0,849

Sosyal bir insan olduğuma inanırım.

,768

Kolay arkadaş edinebilirim.

,735

Sosyal etkinliklere katılmaktan çekinmem

,711

Yeni girdiğim ortamlara uyum sağlarım.
Başka insanlarla kolaylıkla iletişim kurabilirim.

,679
,672

Aktif birisi olduğumu düşünürüm.

,627

Düşüncelerimi ifade ederken başkalarından çekinmem.

,569

Anlamadığım konularda başkalarına soru sorabilirim.

,467

Araştırmada kullanılanUmutsuzluk Ölçeğinde yer alan ifadelere yapılan faktör
analizi sonucunda KMO değerinin 0,863,Barlett Küresellik değerinin ise ,000 olması
verilerin faktör analizi için uygun olduğu ve anlamlı faktörler elde edileceği anlamına
gelmektedir. Ölçekteki 20 ifadeye yapılan faktör analizi sonucunda ifadelerdeki binişiklik
ve bazı ifadelerin faktör yüklerinin ise 0,40’ ın altında olması nedeniyle analizden
çıkartılmıştır. Geriye kalan 14 ifade ile analize devam edilmiş ve “Geleceğe Yönelik
Duygular”, “Gelecekle İlgili Beklentiler” ve “Motivasyon Kaybı” olmak üzere 3 (üç)
faktör elde edilmiştir. Analizde bu faktörlerin Cronbach Alpha değerlerinin sırasıyla 0,817,
0,831 ve 0,786 olduğu görülmüştür (Tablo 1).
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Tablo 2. Umutsuzluk Ölçeğine İlişkin Faktör Analizi
Faktörler

Faktör Yükleri

1. Geleceğe Yönelik Duygular
Gelecekte şimdikine oranla daha mutlu olacağımı umuyorum(-).

,788

Geleceğe umut ve coşku ile bakıyorum(-).

,741

Önemli konularda ileride başarılı olacağımı umuyorum(-).

,687

Geleceğe büyük inancım var(-).

,677

Kötü günler yerine iyi günler bekliyorum(-).

,591

2. Gelecekle İlgili Beklentiler

Cronbach
Alfa
0,817

0,831

Gelecek bana bulanık ve belirsiz görünüyor.

,841

Geleceğimi karanlık görüyorum.

,835

İşler bir türlü benim istediğim gibi gitmiyor.

,683

3. Motivasyon Kaybı

0,786

Arzu ettiğim şeyleri elde edemediğime göre birşey istemek saçmalıktır.

,848

İstediğim her şeyi elde etmek için çabalamanın yararı yok, nasılsa elde
edemeyeceğim.
İyi fırsatlar yakalayamıyorum, gelecekte de yakalayamayacağım.

,716

Kendimle ilgili şeyleri düzeltemediğime göre çabalamayı bıraksam iyi olur.

,588

Gelecekte gerçek doyuma ulaşmam olanaksız gibi.

,507

,621

Ruhsal Sağlık Ölçeğine yapılan faktör analizinde KMO değerinin 0,863, Barlett
Küresellik değerinin ise, 000 olduğu görülmüş, ölçekteki bazı ifadelerde binişikliğe
rastlanması nedeniyleanalizden çıkartılarak 10 ifadeyle analiz gerçekleştirilmiştir. Yapılan
analizde “Kişisel ve Zihinsel Uyum” ve “Çevreyle Uyum” olarak iki faktör elde edilmiş ve
bu faktörlerin Cronbach Alpha katsayılarının da sırasıyla 0,766 ve 0,658olduğu
görülmüştür (Tablo 1).
Tablo 3. Ruhsal Sağlık Ölçeğine İlişkin Kavramına İlişkin Faktör Analizi
Faktörler

Faktör Yükleri

1. Kişisel ve Zihinsel Uyum

Cronbach Alfa
0,766

Problemlerin üstesinden iyi bir şekilde gelebilirim.

,719

Durumlarla ilgili zihnimi toparlarım.

,668

Gelecekle ilgili kendimi iyimser hissederim.

,654

Kendimden emin hissederim.

,627

Kendimi iyi hissederim.

,604

Enerjimi korurum.

,577

1366

Açık bir şekilde düşünürüm.

,501

2. Çevreyle Uyum

0,658

Kendimi diğer insanlarla ilgili hissederim.

,828

Kendimi diğer insanlara yakın hissederim.

,765

Kendimi faydalı hissederim.

,621

III. BULGULAR
Araştırmadaki 202katılımcının %6,4’ü İşletme Yönetimi, %28,7’si Bankacılık ve
Sigortacılık, %15,3’ü Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, %38,6’sı Maliye ve %10,9’u
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programında öğrenim görmektedir. Araştırmada,
katılımcı bayan öğrencilerin (%65,8) erkek öğrencilerden(%34,2) daha fazla olduğu ve
bunların da %46’sının 20 yaşın altında, % 53’ünün 20-25yaş arası ve %1’inin 25 yaş
üzerinde olduğu görülmüştür.Öğrencilerden sadece 60 kişinin burs aldığı, kalanının
almadığı; 134 kişinin aylık harcamasının 500 TL’den az, 59 kişinin 500-750 TL arası ve 9
kişinin de 750 TL’den fazla olduğu bulgular arasındadır.
Öğrencilerin özgüven düzeyi, umutsuzluk düzeyi ve ruhsal sağlık düzeylerini
belirlemek ve bu değişkenler arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla korelasyon analizi
yapılmış ve Tablo 3.3.1elde edilmiştir.
Tablo 3.3.1. Değişkenler Arası Korelasyon Sonuçları

Std.

X
1.İç-Öz
Güven

4,
16
2

,583

4,
10
7

,685

3.Geleceğe
Yönelik
Duygular

2,
02
3

,815

4.Gelecekl
e İlgili
Beklentile
r

2,
15
8

,934

5.Motivas
yon Kaybı

1,
90
5

,832

3,
84
4

,639

2.Dış-Öz
Güven

6.Kişisel
ve Bilişsel
Uyum

1

Sapm
a
PearsonCorrelati
on

2

3

4

5

1

Sig. (2-tailed)
PearsonCorrelati
on

,604**

Sig. (2-tailed)

,000

PearsonCorrelati
on

,691**

,359**

Sig. (2-tailed)

,000

,000

PearsonCorrelati
on

,497**

,337**

,558**

Sig. (2-tailed)

,000

,000

,000

PearsonCorrelati
on

,500**

,332**

,547**

,557**

Sig. (2-tailed)

,000

,000

,000

,000

PearsonCorrelati
on

,728**

,462**

,635**

,505**

-,450**

Sig. (2-tailed)

,000

,000

,000

,000

,000

1

1

1

1
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7.Çevreyle
Uyum

*p<0,05

3,
74
8

,813

PearsonCorrelati
on

,413**

,544**

,302**

,202**

-,247**

Sig. (2-tailed)

,000

,000

,000

,000

,000

**p<0,01

Tablo 3.3.1’ e bakıldığında öğrencilerin iç-özgüven (4,162) ve dış-özgüven(4,107)
düzeylerinin oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Umutsuzluk düzeyi ile ilgili boyutların
ortalamaları (2,023; 2,158; 1,905) düşük olması, hem gelecekten hem de mevcut
durumlardan öğrencilerin umutsuz olmadıklarısonucu elde edilmiştir. Ruhsal sağlık
düzeylerine yönelik ortalamalar ise (3,844 ve 3,748) öğrencilerin ruhsal olarak kendilerini
sağlıklı gördükleri sonucunu ulaşılmıştır.
Değişkenlere yönelik korelasyonbulgularına bakıldığında “öz-güven ölçeği”
boyutlarının “umutsuzluk ölçeği” boyutlarıyla %99 önem düzeyinde negatif yönde bir
ilişkisinin olduğu görülmektedir.Bu ilişkiden hareketle, öğrencilerin öz-güven düzeyinin
artmasıyla umutsuzluk düzeylerinin azalacağı ifade edilebilir.
Tablo 3.3.1’deki korelasyon bulguları “öz-güven ölçeği” boyutlarının “ruhsal
sağlık ölçeği” boyutlarıyla da %99 önem düzeyinde pozitif yönde bir ilişkisi olduğu
sonucunu göstermiştir. Bu bulgudan hareketle, öğrencilerin öz-güven düzeylerinin
artmasıyla ruhsal sağlıklarının da arttığı söylenebilir.
Korelasyon analiziyle ilişkinin gücü belirlendikten sonra araştırmanın amacına
uygun olarak regresyon analizi yapılmıştır (Tablo 3.3.2 ve 3.3.3).
Tablo 3.3.2. Motivasyon Araçlarının Örgütsel Bağlanma Boyutları Üzerindeki
Etkisi
Geleceğe Yönelik DuygularGelecekle İlgili BeklentilerMotivasyon Kaybı
İç-Öz Güven
Dış-Öz Güven

β

-,746**

-,461**

-,471**

β

,091

-,058

-,048

R2

,482

,249

Düzeltilmiş R2 ,477

,241

,251
,244
F

92,697**

32,941**

33,365**

*p<0,05, **p<0,01
Tablo 3.3.2’de “Geleceğe Yönelik Duygular, Gelecekle İlgili Beklentiler ve
Motivasyon Kaybı” sırasıyla bağımlı, “İç-Öz Güven ve Dış-Öz Güven” ise bağımsız
değişken olarak ele alınmış ve çoklu regresyon analizi yapılmıştır.Analiz sonucunda,
öğrencilerin umutsuzluk düzeylerine yönelik boyutlarla ilgili kurulan denklemin %99
önem düzeyinde (F= 92,697**, 32,941** ve 33,365**) anlamlı olduğu görülmüştür. Öte
yandan Tablo’da öğrencilerin iç-öz güven düzeylerinin umutsuzluk düzeylerini de negatif
yönde etkilediği (-,746**; -,461**; -,471**), fakat dış-öz güven düzeylerinin etkisinin
olmadığı (,091; -,058; -,048) bulgusu da yer almaktadır.
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Tablo 3.3.3. Motivasyon Araçlarının Örgütsel Bağlanma Boyutları Üzerindeki
Etkisi
Kişisel ve Bilişsel Uyum
İç-Öz Güven

β

,706**

Dış-Öz Güven
,464**

β

,036

R2

,530

Düzeltilmiş R2

Çevreyle Uyum
,132

,251
,526

,244
F

112,359**

34,098**

*p<0,05, **p<0,01
Tablo 3.3.3’ de “Kişisel ve Bilişsel Uyum ve Çevreyle Uyum” sırasıyla bağımlı,
“İç-Öz Güven ve Dış-Öz Güven” ise bağımsız değişken olarak ele alınarak çoklu regresyon
analizi yapılmıştır.Analiz sonucunda, öğrencilerin ruhsal sağlık düzeylerine yönelik
boyutlarla ilgili kurulan denklemin %99 önem düzeyinde (F= 112,359** ve 34,098**)
anlamlı olduğu sonucu elde edilmiştir. Tablodaki analiz sonuçları, öğrencilerin iç-öz güven
düzeylerinin kişisel ve bilişsel uyum düzeyini pozitif yönde etkilediği; dış-öz güven
düzeyinin ise kişisel ve bilişsel uyum düzeyini etkilemediğini göstermiştir. Öte yandan
tablodaki bulgular öğrencilerin dış-öz düzeyinin çevreyle uyum düzeylerinin pozitif yönde
etkilediği, iç-öz güven düzeylerinin ise çevreyle uyum düzeylerini etkilemediğini
göstermiştir.
SONUÇ
Araştırmadaki 202 katılımcının %6,4’ü İşletme Yönetimi, %28,7’si Bankacılık ve
Sigortacılık, %15,3’ü Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, %38,6’sı Maliye ve %10,9’u
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programında öğrenim görmektedir. Araştırmada,
katılımcı bayan öğrencilerin (%65,8) erkek öğrencilerden (%34,2) daha fazla olduğu ve
bunların da %46’sının 20 yaşın altında, % 53’ünün 20-25 yaş arası ve %1’inin 25 yaş
üzerinde olduğu görülmüştür. Öğrencilerden sadece 60 kişinin burs aldığı, kalanının
almadığı; 134 kişinin aylık harcamasının 500 TL’den az, 59 kişinin 500-750 TL arası ve 9
kişinin de 750 TL’den fazla olduğu bulgular arasındadır.
Öğrencilerin iç-özgüven (4,162) ve dış-özgüven(4,107) düzeylerinin oldukça
yüksek olduğu görülmektedir. Umutsuzluk düzeyi ile ilgili boyutların ortalamaları (2,023;
2,158; 1,905) düşük olması, hem gelecekten hem de mevcut durumlardan öğrencilerin
umutsuz olmadıkları sonucu elde edilmiştir. Ruhsal sağlık düzeylerine yönelik ortalamalar
ise (3,844 ve 3,748) öğrencilerin ruhsal olarak kendilerini sağlıklı gördükleri sonucunu
ulaşılmıştır.
Değişkenlere yönelik korelasyon bulgularına bakıldığında “öz-güven ölçeği”
boyutlarının “umutsuzluk ölçeği” boyutlarıyla %99 önem düzeyinde negatif yönde bir
ilişkisinin olduğu görülmektedir. Bu ilişkiden hareketle, öğrencilerin öz-güven düzeyinin
artmasıyla umutsuzluk düzeylerinin azalacağı ifade edilebilir. Ayrıca “öz-güven ölçeği”
boyutlarının “ruhsal sağlık ölçeği” boyutlarıyla da %99 önem düzeyinde pozitif yönde bir
ilişkisi olduğu sonucunu göstermiştir. Bu bulgudan hareketle, öğrencilerin öz-güven
düzeylerinin artmasıyla ruhsal sağlıklarının da arttığı söylenebilir.
“Kişisel ve Bilişsel Uyum ve Çevreyle Uyum” sırasıyla bağımlı, “İç-Öz Güven ve
Dış-Öz Güven” ise bağımsız değişken olarak ele alınarak çoklu regresyon analizi
sonucunda, öğrencilerin ruhsal sağlık düzeylerine yönelik boyutlarla ilgili kurulan
denklemin %99 önem düzeyinde (F= 112,359** ve 34,098**) anlamlı olduğu sonucu elde
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edilmiştir. Tablodaki analiz sonuçları, öğrencilerin iç-öz güven düzeylerinin kişisel ve
bilişsel uyum düzeyini pozitif yönde etkilediği; dış-öz güven düzeyinin ise kişisel ve
bilişsel uyum düzeyini etkilemediğini göstermiştir. Öte yandan tablodaki bulgular
öğrencilerin dış-öz düzeyinin çevreyle uyum düzeylerinin pozitif yönde etkilediği, iç-öz
güven düzeylerinin ise çevreyle uyum düzeylerini etkilemediğini göstermiştir.
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Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi İle Akademisyenlerin Demografik Özellikleri,
Değerlere Göre Yönetim Algısı Ve İş Tatmini Faktörleri İlişkisi
Nazlı ARIK*

Sultan IŞIK YILMAZ**

Özet
Bilgiyi üreten, aktaran ve kullanan kurumlar olarak üniversitelerdeki personelin iş
tatmininin de insan kaynağının daha kalifiye yetişmesine katkı sağlayabilecek bir olgu
olduğu söylenebilir. Nitekim üniversitelerinin çalışma koşulları da birbirlerinden farklılık
göstermektedir. Bütçeden aldıkları paylar, sanayileşmiş bölgelerde konumlandıkları için
daha fazla proje olanağı sunmaları gibi daha birçok yönden yarattıkları değerler de
birbirinden farklıdır. İş tatmini, çevresel şartlara oldukça duyarlıdır. Bazı durumlarda
tatmin kaynağı olan şartlar, değerler ya da beklentilerin değişmesi kişinin iş tatmini
duygusunu kaybetmesine yol açabilir. Bu çalışmanın araştırma problemi de; Ege bölgesi
üniversitelerindeki akademisyenlerin değerlere göre yönetim algısı, işinden tatmin olma
durumu, yaşanılan şehir, yaş, cinsiyet, eğitim durumu, çalıştığı yıl sayısı faktörlerin
ilişkisidir. Bu çalışma verileri,kolayda örnekleme tekniği ile 2015-2016 yılında Ege
bölgesindeki üniversitelerde çalışan 120 akademisyen seçilerek anket yoluyla derlenmiştir.
Hem metrik hem de metrik olmayan değişkenlere uygulanabilmesi açısından önemli olan
çok boyutlu ölçeklemede, hangi faktörlerin birbirleriyle ne kadar bağlantılı olduğunun
belirlenmesi yönünden de araştırmanın katkısı yadsınamaz. Araştırmanın sonucunda, çok
boyutlu ölçekleme analizi ile faktörlerin birbirlerinden uzaklıklarından yararlanılarak,
hangi boyutlarıyla birbirine benzedikleri hangi boyutlarıyla farklı oldukları belirlenmiştir.
İş tatmini yüksek bireylerin genellikle örgüt değerleriyle kendi değerleri uyuşan bireyler
olduğunun gözlenmesinin yanı sıra cinsiyetin de bu değişkenler üzerinde etkili olduğu
görülmüştür.
Anahtar kelimeler: Değerlere Göre Yönetim, İş Tatmini, Çok Boyutlu
Ölçekleme, Akademisyenler.
Jel Kodları: M12, J28, J53.
Abstract
The job satisfaction of the staff working at the universities, which are institutions
generate, use and transfer knowledge, can also contribute to the growth in use of more
qualified human resources. Thus, the working conditions at the universities are different
from each other. Their shares of budgets and opportunities to offer more projects can also
differ because of locating in the industrialized areas for example. Job satisfaction is very
sensitive to the environmental conditions. In some cases the personal sense of job
satisfaction may be lost due to changes in values, expectations and conditions which are
the sources of satisfaction. The research topic of this study is testing the relationship
between the job satisfaction, gender, age, education level, year of service and perception of
management by value of academics working at the universities locating in the Aegean
Region. The data set has been collected by using the convenience sampling method
utilizing data from a sample of 120 academics working at the Aegean Region universities
during 2015-16 semesters. The convenience sampling is a very crucial method that using
both metric and non-metric variables. It is also very important to analyze the relationship
level between the factors. At the final stage of this study the similarities between the factors
has been investigated by using multidimensional sampling method. The results of this study
conclude that individuals with high job satisfaction are individuals that are matching their
own values. The results will also be offering that gender is a key factor in terms of job
satisfaction and perception of management by value.
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I.GİRİŞ
Davranışların altında yatan sebepler analiz edildiğinde değerlere dayandığı
görülmektedir. Kurumların da toplum ve bireyler gibi değerleri vardır ve bu değerler de
kurumların toplumda kabul edilebilirlik düzeyini göstermektedir. Ortak değerler paylaşan
örgüt çalışanları arasındaki pozitif etkileşim bağlılık duygusunun artmasına sebep
olacaktır.
Değerlere göre yönetim, örgüt üyelerinin değerlerini de dikkate alarak ortak
değerler oluşturup onların değer odaklı davranmalarını sağlayan bir yaklaşımdır. Aslında
bu yaklaşımın altında yatan ana düşünce insanların değerlerine göre davranan bir varlık
olduğunun kabul edilmesidir. Bu bakımdan ortak değerlere sahip olan kurum çalışanları da
daha çok ortak amaçlara yönelecek ve kurumların ulaşmak istediği hedeflere daha kolay
ulaşılabilecektir.
Örgütsel davranışta değerlerin önemi yadsınamaz. Çünkü, işinden memnun olma,
motivasyon ve ihtiyaçların temelinde değerler yer almaktadır. Yaşadığımız toplum
kültürünün sınırları içinde çevremizdeki kişilerle olan ilişkilerimizle edindiğimiz değerler,
canlı bir varlık olan örgütlerin varlıklarını sürdürebilmeleri açısından da gereklidir.
Örgütlerin sistemsel yapısında, bu yapı içindeki sistemin bir parçası olan çalışanların
amaçları ile örgütün amaçlarının uyuşması sistemin sağlıklı bir şekilde çalışmasına sebep
olacaktır. Bir örgütün etkili ve verimli olabilmesi, çalışanın kendi değerleri ile kurumun
değerlerinin uyuşmasını gerektirmektedir. Değerler tamamen uyuşmak zorunda değildir
fakat örgüt amaçlarının sağlanabilmesi için bir arada var olabilecek kadar uyumlu
olmalıdırlar. Bir örgütte farklı değerleri olan bireyler, örgüt amaçlarını gerçekleştirirken
kendi öncelik ve değerleri ile kurumun öncelik ve değerleri ne kadar az çatışırsa kendini o
işte daha mutlu hissederek kurumlarıyla daha çok uyum içinde olacaklardır.
Değerler, bireye, topluma, kültüre ve örgüt yapısına göre farklılık gösteren göreceli
bir olgudur. Bu sebeple her birey her kurum ve her toplum için ortak bir değer kavramı
tanımlayabilmek oldukça zordur. Çünkü, nesnel olan bilim yargısında doğru ve yanlış
ölçütleri varken değer yargılarında ise iyi-kötü gibi derecelendirme ile ifade edilen öznel
niteliğe sahip olan ölçütler yer almaktadır.
Yükseköğrenim kurumlarına toplumda biçilen değerin yanı sıra bu kurumların
benimsedikleri idari ve kültürel değerleri de mevcuttur. Bütün diğer kurumlarda olduğu
gibi üniversiteler de çevresini etkiler ve çevresinden etkilenmektedir. Ülkenin ihtiyaç
duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştiren, toplum üzerinde yoğun etkisi olan üniversitelerdeki
akademik personelin de etkinliği ve verimliliğini etkileyebilecek her türlü faktörün
üzerinde durulması eğitsel kalitenin sürdürülebilirliği açısından son derece önemlidir.
Bir örgütte farklı değerler, o örgütte çatışma ve doyumsuzluklara sebep olabilir.
Dolayısıyla sadece bireyin hayatını şekillendirmesiyle kalmayıp iş hayatında karşılaştığı
problemlere çözüm bulma, iletişim, motivasyonu sağlama gibi iş tatminini olumlu yönde
etkileyebilecek değerlerin de dikkate alınması gerekmektedir. Akademik personelin farklı
değerleri, örgüte olumlu katkısının yanında olumsuz etkilerinin de olabileceği söylenebilir.
Üyelerin kişisel amaçları ile kurumun amaçlarını birleştirme görevini üstlenen yöneticilere
oldukça zor bir görev düşmektedir.
Yöneticilerin değerleri ve değerlere dayalı yönetimi baz almaları, akademik
personelin de aralarındaki iş verimliliğini arttırmada, motive etmede ve saygı gördükleri
algısı ile işine yönelik tatmin düzeyinde önemli bir rol oynamaktadır. Günümüzde,
yöneticiler çalışanların sadece ekonomik bir varlık olmadığını, ekonomik beklentilerinin
yanında sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğinin de farkındadırlar.
Çağdaş yöneticilerden de, çalışanların iş tatminlerinin arttırılması ve bu yönde gerekli
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motivasyonu sağlayacak değerlerin dikkate alınması için gereken çabayı göstermeleri
beklenmektedir.
II.DEĞER KAVRAMI
Değerler, toplumun sosyo- kültürel ögelerine anlam veren en önemli ölçütler olarak
tanımlanmaktadır. Değerler yardımıyla kişiler ve kişilerin davranış örüntüleri sosyolojik
olarak incelenmektedir (Özensel, 2003).
Değer, belirli davranış biçiminin yada mevcut durumun karşısındaki davranışların
kabul edilebilmesi yada mevcut duruma göre sosyal ve kişisel tercihlerin yapılabileceği
güçlü inançlar olarak tanımlanmaktadır (Rokeach, 1973).Schwartz ve Sagie’ye (2000) göre
değerler, birey için önem derecesine göre farklılık gösteren amaçlardır. Jones (1998)
değerleri; sadakat, yardımseverlik, hakkaniyet, güvenilirlik, dürüstlük, sorumluluk,
bütünlük, yeterlilik, tutarlılık ve açıklık olarak ifade etmektedir (Yılmaz, 2007). Değer
birçok alanda araştırılmış ve bu nedenle birçok tanımı bulunmaktadır. Değer kavramının
anlaşılabilmesi için özelliklerinin ifade edilmesi doğru olacaktır. Schwartz ’a (1992) göre
değer kavramınınözellikleri şöyledir:
1.Değerler, kavram veya inanç olarak tanımlanmalıdır,
2.Değerler, istenilen sonuç yada davranışlarla ilişkilidir,
3.Değerler, bazı durumları aşar,
4.Değerler, davranış ve olayların seçimi veya değerlendirilmesinde yol gösterici
olabilmektedir,
5.Değerler, durumun önemine göre sıralanabilmektedir (Bacanlı, 1999).
Değerler toplumsal açıdan ve bireysel açıdan araştırıldığı gibi kültürel açıdanda ele
alınmıştır (Bacanlı,1999).Değerler, kültürün çekirdeğini oluşturmaktadır (Hofstede, 1991).
Değerlerde kültürel ögelerin göz ardı edilmesi toplumsal süreçlerin açıklanmasını olumsuz
olarak etkileyecektir(Özensel, 2003).
Değerler altı kategoride sınıflandırmıştır (De Bono, 2007 akt. Vurgun ve Öztop, 2011);
1.İnsani Değerler (Altın Madalyalı): İnsanın en temel değerlerini ifade eder. Bunlar:
beslenme, barınma,sağlık ve saygıdır.
2.Kurumsal Değerler (Gümüş Madalyalı): Kurumların amaçlarına göre değişebilmektedir.
Kamu kuruluşlarında;
iyi hizmet sunmak, şikayetleri azaltmak, işlemleri
azaltmak,kurumsal değerler önemli iken, işletme kuruluşlarında değerler daha çok kar ve
gelire göre belirlenmektedir.
3.Kalite Değerleri (Çelik Madalyalı): Kaliteye ilişkin değerleri ifade etmektedir. Bunlar;
müşteri değerleri, işlev kalitesi, hizmet kalitesi, kalite ve değişimdir.
4.Cam Madalyalı Değerler: Bu değerde yaratıcılık,yenilik ve sadelik değerleri önemlidir.
5.Çevresel Değerler (Tahta Madalyalı): Çevreyle ilgili değerleri ifade etmektedir.
Çevreyle ilgili alınan karalar, projeler veya değişikliklerle ilgili üçüncü kişilerin arasındaki
etkileşimi ifade eder.
6.Algısal Değerler (Pirinç Madalyası): Algının önemi ile ilgilidir.
Çelik (2000) değerlere göre yönetimi, insanların ussal hareketlerine oranla daha
çok değerlerine göre hareket eden varlıklar olarak tanımlamıştır(Altınkurt ve Yılmaz,
2010). Değerler yönetimi çalışanların kişisel ve mesleki potansiyelini gerçekleştirebilmek
için örgütte kültür oluşturmaktadır (Dolan ve Garcia 2002).Böylelikle değerlere göre
yönetim iyi bir şekilde örgütte uygulandığında örgütlerin performanslarını en üst düzeye
çıkarabilmektedir. Değerlere göre yönetim örgütlerde bireylerin en iyi şekilde
güdülenmesini, yeteneklerinin ortaya çıkarılmasını, sinerji ortamını ve yeniliklere ulaşmayı
sağlayacaktır (Altınkurt ve Yılmaz, 2010). Bu noktadan bakıldığında kabul edilebilir unsur
olarak, değerlere göre yönetimin örgütlerde sağlanabilmesi bireyler açısından iş tatminini
etkileyecektir.

1373

III. İŞ TATMİNİ KAVRAMI
Günümüzdeki örgütler, insan kaynaklarını örgütlerin en önemli sermayelerinden
biri olarak görmekte ve bunun için gereken örgütsel olanakları sağlamayaçalışmaktadır.
Çünkü örgütler daha fazla büyüyebilmek için hedef olarak hem işgören (iç müşteri) hem
de müşteriye (dış müşteri) göre yeniden yapılanmaktadır. (Akıncı, 2002).
İş tatmini, kişinin yaptığı işte ne kadar mutlu olduğunu ifade etmektedir (Erdil vd.
2004). Kimi yazarlara göre bu tanım yeterli değildir. Tutum ve duygusal tepki aynı
çerçevede değerlendirilmemelidir (Özdemir, 2008). Çalışanların işlerine karşı duydukları
olumlu duygular ve bu duyguların kişi üzerinde bıraktığı sonuç olarak tanımlanmak daha
doğru olacaktır. (Cranny vd., 1992).
İş tatmini etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bunlardan bazıları (Karaman ve
Altunoğlu, 2007); özgürce karar verebilme, yardım alma, karar verme sürecinde söz sahibi
olma, yeni programlar uygulamak için şartların uygun olması, teknik araçların yeterliliği,
diğer çalışanlarla işbirliği, çalışma koşulları, ücret, örgüt içindeki görevlerin adil dağılımı,
görevin açık şekilde tanımlanmış olması, idari kararlarda söz sahibi olunmasıdır.
Diğer yandan birçok araştırmacının genel çerçevede iş tatmininiiki ana unsura
ayırdığı görülmektedir. Bunlardan birincisi kişisel unsurlardır. Bunlar; birey yapısı,
duyguları, düşünceleri, istekleri, içinde bulunduğu ihtiyaçlar ve bunların şiddeti olarak
ifade edilmektedir. İkinci unsur ise, işe yönelik fiziksel ve psikolojik koşullar ve bunların
kişinin beklentilerine verebildiği cevaptır (Bayrak Kök, 2006). Üniversitede çalışma
hayatına bakıldığında içsel faktörlere fakülte yönetimi ve günlük ders vermek, sınav kağıdı
okumak gibi rutin işler olduğu söylenebilir (Karaman ve Altunoğlu, 2007).
IV. LİTERATÜR
İş tatminiyle ilgili birçok çalışma olmasına rağmen, akademisyenlerin değer
yönetimi ve iş tatmini çok az çalışılmış konular olduğu için bu çalışmanın ışık tutması
amaçlanmaktadır.
Bayrak Kök (2006), Pamukkale Üniversitesi akademik personele yaptığı çalışmada
ücret ve akademik ortamın iş tatmininde büyük etkiye sahip olduklarını görülmektedir.
Karaman ve Altunoğlu (2007), Türkiye’de sekiz kamu üniversitesine akademik
personele yaptığı çalışmasında yeni program uygulanması için şartların yeterli olmasının,
çalışanlar arasında işbirliğinin olması ve ücret faktörlerinin iş tatmini etkilediği
görülmektedir.
Pınar (2002), İstanbul Üniversitesinde akademik personele yapılan çalışmada etik
değerler ölçülmektedir.Böylelikle akademisyenlerin davranışlarındaki etik olan ve etik dışı
değer görüşleri ortaya konulmak istenmiştir. Yapılan çalışmada etik dışı değerler
sıralanmaktadır. Bunlar; not karşılığı maddi çıkar sağlamak, üniversite desteğiyle yapılan
seyahatlerde harcamaları aşırı göstermek, araştırma faaliyetlerinde verilerin tahrif edilerek
sonuçların bozulması vb. olarak sıralanmıştır.
Önder ve Taş (2014), Çalışma Süleyman Demirel Üniversitesi ve Mehmet Akif
Ersoy Üniversitesinde bulunan bölüm başkanları ve araştırma görevlilerini kapsamaktadır.
Yapılan çalışmada bireysel değerlere ilişkin algıların tespit edilmesi amaçlanmıştır.
Çalışmanın sonucunda bireysel değerlerde bölüm başkanlarının sıralaması, ahlaki, estetik,
ekonomik, dini, bilimsel, sosyal ve siyasi iken, araştırma görevlilerinin sıralaması, siyasi,
sosyal, bilimsel, dini, ekonomik, estetik ve ahlakidir. Yapılan çalışmada diğer bir bulguda
bölüm başkanlarının ve araştırma görevlilerinin bireysel değer algılarının görev yaptıkları
üniversiteye ve yaşlarına göre farklılaşmamasıdır.
V. YÖNTEM
Araştırmanın evrenini 2015-2016 öğretim yılında ege bölgesi illerindeki
üniversitelerde görev yapan 100 akademik çalışan oluşturmuştur. Uyarlanan anket soruları
Ege bölgesindeki Aydın, Afyonkarahisar, Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak
illerindeki üniversite akademik personele kolayda örnekleme yöntemi seçilerek
uygulanmıştır. Anketi cevaplayanların demografik özelliklerine göre ayrı ayrı çok boyutlu
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ölçekleme analizi yapılarak hangi değişkenlerin hangi boyutlarıyla birbirlerine yakın
olduğu gözlenmek istenmiştir. Analizde çok boyutlu ölçekleme kullanılmasının amacı,
değerler ve iş tatmini gibi kişisel tercihler, tutumlar, eğilimler, inançlar, beklentiler gibi
davranışsal verilerin analizinde oldukça sık tercih edilmesidir. ÇBÖ, nesneler arasındaki
uzaklık tablosunu kullanarak bunlar arasındaki ilişkinin yapısını veren haritalar, şekiller
bulmak amacıyla geliştirilmiş bir analiz tekniğidir (Tatlıdil, 2002). Araştırmanın bölge
bazında ele alınması sebebi ise, alanyazının incelemesi ile demografik değişkenlere ve
koşullara bağlı olarak değişebilen değerlere göre yönetim algısı ve iş tatmini faktörünün
değişebilmesi kanısıdır.
Uygulanan anket Üç kısımdan oluşmuştur. İlk kısımda cinsiyet, yaş,yaşanılan
şehir, görev süresi ve kıdem gibi demografik özellikleri ölçmeye yarayan sorular, ikinci
kısımda değerlere göre yönetim algısını ölçen 25 soru, üçüncü kısımda ise iş tatmin
düzeyinin belirlenmesi için 20 soru yer almaktadır. Katılımcılardan, birinci kısımdaki
belirtilen ifadelere uyarlanan ölçekte katılım düzeylerini belirten beşli Likert ölçeği
üzerinde (1- Hiç Katılmıyorum; 5- Tamamen Katılıyorum) ve iş tatmininden memnuniyet
düzeyini belirlemek amacıyla uyarlanan ölçek üzerinde (1- Hiç memnun değilim; 5- Çok
memnunum) işaretlemeleri istenmiştir.
Yılmaz (2007) tarafından geliştirilen Değerlere Göre Yönetim Ölçeği tek
boyutludur ve Cronbach’s Alpha değeri 0.944 (çok iyi) tür. Ölçekte yer alan maddelerin de
Cronbach’s Alpha değerleri 0.938 ile 0.950 arasında değişmektedir. Bu değerler genel
güvenilirlk katsayısına oldukça yakın ve bütün soruların ölçekte yer almasının uygun
olduğu söylenmektedir.İş tatmini araştırmalarında oldukça sık kullanılan Minnesotashort
form (1967) ölçeğinin Cronbach’s Alpha değeri ise 0.900 (çok iyi) dir. Ölçekte yer alan
maddelerin ise Cronbach’s Alpha değerleri 0.891 ile 0.906 arasında değişmektedir ve
dolayısı ile bütün soruların ölçekte yer almasının uygun olduğu söylenmektedir.
Tablo 1. Örnekleme Dahil Edilen Akademik Personelin Demografik Özellikleri
Değ.
İş
Sıklık Yüzde Yönetim tatmini
(ort.)
(ort.)
58
51,7
3,336
3,760
K
Cinsiyet
62
48,3
3,557
3,892
E
15
12,5
Afyon
3,688
3,92
12
10,0
Aydın
3,57
3,708
12
10,0
Denizli
3,14
3,666
26
21,7
izmir
34,864
3,732
Şehir
12
10,0
Küthya
3,086,667
3,716
8
6,7
Manisa
3,935
4,137
12
10,0
Muğla
3,26
3,783
23
19,2
Uşak
3,485
3,993
2
1,7
4,34
3,975
Uzman
4,2
4,24
4,2
Okutman 5
18,3
3,569
3,879
Öğr.Gör. 22
Ünvan Arş.Gör. 56
46,7
3,272
3,641
Yard.
20
16,7
3,458
4,082
Doç.
13
10,8
3,707
4,15
Doçent
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Eğitim
Düzeyi

Prof.
Lisans
Yüksek
Lis.
Doktora

2
4

1,7
3,3

2,48
4,16

2,75
4,2

50

41,7

3,518

3,761

66

55

3,355

3,855

Stress değerlerinin büyüklüğüne göre koordinat sistemindeki noktalar arasındaki
uzaklıkların orijinal uzaklıklar ile uyumluluğunu gösteren değerler aşağıdaki gibidir:

Stress değeri

Uyumluluk

≥0.20

Uyumsuz
gösterim

0.10- <0.20

Düşük uyum

0.05 - < 0.10

İyi uyum

0.025 - < 0.05

Mükemmel uyum

0.000 - < 0.025

Tam uyum

Bu çalışmada öncelikle katılımcıların değerlerle yönetim ve iş tatmini hakkındaki
görüşleri genel olarak değerlendirilmiştir. Daha sonra da çok boyutlu ölçekleme yardımıyla
değişkenler arasındaki uzaklıklardan faydalanılarak akademisyenlerin her bir demografik
değişkenleri ile değerlerle yönetim ve iş tatminleri arasındaki ilişkiyi görsel olarak
dayordayıp bu değişkenler arasındaki ilişki durumu belirlenmeye çalışılmıştır.

Afyon

Afyon

VI. BULGULAR VE YORUMLAR
Veriler şehir bazında ele alındığında, sonuçlara göre iterasyon yöntemiyle
KruskallStress değerleri sırasıyla Afyon (,00000), Aydın (,0000079), Denizli (,00000),
İzmir (.00000), Kütahya (.000000b), Manisa (.00000), Muğla (.0000000b), Uşak(.0000000)
dir. Tüm veriler bir ayrım yapılmadan incelendiğinde ise KruskallStressdeğeri .000000dir.
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1377

izmir

İzmir

Denizli

Denizli

Aydın

Aydın
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Muğla
Manisa

Manisa

Kütahya

1379

Erkek

Kadın

Uşak

Tümü
Grafiklerde iki boyutlu uzaydan birincisinde değişkenlerin(iş tatmini, değerlerle
yönetimi algısı, yaş ve çalışma yılı), ikincisinde her bireyin bu değişkenlere yakınlığı
gözlenmektedir.
Afyonkarahisar iline ait grafiklere bakıldığında, akademik bireylerin değerlerle
yönetim algısı ile iş tatmini değişkenleri ideal noktaya en yakın olan ve birbirlerine de
benzer algılanan değişkenlerdir. Çalışma yılının bu değişkenlere olan uzaklığı yaş
değişkeninden daha yakın olduğu gözlenmektedir. Aydın ilinde isedeğerlerle yönetim
algısı ile iş tatmini değişkenleri neredeyse iç içe tamamen ilişkili olduğu görülmektedir.
Genel olarak diğer iller için ilk grafikler incelendiğinde bireylerin değerlerle yönetim algısı
ile iş tatmini değişkenleri ideal noktaya oldukça yakın ve benzer uzaklıklarda olduğu
görülmektedir. Genel eğilimden farklılık gösteren ve ideal noktaya en uzak olan değişken
ise yaş değişkenidir.
Kadın ve erkek çalışanlarda ise ilk grafiklerin birbirlerine oldukça benzediği
görülmektedir. Dolayısıyla cinsiyet açısından benzer algıların olduğu söylenebilir.
Herhangi bir ayrım olmadan tüm veriler değerlendirildiğinde (Tablo:2) hangi değişkenlerin
birbirine yakın hangilerinin oldukça farklı olduğu görülmektedir
Tablo 2: Koordinat Tablosu
Final ColumnCoordinates
Dimension
1

2

yas

-1,548

3,285

calıstıgı_y
ıl

-1,958

,522

deger

,122

-,549

is_tat

,170

1,248

Kadın çalışanların benzer olarak algılanıp algılanmamalarında değer (0,446) ve
tatmin (0,263) değişkenleri 1e yakın ve pozitif yüklü birincil öneme sahip oldukları
görülmektedir. Erkek çalışanlarda ise aynı şekilde bu değişkenler (0,684 ve 0,633) birincil
öneme sahip fakat kadın çalışanlardan daha fazla önem arz ettiği görülmektedir. Elde edilen
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sonuçlara göre cinsiyet değişkeninin her iki şıkkı için de Kruskallstress değeri (0,00000)
sıfıra oldukça yakın bir değerdir.
VII. SONUÇ
Çalışanlar arasındaki ilişki ve iletişim uyumu değerlere göre yönetimi oldukça
önemli kılmakta ve bireyleri ortak amaçlara yöneltmektedir. Çoğunlukla benzer kişisel
özelliklere ve benzer değer algısına sahip olan bireyler genellikle benzer şeylerden
güdülenerek benzer duygularla tatmin olmaktadırlar. Bu benzerlikleri dikkate alarak
yönetilmeleri de elbette ki kurum performansına da yansıyacaktır.
Araştırmaya katılan akademisyenlerin değerlere göre yönetimin algıları ile iş
tatmini değişkenlerinin birbirlerine benzer algılanan değişkenler olduğu görülmüştür. Tüm
grafiklere bakıldığında iş tatmini ve değerlere göre yönetim algısı birbirine yakın
değişkenler ve benzer parametrelerden de etkilenebilecek değişkenler olabileceği
söylenebilir. Nitekim değerlere göre yönetim algısı benzer olan bireylerin uşak ilinde ve
eğitim düzeyi de yüksek lisans olduğu ve iş tatmini yönünden benzer algılara sahip olan
bireylerin de genellikle araştırma görevlisi olduğu görülmektedir. Katılımcıların da
değerlere göre yönetim algısı ve iş tatmini ortalamaların normalin üzerinde olduğu
bulgusuna ulaşılmıştır. Bu durumda ankete katılan bireylerin akademisyen olmalarının da
payı elbette ki küçümsenemez.
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Küreselleşme- Yerelleşme Dinamikleri ve Yerel Yönetimlerin Yerel-Bölgesel
Kalkınma Süreçlerindeki Rolü Üzerine Bir Tartışma
Mustafa ÖKMEN*

Ayça Berna GÖRMEZ**

Özet
Bütün dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de ülke kalkınmasında kent yönetimlerinin
yeri ve önemi giderek daha önemli hale gelmektedir. Küresel düzeyde yaşanan yerelleşme
eğilimleri, ülkemizde de yerel-bölgesel inisiyatifleri, ekonomik, sosyal ve kültürel
kalkınmanın odağında yer almaya zorlamaktadır. Bu şekilde, yerinden yönetim kuruluşları,
sivil toplum kuruluşları ve diğer kentsel aktörler, yerel kalkınmadaki artan rolleriyle ülke
kalkınması açısından hızla öne çıkmaktadır.
Sürdürülebilir, dengeli, insan odaklı, esnek, rekabetçi, katılımcı olması ve yerel
aktörlerin çabalarını, yerel potansiyelleri ve dinamikleri, stratejik yaklaşımı, öğrenmeye
dayalı uygulamaları içeren yeni bölgesel gelişme-planlama anlayışı, günümüzde giderek
yaygınlaşmakta ve önem kazanmaktadır. Bu çerçevede, yerel/bölgesel dinamiklerin ve
potansiyelin tespiti, bunların ulusal öncelikler ile uyumlu olarak yerinde ve katılımcı bir
anlayışla, ortak akıl kullanılarak planlanması, esnek, aksiyona dayalı, rol paylaşımına açık
ve insan odaklı programlar, gelişme politikaları ve rekabetçi projeler ile desteklenmesi
aşamalarında yerel ve bölgesel düzeyde teknik kapasitesi yüksek kurumlar gerekli
olmaktadır. Bu bağlamda yerel yönetimler, hem etkin, verimli hizmet sunmanın aracı
olarak hem de demokratik katılım birimleri olarak öne çıkmakta, sözü edilen değişimdönüşüm sürecinin temek aktörlerinden biri haline gelmektedir.
Bu çalışmada, yukarıda çerçevesi çizilen bağlamda yerel yönetimlerin yerelbölgesel kalkınma süreçlerindeki rolü özellikle Türkiye özelindeki yansımaları da içerecek
biçimde irdelenecektir. Konu, ilgili küresel gelişmeler de göz önünde bulundurularak
mevcut durum ve geleceğe yönelik projeksiyonlar çerçevesinde Türk yerel yerel
yönetimleri açısından analiz edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Küreselleşme- Yerelleşme, Yerel –Bölgesel Kalkınma, Yerel
Yönetimler
Jel Code:H70, R10, R38
A Discussion on The Dynamics of Globalization and Localization and the Role of
Local Administration on Local-Regional Development Processes
Abstract
As the whole world, the role and the importance of urban management in the
country’s development are becoming increasingly important too in Turkey. Localization
tendencies that are experienced globally have forced local-regional initiatives to be located
at the center of focus of the economic, social and cultural development. In this way, local
administration organizations, civil society organizations and other urban actors, due to their
increasing role in the local development, become prominent for the development of the
country.
New regional development understanding that is sustainable, balanced, peopleoriented, flexible, competitive, participatory and that contains the efforts of the local actors,
local potentials and dynamıcs, strategic approach and learning based activities becomes
widespread and prominence. Within this perspective, in the phase of the determination of
local and regional potentials and dynamics, their planning by using common sense with a
participatory understanding and in harmony with the national priorities and in the phase of
supporting development policies and competitive projects that are flexible, action-oriented,
*
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people-oriented and open to the distribution of roles necessitates institutions that have
locally and globally high technical capacities. In this context, local administrations come
to the fore both as an instrument to provide efficient and effective service delivery and a
democratic participation unit and becoming one of the major actors aforementioned
transformation process.
In this study the role of local governments for the local and regional development
process will be examined with special emphasis on Turkey. The subject will be analyzed
for the Turkish local governments, through considering related global developments and
within the framework of current situations and projections for the future.
Key Words:Globalization- Localization, Local-Regional Development, Local
Administration
1. Giriş
Küreselleşme, bölgeselleşme ve yerelleşme dinamiklerinin ve bu bağlamda ortaya
çıkan fırsatlar ve tehditlerin çevrelediği bir dünyada yaşıyoruz. Geleneksel yönetim
anlayışından daha katılımcı bir yönetime doğru evrilen kamu yönetimi ile işletme
yönetimlerinin giderek birbirine yakınlaştığı bu süreçte, küresel olanın karşısında yerel
değerlerin, çabaların önem kazandığı ve öne çıktığı görülüyor. Dünyadaki bu hızlı değişme
ve gelişme, yaşanan hızlı kentleşme, toplumlardaki mevcut bütün anlayışları, kurumsal
yapıları ve ilişkileri derinden etkilemektedir.
Ekonomik, sosyal, kültürel ve idari olmak üzere birçok alanda görülen bu yeni
anlayış ve yapılanmalar, daha önce var olan tarım ve sanayi toplumlarından çok farklı
anlayış ve değerleri ön plana çıkarmaktadır. Demokrasi, yerellik, özgürlük, katılım ve çevre
sorunlarına uluslar üstü düzeyde çözüm arayışları bu değerlerin başında gelmektedir. Bir
yandan transnasyonel nitelikte yapılanmalar sürerken diğer yandan küreselleşen bir
dünyada yerelliğin hiçbir zaman önemini yitirmediği, tam tersine ağırlığını artırdığı ve bu
iki gelişme eğiliminin birbirlerini tamamladığı yönündeki düşünceler yaygınlaşmaktadır
(Ökmen, 2006:103).
Ekonomi teorisinde yaşanan değişimin yanında, yönetim anlayışı ve pratiğinde
ortaya çıkan güncel gelişmeler, küreselleşme, bölgeselleşme ve yerelleşme dinamiklerinin
kesiştiği noktada yerel, bölgesel aktörleri öne çıkarmaktadır. Bu noktada yerel yönetimler
ve kent yönetimleri giderek daha önemli hale gelirken, ekonomik, sosyal, kültürel ve idari
sorumlulukları hızla artmaktadır.
2. Küreselleşme- Yerelleşme Dikotomisi ve Yerel Yönetimler
Sanayi toplumundan bilgi toplumuna doğru yaşanan süreçte devlet kavramı
merkezli tartışmalar ve gelişmeler, yönetim anlayışlarını, yapılanmalarını, bu alanda
oluşmuş ilkeleri ve kurumlaşmaları, yönetim yapısını oluşturan örgütlerin konumunu ve
ilişkilerini önemli ölçüde ve köktenci bir şekilde etkilemektedir. Bu etkilerin en hızlı ve
etkili biçimde görüldüğü alanlardan biri de, hem demokratikleşme eğilimleri bağlamında
hem de kamu yönetiminin işleyişi ile ilgili olarak, yerel yönetimlerdir. Bu anlamda ortaya
çıkan evrensel nitelikteki anlayışlar ve ilkeler, demokratik yönetimin vazgeçilmez öğeleri
ve hizmet sunumunda önemli bir yeri olan yerel yönetimlerin kamu yönetimindeki konumu
ve ilişkilerini de doğrudan etkilemekte, yönetim anlayışında ve hizmet sunma
yöntemlerinde önemli değişmelere neden olmaktadır.
Küreselleşme ve beraberinde gelen bölgeselleşme, yerelleşme eğilimlerinin
yönlendirdiği süreçler içinde diğer faktörlerle birlikte yönetim anlayışları ve yapılanmaları
da önemli dönüşümleri yaşamaktadır. Yöneten-yönetilen arasındaki değişen ilişkilerin
yeniden tanımlanmasını gerekli kılan bu süreçte, bir taraftan sorumluluk, katılım,
saydamlık gibi ilkeler yönetim ve kamu yönetimi yaklaşımlarında öne çıkarken, diğer
taraftan ise, etkin ve verimli hizmet sunan birimler ve demokratik yönetim birimi olma gibi
iki boyutu bulunan yerel yönetimler hızla önem kazanmaktadır.
Yerel yönetimler, yerel hizmetlerin yerine getirilmesinde son derece etkin bir
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konuma sahiptir. Sahip oldukları teşebbüs gücünü kullanarak yeni hizmet yöntemleri
geliştirebilir ve yöresel kalkınmaya katkıda bulunabilirler. Yaptıkları yatırımlarla yöre
halkına istihdam imkanları sağlayan bu idareler, aynı zamanda bulundukları bölgenin
ekonomik, soysa, siyasal ve kültürel gelişmesine önemli katkılar sağlarlar. Bugün, üniter
ya da federal yapıyı benimsemiş pek çok ülkede; baştaeğitim, sağlık, eğlence, kültür,
ulaşım ve altyapı olmak üzere, kamu hizmetlerinin önemli bir bölümü yerel yönetimlerce
yerine getirilmektedir. Bu idareler, merkezi idarenin gücünü frenlediği gibi, iktidarın
merkezden yerele dağılımınıgerçekleştirerek bireysel özgürlüklere de katkıda
bulunmaktadırlar. Diğer bir ifade ile yerel yönetimler, hem etkin, verimli hizmet sunmanın
aracı olarak hem de demokratik katılımın önemli bir katalizörü olarak, devlet ve kamu
yönetimi literatüründe teoriden pratiğe önemli bir yere sahiptir.
Bütün bu gelişmelerbağlamında, kent yönetimleri ve küresel süreç arasındaki
etkileşiminsosyo-kültürel, ekonomik boyutlardaki analizleri ve yeni perspektifler gündeme
gelmektedir. “Kentin dünya ekonomisine eklemlenme biçimi ve bu süreçteki mekansal
fonksiyonlar kentte oluşan yapısal değişiklikleri etkilemektedir. Bu süreçte küresel
sermayeyi çekebilecek altyapıya sahip olan kentler giderek dünya kenti hiyerarşisinde
yerlerini alacaklardır. Dünya kentleri gerek iç göç, gerek uluslar arası göç konusunda odak
noktaları olarak öne çıkmaktadır. Dünya kenti mekansalkutuplaşma, sosyal sınıf
kutuplaşması gibi sanayi kapitalizminin çelişkilerine sahne olmaktadır.
Küreselleşme teorileri tartışılırken üzerinde en çok durulan nokta, küresel süreçler
ve etkiledikleri yerelliklerdir. Artık kentsel mekan tanımlanırken yaşanılançelişki kır-kent
çelişkisi olmaktan çıkmıştır. Diğer bir deyişle kent tanımlanırken bir diğerdikotomiye, kıra
ihtiyaç duyulmamaktadır” (Aslanoğlu, 1998: 142). Kent, ekonomisiyle kültürüyle, sosyal
ve siyasal yapılanmasıyla ağırlığını giderek arttırmaktadır. Bu yapılanmalar aynı zamanda
yerel yönetim-kent sürekliliği kavramıyla da yakından ilgilidir.
Demokratikleşmeeğilimleri ve hizmet sunumu bağlamında aynı mekanlı iki
kavram olarak ortaya çıkan yerel yönetim ve kent, tarihi ve fonksiyonel bir sürekliliği de
içerecek biçimde, sanayi toplumundan bilgi toplumuna doğruyaşanan süreçte yeni işlevler,
anlayışlar ve yapılanmalarla karşıkarşıyadır. Yine, küreselleşmekarşılıklıetkileşimleri
içeren heterojen bir süreç olarak ele alındığında, bu süreçte yerelliklerin oluştuğu,
küreselleşme sürecine katıldığı, kimi zaman da karşıt süreçlerin etkisinin gündeme geldiği
görülmektedir.
Küreselleşmeyle gelen yerelliğekoşut olarak gittikçe hızlanan kentleşme olgusu,
günümüzde, yerel yönetimleri giderek büyüyen sorunlar yumağı ile karşıkarşıya
bırakmaktadır. Bu yönetimler, bir yandan mevcut hizmetleri daha iyi ve yaygın olarak
sunmak zorunda kalırken, diğer yandan da yeni ve farklı kentsel hizmetlere olan talebi ve
ihtiyacı karşılamayaçalışmaktadır. Bu bağlamda, giderek artan ve çeşitlenen hizmet
talebini, giderek azalan kaynaklarla göğüslemek zorunda kalan yerel yönetimlerde örgüt
yapısı ve yönetim olgusu, her geçen gün daha bir önem kazanmakta ve ön plana
çıkmaktadır.
Yetki ve kaynak artırımına yönelik yasal ve kurumsal çalışmalar, yerel
yönetimlerin başarısı açısından önemli olmakla birlikte yeterli değildir. Bu yönetimlerde,
halkın katılımı, başarıyı özendiren ve ödüllendiren bir yaklaşımla, bilgi toplumu değerlerini
ölçü alan yeni ve çağdaş yönetim teknikleri geliştirilmesi ve kurumlaştırılması
gerekmektedir. Bunun yolu ise, yerel yönetimlerin kurumsal yapısının iyileştirilmesinden
ve yönetimin geliştirilmesinden geçmektedir (Ökmen, 2015: 37).
İkibinli yıllarda, günümüzün uluslararası ortamında ve küreselleşme sürecinde
yaşanan hızlı değişim ve gelişmeler, yönetim olgusunu hızla öne çıkarmaktadır. İlişkilerin,
hizmetlerin, eğitimin, üretimin, iletişimin, kısacası gündelik yaşamınniteliğinideğiştiren
teknolojik gelişmeler, diğer kurum ve kuruluşlarıolduğu gibi, yerel yönetimlerin de
işlerinikolaylaştırmakta ve hızlandırmakta, buna karşılık yerel yöneticileri yeni taleplerle
ve yeni tür yönetimler arası ilişkilerle yüz yüze getirmektedir. Ulaşım ve iletişim alanındaki
gelişmeler, kentleri birbiriyle sıkı ilişkiler içerisinde olan merkezlere dönüştürmektedir.
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Yerel yöneticiler, yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde farklı bir dünyada hizmet sunmak
ve yönetim fonksiyonunu yerine getirmek zorunda kalmaktadırlar (Emrealp, 1994: 3).
Yerel yönetimler, bir yandan mevcut hizmetleri daha yaygın ve daha iyi sunmak zorunda
kalırken, öte yandan da yeni ve farklı hizmetlere olan talebi karşılamaya çalışmaktadır.
Yerel yönetimler, aynı zamanda, beldenin ve kent mekanının sağlıklı ve planlı gelişmesini
sağlamak, yerel hizmetler içinde tüketicinin seçeneklerini arttırmak, katılımcılığı
özendirmek, hizmetleri etkin ve verimli bir şekilde sunmak, halka dönük hizmet sağlamak,
iç denetimi güçlendirmek gibi konulara da artan bir ağırlık vermektedirler. Tüm bunlar,
yerel yönetimde yönetim olgusunu ön plana çıkarmaktadır.
3. Yerel- Bölgesel Kalkınmanın Temel Nitelikleri, İçeriği ve Yerel
Yönetimler
Küreselleşme süreci ile birlikte ortaya çıkan olumsuzluklar sonucunda, geleneksel
yukarıdan aşağıya kalkınma politikalarının başarısızlığının ortaya çıkması, devam eden ulusal
kalkınma strateji ve politikalarının sorgulanmasına neden olmuştur. Bunun sonucu olarak, yerel
kalkınma yaklaşımı çerçevesinde bir dizi politika ve strateji üretilmeye başlanmıştır (Çetin, 2007:
153). Bölgesel Kalkınma tartışmalarının kalbinde bölgeler arasındaki kalkınma farklılık

kavramı yatmaktadır. Sorun iktisadi anlamda bir dengesizlik durumu ise, bölgeler arası
kalkınmışlıkfarklılığı kavramı, az gelişmiş bölgelerin gelişmiş bölgelere sosyal refah
açısından yaklaştırılmasını, diğer bir deyişle, farklılıkların giderilmesi politikasını da doğal
olarak beraberinde getirmiştir. Bu gelişmeler “bölge” ve “kalkınma” kavramlarının bir
bütün olarak ele alınmasına yol açmış ve planlama ve bölgesel kalkınma çabalarında
alternatif politika arayışlarını gündeme getirmiştir.
Bölge kavramı, özsel anlamda tanımlama, analiz, yönetim ve planlama gibi
perspektiflerde coğrafi bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. İlgilişehir bölge planlama
yazını ise homojen veya işlevsel seviyede çok çeşitli bölge tanımları yapmıştır. Bir başka
tanımlama ise, ilgili kavramları, doğal sınıflandırmalar, ekonomik ve yönetimsel
kategoriler ya da politik bölgeler tabanında açıklamaya çalışmaktadır. Konvansiyonel
olarak bölgeler birincil grupta fiziksel, sosyal veya ekonomik özelliklerinden dolayı
homojen olabilen bölgeler olarak tanımlanabilirken, ikinci bir kategori bir merkezi
şehirselyerleşme çevresinde polarize veya nodal bir noktada bulunan bölgelerin, şehirler
ve çevrelerindeki mekanların ekonomik hareketleri üzerinde yoğunlaşma avantajı olan
bölgeler olarak tanımlamaktadır. Son bir kategori olarak politik bölgeler, iyi tanımlanmış
etki çemberi veya devlet kurumları tarafından birbiri ile ilişkilendirilen yönetimsel sınırları
birleştiren politik birimler olarak irdelenmektedir.
Bölge Formasyonu ise bölge kavramına sosyal boyutunu eklemektedir. Bu
bağlamdabakıldığında ise, o bölgedeki çeşitli kurumların, grupların ve bireyler arasındaki
sosyal ilişkilerin sonuçları ve koşulları veri iken, bölgenin sosyal etkileşimleri içerisinde
oluşan sosyal yapıya bölgesel formasyon adı verilmektedir. Bu da kapitalist merkez üretim
ve dağıtım süreçlerinde, bölgeler ve yerel yapılar arasındaki etkileşimler (interaction)
kalkınma sürecini tanımlar.
Bölgesel planlama bakımından ise bölgeler homojen, nodal ve de programlama
kriterleri esas alınmaktadır. Homojen bölgelerde, bölgesel gelir düzeyleri aynı olan alanlar
makroekonomik yönlü, imalat fiyatlarındaki değişikliklere göre yerleşme ise mikroekonomik yönlü inceleme alanı örnekleridir. Nodal bölgelerde, bölgedeki başlıcaşehirlerin
iş alanları makroekonomik yönlü, pazaryerleri rekabeti mikro-ekonomik yönlü inceleme
alanı örnekleridir. Programlama bölgelerinde, bir nehir bölgesinin geliştirilmesi makroekonomik, ekonomik kuruluşlarındoğrusal programlaması ise mikro-ekonomik yönlü
inceleme alanı örnekleridir. Yerel yönetimler ve bölgeler arasındaki etkileşimin ise
kalkınma süreci tarafından tanımlandığı vurgulanmaktadır (Ökmen ve Özer, 2015: 171).
Yukarıda altı çizilen çerçeve bağlamında küreselleşmeninhegemonik olarak
yayılması aynı zamandayerelleşmeeğilimlerini mobilize etmekte ve son tahlilde ortaya
çıkan yerellikler, ulus devlet mekanizmalarını çeşitli kimlik ve tanınma talepleri baskı
altına almaktadır. Böylesine genel bir düzenekte, yerel olan kalkınma ve bölgesel
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politikalar bakımından küreselleşmeninhegemonikeğilimleri iki seçenekle karşıkarşıya
bulunmaktadır ya da diğer bir deyişle yerel olan için iki seçenek tanınmaktadır; ya hep
yerel olarak kalarak, saflığını korumaya çalışmak ve bir yer arayışındaki insanları kendi
içinde sabitlemek ya da küresel akışkanlığınyarattığıetkileşimler içerisinde melezleşmek.
Birinci seçeneğingerçekleşmesi zor, ama mümkündür. Ancak bu tür bir yerellik,
bireyler/topluluklar için yeni bir hapishane demektir. İkinci seçenek, insanın çok
kimlikliliğine, bir yerde sabitlenemezliğine, sürekli arayış içinde oluşuna cevap veren
seçenektir. Yerel, "evrensel" olan ilişkisinde kendisini sürekli olarak yeniden tanımlamalı,
özgürleştirici/ilerici yerel kimliklerle ilişki kurmaya, etkileşime girmeye açık olmalıdır.
Bu bağlamdayerelleşme bir yerel ekonomik kalkınma modelini de ön plana
çıkarmakta olup, yerel Ekonomik Kalkınma bir yereldeki potansiyel ve gereksinimlere
uyarlanmış, ağırlıkla iş olanakları/alanları yaratmak suretiyle ekonomiyi canlandırma,
işsizliği önleme ve yoksullukla savaş üzerine geliştirilen yerel politika ve kavramlardan
oluşur (Darıcı, 2007: 218). Bu bakımdan bölgesel politikalar kapsamındaki bölgesel
kalkınma kavramının yönetişim tabanlı güçlü kent ve diğer yerel kimlikleri tarafından
desteklenmesi gerekmektedir. Böylesine yerel kimlikler tarafından oluşturulacak olan
bölgesel politikalar bütünsel sosyal, kültürel ve toplumsal stratejilere dayandırılacaklardır.
Bu da sadece rekabetçi avantajın ortaya konması bakımından önemli olmayıp gelecekte
kendileri için oluşturulacak stratejik sanayilerin geliştirilmesi için önem arz etmektedir
(Ökmen ve Özer, 2015: 176).
Yerel kalkınma, yerel düzeyde ekonomik faaliyetlerin kalkınmanın tüm unsurlarını
kapsayacak şekildegeliştirilmesi ve güçlendirilmesidir. Yerel ekonomik kalkınma
politikalarının amaçları, kentsel ve bölgesel düzeyde ekonominin güçlendirilmesi; yeni iş
alanlarının yaratılması; işsizliğin ve yoksulluğun azaltılması; yerel politikaların
oluşumunda demokratik ve özerk kurumların ve örgütlerin etkinleştirilmesi olarak
sayılabilir. Bir başkadeyişle, yerel kalkınma yerel toplumun yaşam kalitesinin
sürdürülebilir şekilde yükseltilmesi olarak algılanabilir (Sakınç, 2013: 26) Yerel
dinamiklerin harekete geçirilerek, yerel toplulukların fiziki, ekonomik, sosyal, kültürel ve
siyasal alanda sürdürülebilir kalkınma ilkelerine uygun olarak gelişimini sağlamayı
hedefleyen bir kavram olarak karşımıza çıkan yerel kalkınma; küreselleşmeden ayrılsa da,
küresel aktörler tarafından hem yönlendirilmekte hem de etkilere maruz kalmaktadır.
Dünya nüfusunun dörtte üçlük bir kısmını oluşturan azgelişmiş ülkeler önemli bir
kalkınma sorunuyla karşı karşıyadır. Bu soruna, özellikle son elli yılda gösterilen ilgiye
karşın bu ülkelerle sanayileşmiş ülkeler arasında büyük refah farklılıklarının bulunduğu,
bu ülkelerde yaşayan milyonlarca insanın hâlâ yeterli beslenme, sağlık, eğitim gibi
olanaklardan yoksun olduğu, işsizlik ve yoksulluk gibi sorunlarla karşı karşıya kaldıkları
görülmektedir. Zaman içinde evrim geçiren kalkınma kavramının bugün kendi kendine
sürdürülebilen büyüme, üretim biçiminde yapısal değişme, teknolojik yenilik, sosyal,
siyasal ve kurumsal yenileşme ve insanların yaşam koşullarında yaygın iyileşme gibi temel
unsurlardan oluştuğu konusunda geniş bir görüş birliği bulunmaktadır (Darıcı, 2007: 215).
Kalkınmanın mikro temelde bölgesel, yerel, hatta kentsel ve kırsal olabileceği
zaman içinde ortaya çıkan bir gelişmedir. Bölgenin kalkındırılmasınıifade eden bölgesel
kalkınma kavramı gibi yerel kalkınma kavramı da yeni bir olgu değildir. Sanayi
Devrimi’nden sonra hız kazanmaya başlamış olan yerel kalkınma sürecinde, özellikle
kentsel/bölgesel dengesizliklerin meydana çıkma sıklıklarının artmasının, kavramın
gelişmesinde önemli bir rol oynadığı görülmektedir. Merkezi bir bakış açısıyla kalkınmaya
yaklaşan ulusal kalkınma anlayışının farklı yörelerin gelişmesini sağlamakta yetersiz
kaldığı anlaşılmıştır. Bölgesel gelişme politikalarında temel amaç; yerel dinamiklere dayalı
kalkınma anlayışı çerçevesinde, ekonomik gelişme ve sosyal refahı ülke geneline dengeli
bir şekilde yaymaktır. Bölgesel gelişmenin hızlandırılması için yereldeki potansiyeli
harekete geçirici politikalara kalkınmayı hızlandırıcı bir araç olması yönüyle bakılmakta
ve ağırlık verilmektedir (DPT, 2006).
Yerel kalkınma ile ilgili literatürlerin büyük bir kısmında, kentlerin ve kırsal
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alanların ekonomik refahını artırmada kamu-özel sektör ilişkileri ile yerel otoritelerin görev
ve sorumluluğu dikkate alınmıştır (Rogerson, 2001: 1009).Yerel kalkınma, yerel yönetimlerin
kıt kaynakları yönetirken, ek iş ve vergi kaynakları yaratmak için özel sektör yatırım fırsatlarını
teşvik etmeyi öne çıkaran bir süreç olarak da ele alınabilir. Bu yaklaşımda yerel/bölgesel
yönetimlerin, özel sektör, toplumsal kalkınma aktörleri ve diğer kentsel paydaşlarla işbirliği ve ilişki
içine girmesi öngörülmektedir.Yerel kalkınma anlayışı, yerel dinamiklerin harekete geçirilmesini
hedeflemektedir. Yerel kalkınmanın amacı, yerel toplulukların yaşam kalitelerinin sürdürülebilir
yöntemlerle geliştirilmesidir. Yani sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal alanlarda, yerel düzeyde
sağlanan sürdürülebilir gelişmelerdir. Yerel kalkınma; ekonomik, fiziksel, sosyal, kültürel, siyasal ve
yönetsel kalkınma alanlarında birlikte olmalıdır.
Yerel kalkınma yaklaşımı gerek BM’in ve gerekse AB’nin üzerinde hassasiyetle durdukları
ve destekledikleri bir konudur. BM, Yerel Gündem 21 ile bu yaklaşımı formüle ederken, AB de
bölgesel ve yerel kalkınmayı üye ülkelerin politikası olarak kabullenmektedir. Avrupa birliği
mevzuatı çerçevesinde yerel kalkınma, bölgede mevcut olan doğal, ekonomik, kültürel ve teknolojik
kaynakların kullanılması yoluyla yerel düzeyde sunulan fırsatları azamiye çıkarmaktır. AB, yerel
kalkınmanın önemini kabul etmiş ve özellikle istihdam yaratılmasına yaptığı büyük katkıyı
vurgulamıştır. Yerel düzeyde sunulan potansiyel fırsatlardan yararlanmak AB’nin önceliğidir (Kaya
vd., 2007: 139).

Yerel- bölgesel kalkınma ile ilgili bu yaklaşımlar ve standartlar, konunun odağına
yerel yönetimlerin yerleşmesi gibi bir sonucu beraberinde getirmektedir. Bu tanımlamalar
ışığında yerel kalkınmanın temel vurgu noktaları şöyle özetlenebilir:
- Kalkınma ile ilgili çalışmalar yapılırken insan ve çevre unsuru da
dikkate alınmalı ve kalkınma insan ve çevre odaklı olmalıdır. Büyümenin temel
amaç olduğu ve büyümenin insan ve çevre üzerine etkilerini ihmal eden
yaklaşımlar yeterli değildir.
- Kalkınma, eşitlikçi ve kapsayıcı olmalı; yerel yönetimler kalkınmanın
öncülüğünü üstlenirken; sonuçların toplumun değişik katmanlarını nasıl
etkilediğini belirlemeli ve gerektiğinde kalkınma sürecinden eşit pay alamayan
kesimleri gözetici, pozitif ayırımcı politikalar uygulamalıdır.
- Kalkınma, çok boyutlu (ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel) bir süreçtir
ve bu boyutlar arasında bir “tamamlayıcılık etkisi” oluşturulması gözetilmelidir.
Ayrıca kalkınma sürecinde kalkınmanın diğer boyutları da göz ardı edilmemelidir
(Tan ve Belli, 2013: 253).
Kalkınma ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel yönlü, çok boyutlu ve insan odaklı
bir süreci ifade etmektedir. Ülke düzeyinde ekonomik ve toplumsal kalkınmanın
gerçekleşmesi öncelikle bölgeler arası dengesizliklerin giderilmesine ya da en aza
indirilmesine bağlıdır ki bu da ancak bölgesel ve yerel kalkınma ile gerçekleştirilebilir.
Küreselleşme, kalkınma kavramına, yerel ve bölgesel bir boyut kazandırılarak, yerel
dinamiklerin kalkınma sürecindeki önemini ve rolünü artırmıştır. Bu bağlamda günümüzde
yerel ve bölgesel kalkınmanın sağlanmasında yerel yönetimlere ve sivil toplum
kuruluşlarına önemli roller düşmektedir (Genç ve Erdoğan, 2013: 167). Demokratik
yerinden yönetimi temsil eden özerk kamusal alt yönetim birimi olarak, yerel yönetimler
tanımlanmaktadır. Yerel yönetimler, merkezi yönetimin bir alt kademesi olarak kendilerine
kanunla verilmiş yerel toplumsal ihtiyaçları karşılamak üzere kurulmuş olan ve seçimle
oluşturulan özerk kamu tüzel kişiliğe sahip kurumlardır. Yerel yönetimlerin, yerinden
yönetime dayalı olarak seçimle oluşturulmuş karar alma organlarına sahip olmaları, özerk
siyasal bir yönetim türü olarak ortaya çıkmalarını gerekli kılmamaktadır. Üniter ülkelerde
ve merkeziyetçi vesayet yönetiminin güçlü olduğu kamu yönetim sistemlerinde yerel
yönetimler yerel hizmet sunma sorumluluğuna sahip birer hizmet kurumu olarak da
görülebilmektedirler.
Yerel kalkınmanın politik unsurlarından olan “demokratik katılımcılık” yerel
yönetimleri sadece hizmet sunan alt yönetim kademesi olarak tanımlanmaktan çıkarmakta,
yerel düzeyde politik sorumluluk da vermektedir. Politik sorumluluk, yerel yönetimleri
halka en yakın yönetim kademesi olarak karar alma süreçlerinde daha katılımcı politikalar
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izlemelerini gerekli kılmaktadır. Yerel yönetimler dışında, diğer yerinden yönetimli ve
katılımcı kurumlar ve organizasyonlar yerel kalkınmada etkin bir rol üstlenmektedirler.
Yerel kalkınma stratejilerin oluşturulmasında yerel aktörlerin etkinliği önem taşımaktadır.
Yerel aktörler arasında, örneğin üniversiteler, ticaret ve sanayi odaları, sendikalar gibi
kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon işbirliğinin güçlendirilmesi, etkin bir yerel
kalkınma stratejisinin uygulanmasında ve başarısında büyük önem taşımaktadır (Sakınç,
2013: 27-33)
Küresel, bölgesel ve yerel dinamiklerin oluşturduğu çerçevede kalkınma
kavramının yerel- bölgesel düzeyde hayata geçirilebilmesi, yerel yönetimlerin de içinde
bulunduğu bir dizi aktörün katılımını ve işbirliğini gerekli kılmaktadır. BM, AB ve Avrupa
Konseyi vb. küresel ve bölgesel entegrasyonların konuyla ilgili ortaya koyduğu ilke ve
standartların yanında, ülkelerin, toplumların değişim ve dönüşümüne tekabül eden iç
faktörler de bu anlayış ve uygulamaları önemli ölçüde etkilemektedir. Bütün dünyada
olduğu gibi Türkiye’de de yerel yönetimlerin yerel-bölgesel kalkınma süreçlerindeki
sorumluluğu giderek artma eğilimindedir. Diğer aktörler ve kentsel paydaşlarla birlikte
yerel yönetimler, sözü edilen süreçte daha aktif rol alma yönünde öne çıkmakta ve önem
kazanmaktadır.
4. Türkiye’de Yerel- Bölgesel Kalkınma Süreçlerinde Yerel Yönetimlerin
Rolü
Küreselleşme ve yerelleşme dinamiklerinin gelişmesi ve yayılması ile birlikte
ülkelerin sürekli gündemini işgal eden kalkınma anlayışları da değişmiştir. Bu değişim,
ulusal kalkınma stratejileri yerine, yerel bölgesel kalkınma stratejilerini ön plana
çıkartmaktadır. Başka bir ifade ile ülke kalkınmasında yapılacak girişimlerin tavandan
tabana doğru yapılmasından ziyade, tabandan tavana doğru gerçekleştirilecek girişimlerle
yapılması tercih edilmektedir. Ülkelerin kalkınmasında merkezi yönetim ile ekonomiyi ve
siyaseti yönlendirme yerine yerel yönetimler daha fazla güçlendirilmesi konusu daha fazla
taraftar bulmaktadır. Bu yaklaşımın arka planında, yerelleşme ile siyasi gücün tek elde
toplanması önlenebilecek ve katılımcı demokrasiye destek sağlanabileceği fikri
yatmaktadır. Dolayısıyla devletin fonksiyonları azaltılarak ve ekonomik kalkınma merkez
çıkışlı yani yukardan aşağıya bir anlayışla değil aşağıdan yukarıya (adem-i merkeziyetçi)
bir yapıyla gerçekleştirilerek bölgesel kalkınma merkezi devletin güdümünden yerel
aktörlere kaydırılması hedef alınmaktadır. (Uçar vd. 2013: 200).
Türkiye’de 1960’lı yılından bu yana planlı kalkınma modeli benimsenmiş ve beşer
yıllık kalkınma planları ile ekonomik ve toplumsal gelişmelere yön verilmeye çalışılmıştır.
Bölgesel planlamaya ise çeşitli nedenlerle pek sıcak bakılmamıştır. Dolayısıyla batılı
ülkelerin sanayileşmeyi ülke düzeyinde yaygınlaştırmada ve bölgesel farklılıkların
giderilmesinde önemli bir araç olarak kullandıkları “Bölgesel Planlama” modelinden pek
yararlanılamamıştır. Bunun yerine il planlaması tercih edilmiş ve “kalkınmada öncelikli
yöreler” uygulaması başlatılmıştır. Ancak, her türlü ekonomik kıtlığın dorukta olduğu bu
bölgelerin öncelikli il olarak ilan edilmesi, o illerin kaderini değiştirmeye yetmemiştir.
Dahası, genellikle sosyal amaçlı “kalkınmada öncelikli yöre” kavramından, verim ve katma
değer amaçlı bölge planlamasına geçilememesi, insanla çevrenin buluşmasını engellemiş,
yeni sanayi odaklarının ve cazibe merkezlerinin doğuşunu geciktirmiştir.
Kalkınmaya ilişkin ulusal politikaların yerel ihtiyaçlara cevap verecek biçimde
yerel eylemlere dönüştürülmesi, gelenek ve göreneklerin hesaba katılması için bölgesel
planlama çalışmalarına ihtiyaç vardır. Bu açıdan bölgesel planlama, soyut ve genel düzeyde
olan ulusal plan ve politikalar ile somut ve yerel düzeyde yer alması gereken yerel planlama
eylemleri arasında bir bağ işlevi de görmektedir. Kurulacak böyle bir bağ, yerel bilgilerin
ulusal planlara aktarılmasını kolaylaştıracağı gibi, ulusal kalkınma hedeflerinin yerel
planlara yansıtılmasına da olanak sağlayacaktır.
Diğer yandan yerel-bölgesel yönetimler, bölgelerindeki fiziksel çevrenin
biçimlenmesine ve nüfusun dağılışına etkide bulunabilecek çeşitli araçlara sahiptir.
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Bunların etkin ve eşgüdümlü biçimde kullanılması, ancak belirli bölgelerin geliştirilmesi
için hazırlanmış bölgesel planlar içinde bir araya getirilmesiyle olanaklıdır. Bölgesel plan
çerçevesinde geliştirilecek organlar ve süreçler içinde, politikacı-teknokrat-plancı
arasındaki olası çelişki ve çatışmaları hafifletip, ortak amaç maksimizasyonunun
sağlanması bakımından da bölgesel planlar önemli bir araç olmaktadır (Arslan, 2005: 281289).
Ayrıca oluşturulacak planlama birim ve organlarının mümkün olan en az sayıda
hiyerarşik kademelenmeye sahip olması suretiyle katılımcılığın özendirilmesi, tasarım ve
uygulama aşamalarında ortaya çıkabilecek çelişkileri en alt düzeye indirgeyebilecek
çözümler önerebilmesi, bölgesel planlamanın bir diğer önemli avantajıdır. Merkezi
hükümet ve yerel yönetimler, ancak bir bölge planı disiplini içinde ve temel ilkeler ışığında
bir araya geldiği zaman bölgesel sorun alanlarına hem makro düzeyde uyumlu politikalarla
yaklaşılmış, hem de bölgesel-yerel ölçekte katılım olanağı sağlanmış olacaktır.
Böylece merkezi hükümetlerin yerel yönetimlerle olan ilişkilerinde katı
merkeziyetçi ve vesayetçi tavırlarını sürdürmek istemesini haklı gerekçelere dayandırması
da çok zor olacaktır. Bölgesel düzeydeki planlama çalışmalarının yokluğunda kentler,
kendi planlama kararlarının birbirleri üzerindeki etkilerini hesaba katmak gereğini
duymazlar. Bu yüzden bölge planlaması, kent plancılarına, kentler arasındaki ekonomik ve
toplumsal ilişkilere ilişkin bilgi edinmek ve planlarda bunlara yer vermek için geniş bir
çerçeve sağlar. Kentlerde en önemli sorun alanları arasında yer alan ulaşım, konut ve çevre
sorunları konularındaki ortak hareket ve işbirliği zorunluluğu, bölgesel ölçekte daha
verimli olarak sağlanabilecek, bölgede atıl halde bulunan maddi ve beşeri potansiyellere
ivme kazandırılabilecektir (Göymen, 1997: 163).
Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan bugüne bölgeleri arasındaki gelişmişlik
farklarını gidermek için sürekli bir arayış ve gayret içerisinde olmuştur. Buna yönelik
olarak izlediği politikalar, dönemin şartlarına ve yaygın yaklaşımına göre değişkenlik
gösterir. Mesela dünyadaki siyasal ve ekonomik gelişmeler bunda etkendir. Gene, bölgesel
gelişme politikalarına ilişkin genel kabuller, uygulanan politikalarda kendini belli
etmektedir. Ülkemizde bölgesel politikaların geliştirilmesi, planlı kalkınma modelinin
uygulamaya başladığı 1960 sonrasına rastlar. Bütün dönemlerin esas esprisi bölgeler
arasında kalkınmışlık farklarını gidermeye dayanır. Daha çok sektörel planlama yatırım
maliyetini, düşürmeye yönelik teşvikler ve proje bazındaki kamu yatırımlarına dayanan
merkeziyetçi bölgesel kalkınma politikasının başarılı olduğuna ilişkin ciddi eleştiriler
mevcuttur. Eleştirilerin ana ekseni, AB bölgesel politikasının 1980’lerden itibaren “içsel
kalkınma modeli”ne yönelmesine rağmen, Türkiye’nin geleneksel nitelikli “dışsal büyüme
modeli”ni izlemeye devam ettiği yolundadır.
1999 yılında Türkiye’nin AB’ye üyelik perspektifini aldığı Helsinki Kararından
sonra, diğer alanlarda olduğu gibi bölgesel politikalarda da AB’ye uyum ihtiyacı
hissedilmeye başlanmıştır. Bu dönemde, geleneksel bölge politikalarının genel unsurları
korunsa da, AB çizgisine yaklaşılarak az gelişmiş bölgelerin iç potansiyel ve
dinamiklerinin harekete geçirilmesi, bölgeler arası işbirliğinin artırılması ve rekabet
gücünün artırılması suretiyle sürdürülebilir bir bölgesel kalkınma anlayışına geçilmiştir.
Bölgesel kalkınmadaki anlayış değişikliğine paralel olarak Kamu Yönetimi Temel Kanunu
Tasarısı ve onunla ilgili yerelleşmeyi ve bölgeselleşmeyi ilgilendiren tüm yasal
değişikliklerde ( 5393 sayılı Belediye Yasası, İl Özel İdaresi Yasası, Turizmle ilgili Yasal
düzenlemeler v.b.) yerel bölgesel potansiyel ve dinamiklerin harekete geçirilmesi,
katılımcılık, iş birliği v.b. unsurlar ön plana çıkarılmıştır (Ökmen ve Canan, 2009a: 947).
Avrupa Birliği (AB) hukuku ve uygulamalarının yerel ve bölgesel yönetimleri
etkilediği alanlar dikkate alındığında, kurumsal ve yasal düzenlemelerin; ekonomik ve
sosyal entegrasyon, siyasi birlik, Avrupa kimliği, kamu hizmetinin yeni içeriği, hizmette
yerellik, merkezi yönetim-yerel yönetim ilişkileri ve merkez-yerel yetki etkileşimi, yerel
ekonomik kalkınmanın sağlanması, bölgesel dengesizliklerin giderilmesi, yönetime etkin
katılım, temsili demokrasi ve yerel birimlerin sınır ötesi işbirliği gibi argümanlardan
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kaynaklandığı görülür.Aday ülkelerin, AB müktesebatını, üye ülkelerle aynı standartlarda
uygulayabilecek kapasitede modern, verimli çalışan, etkin idari kurumlar ve süreçler
oluşturması üyelik için önemlidir Ülkelerin Birliğe üye olması aşamasında kabul etmek ve
uygulamak zorunda oldukları Avrupa Birliği müktesebatı, merkezi yönetimlerden başka
yerel yönetimler için de birtakım ilkeler ve koşullar ortaya koymaktadır. Bu bağlamda esas
müktesebat uyumu devlet düzeyinde olmakla birlikte, bölgesel ve yerel birimlerin
işleyişlerini etkileyen bir dizi yasal düzenleme üye devletleri bağlayıcı niteliktedir.
Birlik mevzuatı ve düzenlemelerinin birçoğunu (%40- 60 oranında) yerel
yönetimler gerçekleştirmek durumundadır. Avrupa Birliği’nin, yerel ve bölgesel
yönetimleri doğrudan ve dolaylı biçimde etkileyen müktesebat hükümleri, Kamu İhaleleri,
Yerel Vergiler, Tüketicinin Korunması, Çevre Hukuku, Teşvikler, Rekabet Hukuku ve
Belediye İktisadi Teşebbüsleri, Yerel Seçimler ve Sosyal Politikalarla İlgili Hukuki
Çerçeve gibi başlıklar altında toplanmaktadır (Ökmen ve Canan, 2009b: 155). Yerelbölgesel yönetimleri ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi-idari parametreler bağlamında
öne çıkaran Avrupa Birliği’nin bu adımları Türkiye’de de son dönemdeki yasal
düzenlemeler dahil oldukça etkili olmuştur. Merkezi yönetim- yerel yönetim ilişkileri ve
sözü edilen parametreler açısından yerel yönetimlerin öne çıkmasına neden olan bu
gelişmeler yerel-bölgesel kalkınma tartışmalarını da yakından ilgilendirmektedir.
Kamu Yönetimi Reform Tasarısı çerçevesinde 2004 ve 2005 yıllarında çıkartılan
yerel yönetimlerle ilgili yasalarda yerel katılımcılara önem verilmesi ve yerel kararların
alınmasında yerel aktörlere yer verilmesi veya görüşlerinin sorulması(5393 md.14/15)na
ilişkin hükümler bu konuda atılmış önemli bir adımdır. Zira katılımcı demokrasinin
gerçekleştirilmesi için idari yerinden yönetimin amacı doğrultusunda, yatırım ve
hizmetlerin bir kısmının yerel kuruluşlara devredilerek, buna ilişkin kararların yatırım ve
hizmetin yapılacağı yere en yakın idari birimlerce oluşturulması şarttır. Böylece hem
bürokrasinin azaltılacağını, hem de maliyetlerin azaltılabileceğini söyleyebiliriz. Kısacası
katı merkeziyetçi yapımızdan kurtulup, bölgesel gelişimlerin, o bölgenin halkının da
katılımı sağlanarak yapılması, onların da karar almada bir rol üstlenmesi gerekmektedir.
Aslında hem demokrasi ve hem de hizmette halka yakınlık ilkesi bunu gerektirmektedir.
Zira hizmette yakınlık ilkesine göre, hizmetten kimler yararlanacaksa, o kararların
alınmasında aynı kişiler sorumluluk almalıdır(Es, 2007: 22).
Burada sözü edilen yaklaşımlar ve mevzuat düzenlemelerinin ötesinde, 1960’lı
yıllardan bu yana sürdürülmeye çalışılan bölgesel politikalar ne yazık ki yine yeniden bir
ala Turca olgu olan tepeden aşağıyapaternalistik tepeden inmeci bir sistematik izlemeye
çalışmıştır. 2002 sonrası süreçlerde AB perspektifinde devam edegelen Avrupalılaşma
perspektifinde alttan yukarıya aşırı iyimser bir kalkınma perspektifi ele de
alınmamışdeğildir. İşbu süreçler ciddi anlamda bölgesel farkındalığı yaratılabilecek
bölgesel kalkınma dinamikleri bilhassa yerel düzeyde fazla detaylı üstünde çalışılmamış
olup, yerel yönetimler bu tür bölgesel kalkınma sistematiklerine daha verimli ve daha etkin
mekanizmalar tesisi edilememiştir.
Ne yazık ki ortaya konulan AB perspektifi ise AB süreci de bu özgün kalkınma
modellerini yaratabilecek yerel aktörleri konumlandırmayı ve operasyonel hale getirmeyi
fazlasıyla becerememiştir. Bu bağlamda AB süreci ile yolu kesişen bölgesel kalkınma
çabaları yine de basit de olsa Türkiye için bölgesel politikalar ve de bölgesel kalkınma
siyasaları açısından bir yol haritası çıkarmaktadır,
Türkiye’de yerel yönetimlerin kalkınma süreçlerine katılmaları, daha etkin
yönetişim süreçlerinin geliştirilmesinebağlı olma durumundadır. Bu bağlamda, bölgesel
politikalar paradigmasından bölgesel kalkınma paradigmasına geçebilmek için yönetişim
mekanizmalarının ciddi olarak tesis edilmesi zaruri olmakla birlikte bu süreçlere yerel
yönetim birimlerine paydaş olmanın ötesinde dahil edilmelidir(Ökmen ve Özer, 2015:
177). Unutulmamalıdır ki yönetişim kavramı, kamu yönetimi, özel sektör sivil toplum
kuruluşlarını içine alan karmaşık bir sistem ve bunların kendi aralarındaki ilişkilerağı ve
karşılıklıetkileşimlerini ifade etmek için kullanılmaktadır. Burada, merkezi yönetim ve
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yerel yönetim kuruluşlarındanbaşka, sivil toplum örgütleri ve kar amacı gütmeyen
kuruluşları kapsayan geniş bir aktörler yelpazesinin varlığı ve bunların yönetim sistemine
dâhil edilmesi söz konusu olmaktadır. Yönetişim, toplumu yönlendirmek ve yönetmek
konusunda sorumluluk dengesinin devletten sivil topluma doğru kaymakta olduğunaişaret
etmektedir. Görüldüğü gibi yönetişim kavramı, esas itibariyle kamu yönetimini, siyaset
bilimi, devletin sınırlandırılması, özel sektör ve sivil toplum örgütleri gibi konuları da
kapsayacak şekildegenişleten bir entelektüel çabadır (Eryılmaz, 2001: 28, 29). Yönetişim
kavramı, küreselleşme, bölgeselleşme ve yerelleşme dinamikleri bağlamında yerel
yönetimlerin, yerel-bölgesel kalkınma süreçlerindeki katkısına çerçeve oluşturmaktadır.
Bütün eksikliklere ve uygulamada görülen aksaklıklara rağmen, etkinlik, verimlilik ve
katılım ilkeleri bağlamında yerel yönetimler, Türkiye’de yerel-bölgesel kalkınma
süreçlerinin önemli bir aktörü olarak işlev görmektedir.
5. Sonuç ve Değerlendirme
1980 sonrası küresel ölçekte yaşanmaya başlanan yerelleşme hareketleri ile birlikte
birçok ülkede kamu yönetiminde yeni yönetim düzeyleri (bölgeler) ve yeni kurumlar (bölge
yönetimleri, bölgesel kalkınma ajansları, yerel kalkınma kuruluşları ve yerelde çok ortaklı
mekanizmalar) ortaya çıkmıştır. Ülkemizde de, kamu yönetimi açısından bir yerelleşme
söz konusu olmamakla beraber, 90’lı yılların ortalarından itibaren bazı yerel aktörlerin
yerel meseleler konusunda örgütlü bir biçimde bir araya gelmeleri anlamında yerel
oluşumlardan söz edilebilir. Bu dönemde; yereldeki kamu kurumları, sivil toplum örgütleri,
özel sektör temsilcilerinin ve ildeki üniversitenin girişimi ile bir araya gelmesi sonucu
“bütüncül” bir yerel kalkınma perspektifine sahip kalkınma kuruluşları ortaya çıkmıştır.
Yasal statüsü, faaliyet alanı ve liderlik yapısı ile farklılıklar gösterse de bu yapılanmalar
herhangi bir zorunluluğa bağlı olmaksızın tamamen yerel aktörlerin kendi insiyatifleri ile
oluşmuştur (Dedeoğlu, 2009. 2).
Yönetim, bütün örgütlerin olduğu gibi yerel yönetimlerin de en önemli
fonksiyonlarından biridir. Kent mekanının yönetimi bugün ekonomik, sosyal, siyasal ve
kültürel pek çok açıdan ortaya çıkardığı sonuçlar itibariyle çok önemli hale gelmiştir.
Günümüzde ağırlıklı olarak kent mekanının yönetim birimi olan yerel yönetimler de içinde
olmak üzere bütün örgütler sürekli değişen bir çevrede, dış çevrenin beklentilerine açık
kuruluşlar haline gelmişlerdir. Yerel yönetim-kent sürekliliği bağlamında etkin ve verimli
bir hizmet sunumu için, yerel yönetimlerin, küresel gelişmeler sonucunda ortaya çıkan yeni
anlayışlar ve yapılanmalarla uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir. Çünkü, örgüt ve
yönetim anlayışındaki gelişmeler her şeyden önce kent mekanını ve onun yönetim birimi
olan yerel yönetimleri etkilemektedir (Ökmen, 2009: 28).
Yerel Yönetimler dünyanın her yerinde kamu yönetimi içerisinde önemli ve
vazgeçilmez bir yere sahiptir. Devletin ekonomideki rolünün, görev ve fonksiyonlarının
azaltılmasını amaçlayan özelleştirme trendi, genel olarak tüm ülkelerde hakim olmasına
rağmen, dünyada yerel yönetimlerin öneminin azalmadığını, aksine arttığını söyleyebiliriz.
Tüm kamusal mal ve hizmetlerin özelleştirilmesi mümkün olmayacağına göre merkezi
yönetimin üstlendiği bir kısım görev ve fonksiyonları yerel yönetimlere devretmesi
(yerelleştirme) en akılcı çözüm olarak görülmektedir. Ancak, yerelleştirme reformu tek
başına hizmetlerin kaliteli, etkin ve verimli sunulması anlamına gelmez. Yerel yönetim
hizmetlerinde yüksek performans elde edebilmek için, kalite ve sürekli gelişme üzerinde
odaklanan bir yeni yönetim felsefesinin yerel yönetimler tarafından benimsenmesi ve
uygulanması gerekir (Aktan, 1998: 75).
İlişkilerin gittikçe artan bir biçimde uluslararası hale gelmesi ve uluslar-üstü
kurumların yaratılması, merkezi hükümet düzeyinin altındaki yönetimleri önceden ulusdevletin tekelinde olan alanlardaki konularda kendilerinin de yetkilerini
kullanabileceklerini düşünmeye sevk etmiştir. Küresel gelişmeler, bugün, karar verme ve
ilişkiler sistemini kontrol altında tutan eski merkeziyetçi yönetim sistemlerinden radikal bir
biçimde ayrılan, yeni, kompleks ve adem-i merkeziyetçi sistemler yaratmaktadır. Küresel
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gelişmeler, yerel yönetimlerin fonksiyonlarını ve hareket alanlarını da etkilemekte, yerel
yöneticiler global etkilerden uzak kalamamaktadırlar.Günümüzde hızlı kentleşme ve
demokratikleşme eğilimleri, kenti siyasal erk paylaşımı için yapılan çalışmaların önemli
odaklarından biri haline getirmiştir. Yerel düzeydeki karar alma süreçlerini ve bunları
etkileyen faktörleri, ne kamu kurumları sınırları içine hapsetmek, ne de kendi başlarına
birer olgu olarak ele almak mümkün görünmemektedir. Diğer bir deyişle, ülke düzeyindeki
siyasal karar ve uygulamalarla, kentsel düzeydeki mal ve hizmetlerin, değerlerin
paylaştırılması anlamındaki kentsel siyaset (Keleş, 2000:101), hep iç içe olmuştur.
Bu çerçevede, küreselleşme sürecinin olumsuzluklarını absorbe edecek, ulusal
düzeydeki ekonomik, sosyal ve kültürel değerlerin adil paylaşımına katkıda bulunacak ve
yerel değerleri öne çıkaracak bir takım çalışmaların yapılması kaçınılmaz hale gelmiştir.
Bu konuda, hem demokratik bir yerel yönetim birimi, hem de etkin ve verimli hizmet sunan
birimler olarak belediyelere ve diğer yerinden yönetim kuruluşlarına önemli görevler
düşmektedir. Bu nedenledir ki, başta Belediyeler, Ticaret ve Sanayi Odaları, Üniversiteler
olmak üzere yerinden yönetim kuruluşları, yerel haklar ve kentli kimliğinin
oluşturulmasında önemli roller üstlenmek durumundadırlar.
Merkeziyetçi sanayi toplumunun temel öncüllerinde başlayan tartışma ve yaşanan
bir dizi krizin ardından, bugün yaşamakta olduğumuz bilgi toplumu olma sürecinde,
(Ökmen vd., 2004, 23-26) katılımcı yerinden yönetim anlayışı ve kentsel aktörlerin
yükselen değerler olarak önem kazandığına tanık oluyoruz. Ekonomik, sosyal, kültürel ve
idari birçok boyutu bulunan bu çok yönlü gelişme bağlamında, başta yerel yönetimler,
üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere kentsel aktörlerin ve paydaşların
görev ve sorumluluk alanları hızla genişliyor. Küresel rekabet süreci, karşılaştırmalı
üstünlükler temelinde, yerel ve bölgesel uzmanlaşma sürecini de hızlandırmaktadır. Yerel
girişimcilik, yerel kaynakların harekete geçirilmesi, bilgi ve beceri birikimi ve diğer yerel
potansiyellere de bağımlı olarak, belirli sektörlerde uzmanlaşabilen yöreler, kentler, dünya
ve ülke ekonomisi içerisinde karşılaştırmalı üstünlükler elde edebilmekte ve bu sayede ülke
ortalamasından daha fazla büyüme ve gelişme şansı bulurken, ülkenin genel büyümesine,
refah ve istikrarına da daha fazla katkı sağlayabilmektedir. Mevcut şartlar altında, ülkeler
arası rekabetin artık kentler ve bölgeler arası rekabete dönüştüğü gözlenmektedir
Bölge ekonomilerinin, yeni rekabet koşullarına ayak uydurma yeteneğini
geliştirmek ve bunun için gerekli her türlü altyapıyı hazırlayabilmek için ise, çabuk karar
alıp uygulayabilen, esnek ve dinamik kurumsal yapılara ihtiyaç bulunmaktadır. Bu
bağlamda artık, bütün dünyada bölgesel gelişme planlarının hareket noktası sadece bölgeler
arası gelişmişlik farklılıklarını gidermeye yönelik değildir. Bunun ötesinde, kentsel ve
bölgesel düzeyde optimal etkinliğin- verimliliğin sağlanması, merkezi yönetim- yerel
yönetim ilişkilerinde yerinden yönetim anlayışının ve katılımcılığın ağırlık kazanması vb.
gelişmeler bu süreçte hızla öne çıkmaktadır.
Yeni bölgesel gelişme ve planlama anlayışının en önemli özellikleri; sürdürülebilir,
dengeli, insan odaklı, esnek, rekabetçi, katılımcı olması ve yerel aktörlerin çabalarını, yerel
potansiyelleri ve dinamikleri, stratejik yaklaşımı, öğrenmeye dayalı uygulamaları
içermesidir. Bu bakımdan, yerel/bölgesel dinamiklerin ve potansiyelin tespiti, bunların
ulusal öncelikler ile uyumlu olarak yerinde ve katılımcı bir anlayışla, ortak akıl kullanılarak
planlanması, esnek, aksiyona dayalı, rol paylaşımına açık ve insan odaklı programlar,
gelişme politikaları ve rekabetçi projeler ile desteklenmesi aşamalarında yerelde teknik
kapasitesi yüksek kurumlar gerekli olmaktadır. Bunu diğer bir ifade ile “yönetebilir kentsel
aktörlerin etkinliği” olarak da adlandırabiliriz (Ökmen, 2008: 6).
1990’lardan sonra kalkınma anlayışı küreselleşme ve yerelleşme çabalarının da
etkisiyle tamamen değişmiş, yerel ve bölgesel kalkınma anlayışları öne çıkmıştır. Yerel ve
bölgesel kalkınmanın gerçekleşmesinde ise geleneksel anlayış terk edilerek yeni yönetim
anlayışının getirdiği tüm aktörlerin katılımıyla gerçekleştirilen yerel yönetişim
(governance) modeli benimsenmiştir. Yerel bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak bu çok
aktörlü yönetişimin içinde kamu kuruluşları ve belediyelerin yanında özel sektör
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kuruluşları, STK’lar, gönüllü kuruluşlar ve meslek odaları da yer almaktadır (Uçar vd.,
2013: 188).Yerel ve bölgesel kalkınma, siyasal katılım ve demokrasi küreselleşmeden ayrı
ele alınabilecek konular gibi gözükse de aslında küresel etkilere maruz kalmakta ve küresel
aktörler tarafından direk veya dolaylı bir şekilde etkilenmekte ve yönlendirilmektedirler.
Günümüzde yaratıcı ve etkin yerel ve bölgesel kalkınma politikalarının yürütülebilmesi
için yerel demokrasi ve siyasal katılım gibi öğeler temel prensipler olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Kalkınma ister ulusal düzeyde olsun ister yerel düzeyde olsun her zaman
demokrasiye ihtiyaç duyacaktır. Şöyle ki; kurumlar kişilerin kendi kendilerince alınmış
kararları temsili meclislerce alınmış kararlardan daha kolay uygularlar. Bunun yanında
kaynak ve zaman israfı katılım kültürünün gelişmesi ile önlenmiş olur. Yöre halkının
istekleri doğrultusunda yapılmış olan yatırımların bölgeye ve ülkeye katkısı yöre halkının
istekleri dikkate alınmadan yapılmış olan yatırımlardan daha çok olduğu aşikârdır. Bu
noktada şunu söyleyebiliriz; ulusal ve bölgesel kalkınmayı gerçekleştirebilmek için yerel
kalkınmaya ihtiyaç bulunmakta, yerel kalkınmayı gerçekleştirmek için ise yerel
demokrasinin ve katılımın gelişmesine ihtiyaç bulunmaktadır (Tan ve Belli, 2013: 281). Bu
bağlamda, etkin verimli hizmet sunma aracı olmanın yanında, demokratik katılımın ve
yerel demokrasinin geliştirilmesinin önemli bir aracı olarak yerel yönetimler, bütün
dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yerel-bölgesel kalkınma süreçlerinin realizasyonunda
önemi işlevler üstlenebilirler.
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Kamu Ekonomisinde Çevresel Dışsallıklar ve Sürdürülebilirlik Muhasebesi
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Özet

Bir ekonomik karar biriminin bir başka ekonomik karar birimine doğrudan
sağladığı yarar veya doğrudan yüklediği maliyet dışsallık olarak isimlendirilmektedir.
Dışsallık ekonomik karar birimleri üzerindeki etkisine göre pozitif ve negatif dışsallık
olarak ele alınmaktadır. Pozitif dışsallık ekonomik karar birimlerinin aktivitelerinin diğer
birimlere fayda sağlaması ve bu faydayı elde edenlerin bir bedel ödememesidir. Negatif
dışsallık ekonomik karar birimlerinin aktiviteleri sonucunda zararlı etkilerin bir kısmının
ya da tamamının üçüncü kişilerin fayda ve maliyet fonksiyonunda yer alması durumunda
ortaya çıkmaktadır. Negatif dışsallıkların en klasik örneği, çevresel dışsallıklar olarak da
anılan çevre kirliliğidir. Çevresel dışsallığın kamu ekonomisine olumsuz etkisinin bir
maliyet unsuru olarak mikro ölçekte yansıtılması gereklidir. Kurumsal sürdürülebilirliğin
önemli bir boyutu olan çevresel sürdürülebilirlik “Sürdürülebilirlik Muhasebesi”
aracılığıyla dış paydaşlara, işletmenin sürdürülebilirlik bağlamındaki çevresel ve sosyal
etkilerinin değerlendirilebilmesi için şeffaf ve karşılaştırılabilir veriler sunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Dışsallıklar, Çevresel Dışsallıklar, Sürdürülebilirlik
Muhasebesi
JEL: D62, M41, Q56
Abstract
Benefits provided or costs installed directly to another economic decision unit by
an economic decision unit are called externalities. According to the impacts over the
economic decision units, externalities are expressed positive and negative. Positive
externality is provided benefit by the activities of the economic decision units while the
benefit holders does not pay a price. Negative externality emerges as the consequences of
the activities of the economic desicion units, in case of they affect the others’ utility and
cost functions. The typical example of negative externalities is enviromental pollution
which as also called enviromental externalities. The negative impact of enviromental
externalities over the public economics is a necessary to be reflected as a cost element on
micro scale. Enviromental sustainability, an important dimension of corporate
sustainability, supplied transparent and comparable datas through the “Sustainability
Accounting” in order to evaluate the enviromental and social impacts of sustainability.
Key Words : Externalities, Enviromental Externalities, Sustainability Accounting
JEL CODES: D62, M41, Q56
1. Giriş
Sürdürülebilir kalkınma kavramı, 1987 tarihli “Ortak Geleceğimiz” isimli raporda,
"Gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılama imkanlarını ellerinden almaksızın, şu an hayatta
olan neslin ihtiyaçlarının karşılandığı bir kalkınma süreci" (World Commission on
Environment and Development, 1987:16) olarak tanımlanmıştır. Kavramın kapsamlı
olarak tartışılmaya ve kullanılmaya başlandığı günden itibaren, sürdürülebilir kalkınma
genel kabul gören üç sacayağına dayanmaktadır (Holmberg ve Sandbrook, 1992: 19-38):
a) ekonomik sürdürülebilirlik; b) ekolojik sürdürülebilirlik; c) sosyal sürdürülebilirlik.
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Sanayileşme ile başlayan nüfus artışı, kentleşme ve özellikle küresel ısınma ile
ürkütücü boyutlara ulaşan çevresel sorunlar, ekolojik sisteme gereken önemin verilmesini
zorunlu hale getirmiştir (Kırlı ve Bursalıoğlu, 2013: 2) Çevre ekonomisinde, marjinal
sosyal maliyetin marjinal özel maliyetten büyük olması durumunda ortaya çıkan negatif
dışsallık örneği çevresel dışsallıklar (Kargı ve Yüksel, 2010: 183); bir maliyet unsuru
olarak işletmelerin finansal raporlarında yer almalıdır. Finansal muhasebenin ürettiği
finansal bilginin bir işletmeyi değerlendirmek adına tek başına yeterli olmadığı görüşünün
ağırlık kazanmasıyla birlikte, işletmenin faaliyetlerinin ve performansının çevresel ve
sosyal boyutlarıyla ele alındığı sürdürülebilirlik raporlarının hazırlanması gereği
doğmuştur (Akarçay, 2014: 2). Finansal muhasebenin tamamlayıcısı olarak
sürdürülebilirlik muhasebesi, işletme içi ve işletme dışı ilgililere sürdürülebilirlik
raporlarının hazırlanmasında yardımcı olacaktır.
2. Dışsallık Kavramının Kuramsal Temelleri
Adam Smith 1776 yılında kaleme aldığı Ulusların Zenginliği kitabında özel
faydadan daha yüksek sosyal fayda sağlayan bir kısım iktisadi faaliyetten bahsetmektedir.
Bu durum dışsallık teorisinin bir kısmını ifade ediyor olsa da dışsallık kavramını literatürde
ilk kullanan Alfred Marshall’dır. Alfred Marshall’ın dışsallık konusunda geliştirmiş olduğu
teori, neredeyse bütün iktisatçılar tarafından kabul görmektedir (Sönmez, 1987: 123).
Dışsal ekonomiler, belirli bir yerde benzer özellikteki işletmelerin gelişmesiyle elde edilen
kazançtır (Marshall, 1961: 266). Marshall çalışmalarında sadece olumlu dışsallıklara yer
vermiştir. Ancak Pigou 1952 yılındaki çalışmasında olumlu dışsallıkların yanı sıra olumsuz
dışsallıklara da yer vermiştir. Pigou’ya göre eksik rekabetin olduğu bir ekonomide marjinal
net sosyal hasıla değerinin marjinal net özel hasıla değerinden büyük ise hasıla optimum
seviyenin altında kalmıştır. Tersine, eğer marjinal net sosyal hasılanın değeri marjinal net
özel hasılanın değerinden küçük ise hasıla optimum seviyenin üstünde kalmıştır. Pigou,
hasılanın optimum seviyenin altında olması durumunda her endüstri için belirli bir oranda
yardım ödeneği; hasılanın optimum seviyenin üstünde olması durumunda ise her endüstri
için belirli bir oranda vergi uygulanması gerektiğini savunmuştur. Böylece devlet her iki
durumda da optimum etkide bulunarak refah seviyesini yükseltecektir (Pigou, 1952: 224).
“Gerçek veya tüzel kişilerin üretim veya tüketiminden diğer kişi veya kuruluşların
fayda ve maliyetlerinin olumlu veya olumsuz etkilenmesi” (Kesbiç, vd., 2010: 126) ve “Bir
ekonomik birimin (alıcı veya satıcı) gerçekleştirdiği ekonomik faaliyet (üretim veya
tüketim) sonucunda, başka ekonomik birimlerin bundan olumlu veya olumsuz
etkilenmesine ve bu etkiyi tazmin edici bir bedelin ödenmemesi”(Kargı ve Yüksel, 2010:
187) olarak tanımlanabilecek dışsallıklarda bir kişi ya da kurum diğer bir kişi ya da kurum
tarafından gerçekleştirilen ekonomik faaliyetlerden etkilenmektedir. Ancak bu etki, fiyat
mekanizmasına yansımamakta ve bu nedenle de ekonomik karar birimlerinin karar verme
sürecinden bağımsız olmaktadır.
2. 1. Pozitif ve Negatif Dışsallıklar
Bir ekonomik birimin gerçekleştirdiği ekonomik faaliyet sonucundan başka
ekonomik birimler olumlu veya olumsuz etkilenmektedir. Diğer ekonomik birimlerin bu
ekonomik faaliyetten olumlu yönde etkilenmesine pozitif dışsallık, olumsuz yönde
etkilenmesine ise negatif dışsallık adı verilmektedir. Pozitif dışsallık durumunda,
ekonomide marjinal sosyal fayda marjinal özel faydadan büyüktür. Negatif dışsallık
durumunda, ekonomide marjinal sosyal maliyet marjinal özel maliyetten büyüktür. Bu
durumun en belirgin örnekleri çevre kirlilikleridir. Çevreye sağlığa zararlı gaz salınımı
yapan bir işletme ele alındığında işletme çevresinde yaşayan insanlar bundan olumsuz
etkileneceklerdir. Zarar görenler için sağlık ve bakım giderleri gibi gerçek maliyetler
yaratan bu etki, işletme sahibi tarafından dikkate alınmadığından bu eylemden doğan zararı
karşılamak için ödeme yapmadıklarından bu dışsal bir maliyet oluşturacaktır.
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2. 2. Bir Negatif Dışsallık Olarak Çevresel Dışsallıklar ve Çözümleri
Pozitif ve negatif dışsallıklar üzerine birçok çalışma yapılmıştır. Ancak
dışsallıkların çözümlenmesi konusunda ise genel olarak negatif dışsallıklar üzerine
çalışmalar yapılmaktadır. Bilindiği gibi negatif dışsallıkların en bariz örneği çevresel
sorunlar ya da çevre kirlilikleridir. Bir ekonomik faaliyet sürecinde veya sonucunda
çevreye birçok etkisi olmaktadır. Bu nedenle negatif dışsallıklar çevreye verdiği olumsuz
etkilerinden dolayı genelde çevresel dışsallık olarak anılmaktadır. Dışsallık tanımından da
anlaşılacağı üzere çevresel dışsallık fiyatlara yansıtılmaz. Bu nedenle çevresel dışsallıklara
neden olan iktisadi faaliyetin toplum üzerine yüklemiş olduğu maliyetler hesaba katılmaz.
Bu durum ise rekabetçi bir ekonomide iktisadın tanımında bahsedilen optimum denge
gerçekleşmemiş olur. Optimum dengenin yakalanabilmesi için bu tür çevresel dışsallıkların
ekonomide içselleştirilmesi gerekmektedir. Çevresel dışsallıkların içselleştirilmesinde
genel anlamda kamu ekonomisi çözümleri ve piyasa çözümleri olmak üzere iki farklı
çözüm üzerinde durulmaktadır.
2. 2. 1. Kamu Ekonomisi Çözümleri
Dışsal maliyeti yaratan firmalar, maliyet fonksiyonlarında bu durumu dikkate
almamaktadır. Bundan dolayı devlet dış maliyeti yaratan bu firmalara bu maliyeti
hatırlatmalıdır. Çevresel dışsallıkların içselleştirilmesinde piyasa ekonomisi çözümleri
olarak vergiler, sübvansiyonlar, harçlar, standartlar ve kirlilik izni incelenmektedir.
Vergiler ve Sübvansiyonlar: Pigou çevresel dışsallıkların çözümlemesinden
bahsederken çevre vergilerini ve sübvansiyonları önermiştir. Pigou’ya göre olumsuz bir
çevresel dışsallık var ise çevre vergileri ile çevresel dışsallık ortadan kalkacak ve
kaynakların etkin dağılımı sağlanacaktır (Maatta, 1997:7). Eğer çevresel dışsallıkta olumlu
bir çevresel dışsallık var ise bu dışsallık sübvansiyon ile desteklenmelidir. Sübvansiyon,
faktör kullanımının miktarını ya da malın tüketim ve üretim miktarını artıracaktır (Nath,
1973:44 ; Kargı ve Yüksel, 2010: 195).
Harçlar: Vergiler ile harçlar birbirinden farklıdır. İkisini birbirinden ayıran en
temel fark ise harçların bir karşılığa dayanıyor olmasıdır. Çevre ekonomisindeki bu
karşılık, çevreye verilen zararın önlenmesi için yapılan kamusal uygulamaların karşılığıdır.
“Kirleten Öder” ilkesine göre herkesten çevreye verdiği zarar oranında harçlar alınmaktadır
(Kargı ve Yüksel, 2010: 196).
Standartlar: Kumanda ve kontrol düzenlemeleri olan standartlar, çevresel
dışsallıklara neden olan faaliyetler üzerindeki çevresel kısıtları, ödevleri ve hatta yasakları
içermektedir (Kargı ve Yüksel, 2010: 197). Bütün firmalar için aynı standartların
sağlanmasını beklemek hem maliyetli ve hem de verimlilik karşıtı bir durum oluşmasına
neden olabilir. Standartlar firmaların yaratmış oldukları çevresel dışsallıklara etkin bir
şekilde sınırlama getirebilirken, süreç içinde firmaları göreli olarak yüksek maliyetlere
zorlar. Çünkü çevresel dışsallıkları kontrol etme maliyetleri firmalar arasında büyük oranda
değişebilir. Bir firmaya uygun olan teknoloji, başka bir firmaya uygun olmayabilir. Hatta
aynı firmanın bir durumu için uygun olabilirken, başka bir durum için uygun olmayabilir.
Bu nedenle kontrol maliyetleri bir firmanın üretim dizaynı, fiziksel biçimi vb. faktörlere
bağlı olarak büyük oranda değişkenlik gösterebilir (Stavins, 1988: 2).
Kirlilik izni: Kirlilik izni, önceden belirlenmiş belirli bir azami düzeye kadar
çevrenin kirletilmesine müdahale edilememesidir. Firmalara hak tanınan bu kirlilik izinleri
belli bir bedel karşılığında verilmektedir. Kirlilik izinleri pazarlanabildiği ölçüde ekonomik
açıdan etkin olabilir. Bu durum kuramsal olarak “Kabarcık Teoremi” ile açıklanmaktadır.
Herhangi bir yerleşim yerini çevreleyen atmosfer tek bir hava kabarcığı olarak kabul
edilmektedir. Kent içindeki pek çok etkinlik sonucu kentin hava kalitesi belirli bir değere
ulaşmaktadır. Bu aşamada, kent yönetimi kentin hava kabarcığı içindeki hava kalitesini
insan ve çevre sağlığı açısından uygun bulduğu takdirde, kirletici kaynaklarına
yapabilecekleri en fazla emisyonu gösteren bir izin belgesi vermekte ve bu limitin
aşılmasını yasaklamaktadır. Hava kalitesinin güvence altına alındığı bu noktadan sonra hiç
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bir işletmeye yeni izin belgesi verilmeyecektir. Bu yöntem, "kirletici izni" ya da
"pazarlanabilir kirletici izni" olarak adlandırılmaktadır (Armağan, 2003: 172).
2. 2. 2. Piyasa Ekonomisi Çözümleri
Çevresel dışsallıklar, kaynakların optimum dağılımına olumsuz etkide
bulunduğundan çevresel dışsallıklar bir piyasa başarısızlığı olarak görülmektedir. Bu
piyasa başarısızlıkları devlet müdahalesi ile içselleştirilebildiği gibi devlet müdahalesi
olmadan da piyasa mekanizması yoluyla çevresel dışsallıklar içselleştirilebilmektedir.
Çevresel dışsallıkların içselleştirilmesinde piyasa ekonomisi çözümleri olarak Coase
Teoremi, Kaldor-Hicks yaklaşımı ve Scitovsky yaklaşımı incelenmektedir.
Coase Teoremi: Dışsallıklar meydana geldiğinde, bu dışsallıktan etkilenen karar
birimleri bir araya gelerek aralarında bir anlaşma yoluna gitmesi Coase Teoremi olarak
ifade edilmektedir. Coase karar birimlerinin anlaşma yoluna gitmesini bir pazarlık süreci
olarak ifade etmektedir. Böylelikle ekonomik karar birimlerinin piyasada etkinlik
koşullarını yeniden sağlayabileceklerini ve bunun için de mülkiyet haklarının tesis edilmesi
gerektiğini öne sürmüştür. Böylece dışsallıklar için de bir piyasa oluşturularak onların
piyasa başarısızlığı olmaktan uzaklaştırılabileceğini ifade etmiştir (Coase, 1960: 1-44).
Kaldor-Hicks Yaklaşımı: Kaldor-Hicks yaklaşımı aynı zamanda Tazminat Çözümü
veya Kayıpları Karşılama ilkesi olarak da ifade edilmektedir. Hicks-Kaldor yaklaşımı,
Pareto kriterinin bir devamı niteliğindedir. Pareto kriterinin uygulanma alanını genişletmek
ve belirsizliği ortadan kaldırmak için devlet müdahalesi olmadan bir tazminat ilkesi
oluşturmaktadır. Toplumda bir kişinin dahi refahını azaltmadan, başka bir kişinin refahını
artırmak mümkün değilse, Pareto’ya göre toplum refahı optimuma erişmektedir. Kaldor ve
Hicks’e göre, Pareto optimumundaki bir denge durumundan başka bir duruma
geçildiğinde, bu değişiklikten olumlu etkilenenlerin kazançları olumsuz etkilenenlerin
zararından büyükse, bu değişiklik toplumsal refahı artırıyor demektir. Böylece zarara
uğrayanların zararları kazanç elde edenler tarafından tazmin edilerek telafi edildiği sürece
(kamu müdahalesi olmadan) Pareto optimumuna ulaşılabilir (Sönmez, 1987: 86), (Kargı ve
Yüksel, 2010: 198) ve (Kesbiç vd. 2010: 129).
Scitovsky Yaklaşımı: Kaldor-Hicks yaklaşımın da iki refah sınırının kesişmesi
durumunda hangi noktanın tercih edileceği ile ilgili ortaya çıkan çelişkiyi gidermek için bir
alternatif olarak Scitovsky tarafından ortaya atılmıştır. Böyle bir çelişki durumunda
Scitovsky, bir noktadan diğerine geçerken Hicks-Kaldor testinin uygulanmasını ve yeni
durumdan ilk noktaya geri dönüşünün Hicks-Kaldor kriterini başaramaması durumunda bir
“ikili kriter” önermiştir. Bu durum Scitovsky Kriteri olarak ifade edilmektedir (Cullis ve
Jones, 1992: 40).
3. Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilirlik kavramı ve olgusu artan rekabet ortamı ve gelişen teknolojik
olanaklar doğrultusunda günümüz iş dünyasında giderek önem kazanmaya başlamıştır.
Sürdürülebilirlik kavramsal olarak “ekonomik büyüme ve refah seviyesini yükseltme
çabalarını, çevreyi ve yeryüzündeki tüm insanların yaşam kalitesini koruyarak
gerçekleştirme yöntemi” (https://tr.wikipedia.org/wiki/Sürdürülebilirlik; 13.04.2016)
olarak tanımlanmaktadır. Sürdürülebilirlik kavramı işletme düzeyinde mikro ölçekte
değerlendirildiğinde “Kurumsal Sürdürülebilirlik” kavramı ön plana çıkmaktadır.
Kurumsal Sürdürülebilirlik, işletme faaliyetlerinin çevreye yönelik olumsuz
etkilerini ve işletme faaliyetlerinin sosyal açıdan olumsuz sonuçlarını, işletme
faaliyetlerinin olumlu ekonomik ve toplumsal etkileriyle dengelemeyi hedefleyen yeni bir
yönetim anlayışı olarak tanımlanabilir (Pothong ve Ussahawanitchakit’ten aktaran Tüm,
2014: 59). Kurumsal Sürdürülebilirlik, işletmelerin mamul ve hizmetlerini işletmelerin
paydaşlarıyla uyumlaştırarak faaliyetlerini yürütmesi ve böylece ekonomik, çevresel ve
sosyal değer meydana getirmesi anlayışıdır (Çalışkan, 2012: 137).
Kurumsal
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Sürdürülebilirlik, bu şekilde bir yönetim anlayışı olarak ele alındığında işletmelerin sosyal
sorumluluk amaçlarına da hizmet etmektedir.
4. Kurumsal Sürdürülebilirliğin Boyutları
Kurumsal Sürdürülebilirlik; ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarıyla ele alınan
sürdürülebilirlik kavramının işletme düzeyinde geliştirilmiş bir olgusudur. Kurumsal
Sürdürülebilirlik bu üç temel boyutuyla ele alınarak değerlendirilmelidir. Bu bağlamda
işletmelerin sosyal sorumluluk misyonunu ve amacını yerine getirebilmeleri için kurumsal
sürdürülebilirliğin bir bütün olarak benimsenmesi gerekmektedir.
İşletmelerin ekonomik ve finansal yapılarının birlikte değerlendirilmesi ve analiz
edilmesi esasına dayanan kurumsal sürdürülebilirliğin ekonomik boyutu, maddi ve maddi
olmayan tüm sermaye unsurlarının etkin bir şekilde yönetilmesi gereğine dikkat çeker.
Kurumsal Sürdürülebilirliğin birinci boyutu “Ekonomik Sürdürülebilirlik”; işletmelerin
bilançolarında finansal yapılarını oluşturan borç ve öz kaynak unsurlarını, bilançoların
ekonomik yapısında yer alan maddi varlık kalemlerini ve bilançoların ekonomik
yapılarının önemli bir parçasını oluşturan maddi olmayan varlıkları arasında işletmenin
karlılığına ve uzun dönemde büyümesine katkı sağlayacak şekilde optimal bir dengenin
kurulmasının önemi üzerinde durur.
Dolayısıyla işletmelerin ekonomik anlamda sürdürülebilirliğini sağlaması için bir
yandan hissedarlarına daima ortalamanın üzerinde kazanç sağlamasını, diğer yandan da her
zaman likidite sıkıntısı yaşamayacak şekilde nakit akışını temin etmesi gerekir (Dyllick ve
Hockerts’tan aktaran Tüm, 2014: 64). Bu şekilde işletmeler ekonomik sürdürülebilirliğin
gereği olarak optimal seviyede nakit akışı ile faaliyet gösterirken, yabancı kaynak ana para
ve faiz ödemelerinde darboğaz yaşamaz ve işletmenin kârlılığına da olumlu katkı sağlamış
olur.
Kurumsal Sürdürülebilirliğin ikinci boyutu “Sosyal Sürdürülebilirlik”, işletme
çalışanlarının ve işletme ortaklarının yetenek, motivasyon, sadakat gibi yönleriyle ilgili
beşeri sermayenin ve iyi bir eğitim sistemi, alt yapı veya girişimciliğin desteklenmesi kamu
hizmetlerinin kalitesine odaklanan toplumsal sermayenin geliştirilmesini gerekli
kılmaktadır. Sosyal açıdan sürdürülebilirlik, işletme paydaşlarının işletmenin hedeflerini
anlamalarına olanak sağlayıp işletmelerin beşeri sermayelerini geliştirmelerine katkıda
bulunarak toplumsal sermayenin gelişimini de olumlu etkilemektedir (Dyllick ve
Hockerts’tan aktaran Tüm, 2014: 64). Kurumsal sürdürülebilirliğin “Sosyal
Sürdürülebilirlik” boyutu, işletmelerin toplumsal misyon, rol ve amaçlarına vurgu yapan
sosyal sorumluluk kavramının gereklerini de yerine getirmektedir. Ekonomik, sosyal ve
çevresel yaşamın ayrılmaz bir parçası olan işletmeler; kârlılık, büyüme ve üretim gibi
ekonomik amaçlarına ulaşamaya çalışırken sosyal sorumluluk kavramının gereklerine
uygun bir şekilde faaliyette bulunurlar.
İşletmeler üretim süreçlerinin çıktısı mamullerin üretimini gerçekleştirirken üretim
süreçlerinin çevreye verdiği zararlara karşı da duyarlı olmalıdır. Sürdürülebilirliğin
sağlanmasında ekonomik ve sosyal faktörlerin yanı sıra çevresel faktörler de dikkate
alınmalıdır. Bu husus kurumsal sürdürülebilirliğin üçüncü boyutu “Çevresel
Sürdürülebilirlik” i gündeme getirmektedir.
Doğal kaynakların sürekliliğinin sağlanmasını ifade eden kurumsal
sürdürülebilirliğin üçüncü boyutu “Çevresel Sürdürülebilirlik”; “doğal kaynakların kendini
yenileme hızı”, “biyo-çeşitlilik”, “hava, su ve toprak kalitesi”, “hayvan ve bitki
yaşamlarının korunması” konularını içermektedir (Kaypak, 2011: 26). Çevresel olarak
sürdürülebilir işletmeler Hernadi ve Dyllick-Hockerts tarafından şu şekilde tanımlanmıştır:
“Doğal kaynaklar ile bu kaynakların yenilenme kapasitelerini göz önünde
bulunduran ve işletme faaliyetlerinin neden olduğu atık, gaz salınımı gibi çevre kirletici
etkileri en alt seviyeye indiren işletmeler çevresel olarak sürdürülebilir işletmelerdir.”
(Hernadi’den aktaran Tüm, 2014: 64)
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“Çevresel olarak sürdürülebilir işletmeler, faaliyetleriyle ekolojik sistemin
insanlara sunmuş olduğu hizmetlere zarar vermeyen kuruluşlardır.” (Dyllick ve
Hockerts’tan aktaran Tüm, 2014: 64)
Ülke düzeyinde sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında en önemli yapı taşları
olan işletmeler ve işletmelerin sürdürülebilirliğini ifade eden kurumsal sürdürülebilirlik
ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarıyla işletme fonksiyonları baz alınarak
incelenmelidir. Aşağıdaki bölümde kurumsal sürdürülebilirliğin muhasebe fonksiyonu baz
alınarak teorik açıdan incelemesi gerçekleştirilecektir.
5. Sürdürülebilirlik Muhasebesi
Sosyal sorumluluk kavramı, muhasebenin organizasyonunda, muhasebe
uygulamalarının yürütülmesinde ve mali tabloların düzenlenmesi ve sunulmasında; belli
kişi ve grupların değil, tüm toplum çıkarlarının gözetilmesi ve dolayısıyla bilgi üretiminde
gerçeğe uygun, tarafsız ve dürüst davranılması gereğini ifade eder. Muhasebenin sosyal
sorumluluğu, muhasebe sürecinin sadece belirli bir noktasıyla sınırlı olmayıp; muhasebe
organizasyonun kurulmasında, muhasebe uygulamalarının yürütülmesinde, mali tabloların
düzenlenmesi ve sunumunda olmak üzere muhasebe sürecinin tüm aşamalarında kendini
göstermektedir(Otlu, 2002: 1-2). Şirketlerin daha iyi bir toplum ve daha iyi bir çevre için
gönüllü olarak katkıda bulunması olarak adlandırılan kurumsal sosyal sorumluluk;
işletmenin ekonomik faaliyetlerinin işletme ile ilgili tüm tarafların (hissedarlar, çalışanlar,
tüketiciler, sendikalar, kredi kuruluşları, yatırımcılar, devlet, toplum) hiç birisinin
menfaatine zarar verilmeden yönetilmesi olup, işletmede meydana gelen ekonomik
olaylara ait bilgilerin kamuya, nesnel ve dürüst olarak aktarılması şeklinde ifade edilebilen
muhasebenin sosyal sorumluluğu ile ilişki içerisindedir (Özkol vd., 2005: 135).
İşletmeler, sosyal sorumluluk ilkesinin bir gereği olarak faaliyetlerine ilişkin
sonuçların ekonomik etkilerinin yanı sıra sosyal etkilerini de dikkate almak zorundadırlar.
Bu nedenle işletmeler, çevreye duyarlı şekilde yatırımlarda bulunmak ve teknolojilerini
geliştirmek durumundadırlar. İşletmelerin yapacakları faaliyetlerin çevresel etkilerinin
tespit edilmesi ile çevresel yatırımlar ve fedakarlıklar sonucu ortaya çıkan maliyetlerin
etkilerinin saptanarak yönetim kararlarında kullanılabilmesi çevre muhasebesi ve ekolojik
muhasebe yaklaşımı ile mümkündür(Alagöz ve Yılmaz, 2001: 148). Bu noktada
işletmeler, doğal çevrenin zarar görmemesi bilinci ile sosyal sorumluluklarını yerine
getirirken;
i.) İnsan kaynaklarının değerlendirilmesi,
ii.) Çevre kirliliğinin azaltılması ve çevre korunması,
iii.) Doğal kaynakların korunması,
iv.) Ürün ve müşteri hizmetlerinde kalitenin artırılması ile müşterinin mutlak
egemenliğini ilan etmesi konularını dikkate almak durumundadır (Tek’ten aktaran Kırlı ve
Bursalıoğlu, 2013: 27).
Muhasebe, ekonomik ilişkilerde toplumsal düzeni sağlama, hak ve mülkiyetleri
koruma gibi önemli misyon üstlenmiş bilimsel bir uygulama alanıdır. İnsan merkezli bir
yaklaşımla varlıkları ve menfaatleri koruma iddiasında olan muhasebe uygulaması, insan
mutluluğunun teminatı, iktisadi kalkınma ve refahın bir aracı olarak demokrasinin
vazgeçilmez bir unsurudur. Sahip olduğu bu üstünlüğe rağmen, geleneksel yapısıyla
çevresel varlıklara zarar vermekte olan ekonomik sistemlerin de ayrılmaz bir parçası
konumundadır (Kırlı ve Bursalıoğlu, 2013: 27).
20. yüzyılın son çeyreğinde hızlı sanayileşme akımının yaşam alanlarında meydana
getirdiği olumsuz etki karşısında insanların gerek kalkınma stratejilerine, gerekse
muhasebe anlayışlarına bakış açısı değişmiştir. Bu değişim, bir taraftan sürdürülebilir
kalkınma stratejilerini, diğer taraftan Geleneksel muhasebe uygulamaları, bilindiği gibi
mevcut olayları yalnızca ekonomik açıdan ele almaktadır. Muhasebe sistemi özellikle
doğal kaynaklar, dışsallıklar, tüketim gibi çevresel etkiler dikkate alındığında, çevre
muhasebesi olgusunu gündeme gelmiştir (Kırlı ve Bursalıoğlu, 2013: 14-15). Muhasebe
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anlayışında çevresel açıdan meydana gelen değişim ve dönüşümün nedenleri aşağıdaki gibi
sıralanabilir (Aarons’tan aktaran Kırlı ve Bursalıoğlu, 2013: 14):
i.) Geleneksel muhasebe uygulamalarının olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak,
ii.) Geleneksel muhasebe sistemi içinde, çevresel maliyetleri ve gelirleri ayrı olarak
tanımlamak,
iii.)İşletmenin hem iç, hem de dış çıkar grupları için yeni performans ölçüm
raporları, formları geliştirmek,
iv.) Yönetim kararlarından daha fazla çevresel fayda elde edebilmek için yeni
finansal veya finansal olmayan muhasebe, bilgi ve kontrol sistemleri oluşturmak.
Sürdürülebilirlik Muhasebesi, “Tanımlanmış bir ekonomik birimin (işletme veya
bir işletmeye ait alt birimin); ilk olarak çevresel ve sosyal faktörlerin sebep olduğu finansal
etkilerini, ikinci olarak da ekolojik ve sosyal etkilerini, belki de en önemlisi
sürdürülebilirliğin üç boyutunu oluşturan sosyal, çevresel ve ekonomik konular arasındaki
etkileşimler ve ilişkilerini kaydetmek, analiz etmek ve raporlamak üzere işletmenin
faaliyetleri, metotlarını ve sistemlerini ele alan muhasebe alt dalı” olarak tanımlanır
(Schaltegger ve Burritt’ ten aktaran Tüm, 2014: 68). İşletmelerin sosyal ve çevresel
faaliyetlerine ilişkin bilgilerin elde edilmesi ve geliştirilmesinde muhasebe sürecinin
üreteceği bilgiler önemli rol oynar. Kurumsal Sürdürülebilirlikte, işletmenin
sürdürülebilirlik stratejisine dayanak oluşturan en önemli bilgi sürdürülebilirlik
muhasebesinden elde edilir (Hernadi’ den aktaran Tüm, 2014: 68).
6. Çevresel Dışsallıkların Sürdürülebilirlik Muhasebesi Aracılığıyla
Raporlanması
Sürdürülebilir kalkınmanın işletme düzeyindeki yansıması kurumsal
sürdürülebilirliğin (Çalışkan, 2012: 154) bir işletmede izlenebilmesi ve yönetilebilmesi için
öncelikle işletmenin muhasebe bilgi sisteminin incelenmesi ve sürdürülebilirlik
uygulamalarına ilişkin ihtiyaçlar doğrultusunda bu sistemin yapılandırılması
gerekmektedir (Çalışkan, 2012: 146).
Günümüzde işletmeler, sosyal sorumlulukları gereği çevresel unsurları dikkate
almak zorundadır. İşletmelerin çevresel unsurların etkilerini muhasebe sistemleri yardımı
ile finansal tablolarına aktarmaları sürecinde, çevresel unsurların ölçülmesi ve
muhasebeleştirilmesi gerekmektedir.
Geleneksel muhasebe raporlama mekanizmaları tarafından üretilen ve işletmenin
faaliyetlerinin sadece finansal sonuçlarını içeren raporlar, farklı paydaşların ihtiyaçlarının
karşılanması amacıyla periyodik ve çoğunlukla da yasal bir zorunluluk gereği hazırlanır
(Çalışkan, 2012: 148). Buna karşın, finansal sonuçlar yanında sosyal ve çevresel
sürdürülebilirliğe ilişkin bilgileri içeren sürdürülebilirlik raporları ise çoğunlukla
gönüllülük esasına göre hazırlanmaktadır (Sisaye’den aktaran Çalışkan, 2012: 148). Bu
raporlar işletmelerin ve paydaşlarının dünyada varlığını sürdüren yaşam biçimlerini
bugünü ve geleceği için ihtiyaç duyduğu ve finansal raporlar aracılığıyla elde edilemeyen
bilgilerin üretilmesine imkan sağlar (Çalışkan, 2012: 148).
Sürdürülebilirlik raporlamasının gelişimi açısından bakıldığında işletmeleri bu
raporları hazırlamaya iten gelişmelerin altında başlıca iki neden bulunmaktadır (Akarçay,
2014: 3) : Bu nedenlerden birincisi paydaşların işletmelerin faaliyetlerinin tüm yönleriyle
yer aldığı ve sonucunda kapsamlı bir değerlendirme yapabilecekleri bir raporlama için
baskı yapmalarıdır. İkinci neden ise yöneticiler tarafından işletmelerin topluma olan
çevresel ve sosyal katkılarının yer aldığı bu raporların düzenlenmesi ile işletmeye katkıda
bulunacağının fark edilmesidir.
7. Sonuç ve Değerlendirme
Ekonomide işletme birimlerinin üretim ve tüketim faaliyetleri sonucunda diğer bir
işletme birimine veya o topluma verdiği zarar ya da yüklediği maliyetin negatif dışsallık
olarak en belirgin örneği olan çevresel dışsallıklar, sürdürebilirlik olgusunun
1401

gerçekleştirilmesinde büyük önem arz etmektedir. Makro düzeyde sürdürülebilir
kalkınmanın gerçekleştirilmesi, ekonomiyi oluşturan işletme birimlerinin mikro düzeyde
kurumsal sürdürülebilirliklerini sağlaması ile mümkündür. Sürdürülebilirlik, ekonomik,
sosyal ve çevresel boyutlarıyla ele alındığında; işletmelerin faaliyetlerinin
raporlanmasında, geleneksel raporlama sistemlerinin yetersiz kaldığı görülmektedir.
Finansal muhasebenin tamamlayıcısı olarak sürdürülebilirlik muhasebesi,
geleneksel raporlama sistemlerinin yetersiz kaldığı aşamalarda, işletmelerin kurumsal
sürdürülebilirliğini sağlayacak stratejileri uygulamada iç ve dış çevre ile ilgili bilgi akışını
sağlayacak verileri kaydetme, raporlama ve analiz etmede işletme bilgi sistemlerine
yardımcı olacaktır. İşletmelerin sosyal sorumluluk ilkesi gereği çevresel unsurları da
raporlama mekanizmalarına dahil etmeleri hem yönetsel hem de yasal bir zorunluluk olarak
ortaya çıkmakta; bu aşamada bir alt işletme bilgi sistemi olarak muhasebe bilgi sistemi,
sürdürülebilirlik muhasebesinin araç ve yöntemleriyle geleneksel raporlamaya katkıda
bulunmaktadır.

Kaynakça
Akarçay, Ç. (2014). Sürdürülebilirlik Muhasebesi Standartları Kurulu. Marmara
Üniversitesi Öneri Dergisi, 11(42), 1-11.
Alagöz, A., Yılmaz, B. (2001). Çevre Muhasebesi Ve Çevresel Maliyetler. Selçuk
Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 1(1-2), 147-158.
Armağan, R. (2003). Kamu Ekonomisinde Dışsallıklar ve Dışsallıkların İçselleştirilmesi.
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(9), 159-178.
Coase, R. H. (1960). The Problem of Social Cost. Journal of Law and Economics, 3, 1-44.
Cullis, J., & Jones, P. (1992). Public Finance and Public Choice: Analytical Perspectives.
London: McGraw-Hill.
Çalışkan, A., Ö. (2012). İşletmelerde Sürdürülebilirlik ve Muhasebe Mesleği İlişkisi.
İstanbul SMMMO Mali Çözüm Dergisi, 133-160.
Holmberg, J., Sandbrook, R. (1992). Sustainable Development: What Is to Be Done?
Making Development Sustainable: Redefining Institutions, Policy, and Economics.
(Ed. J. Holmberg), International Institute for Environment and Development, 1938, Washington D.C.: Island Press.
Kargı, V., & Yüksel, C. (2010). Çevresel Dışsallıklarda Kamu Ekonomisi Çözümleri.
Maliye Dergisi(159), 183-202.
Kaypak, Ş. (2011).
Küreselleşme Sürecinde Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin
Sürdürülebilir Bir Çevre. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal ve
Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 13(20), 19-33.
Kesbiç, C. Y., Baldemir, E., & İnci, M. (2010). Dışsallıkların Ekonomi Üzerindeki Etkileri
ve İçselleştirilmesine İlişkin Teorik Yaklaşımlar-Çözüm Önerileri: Yatağan
Termik Santrali Aanalizi. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 8(14), 123138.
Kırlı, M., Bursalıoğlu S., A. (2013). Ekolojik Muhasebede Küresel Bir Eğilim: Karbon
Emisyon Muhasebesi, Ankara: Gazi Kitabevi.
Maatta, K. (1997). Environamental Taxes. Helsinki: Kauppakaari Oy Finnish Lawyear's
Publishing.
Marshall, A. (1961). Principles of Economics. USA: The MacMillan.
Nath, S. K. (1973). A Perspective of Welfare Economics. Great Britain: Macmillan.
Otlu, F. (2002). Sosyal Sorumluluk Kavramı, İşletme Yönetiminin ve Muhasebenin Sosyal
Sorumluluğu. Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, 16(1-2), 143-163.
Özkol, A. E., Çelik, M., Gönen, S. (2005). Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramı ve
Muhasebenin Sosyal Sorumluluğu. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (27), 134145.
Pigou, A. C. (1952). The Economics of Welfare. New Brunswick: Transaction.
Sönmez, S. (1987). Kamu Ekonomisi Teorisi. Ankara: Teori Yayınları.
1402

Stavins, R. N. (1988). Market-Based Environmental Policies. Resources for the Future:
Discussion Paper 98-26, 1-36.
Tüm, K. (2014). Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Muhasebeye Yansımaları: Sürdürülebilirlik
Muhasebesi. Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 5(1), 58-81.
World Commission on Environment and Development (1987). Report of the World
Commission on Environment and Development: Our Common Future, United
Kingdom: Oxford University Press,
(https://tr.wikipedia.org/wiki/Sürdürülebilirlik ; Erişim Tarihi: 13.04.2016).

1403

Petrol Arz ve Talebindeki Değişimlerin Petrol Fiyatları Üzerindeki Etkisi
Hüseyin AKTAŞ*

Koray KAYALIDERE**

Tuna Can GÜLEÇ***

Özet
Petrol fiyatlarında ortaya çıkan dalgalanmalar finansal ve makroekonomik
değişkenler üzerinde önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle petrol fiyat şoklarının analizi
gerek piyasa katılımcıları gerekse politika yapıcıları açısından önem arz etmektedir. Bu
çalışmanın amacı 1982:01-2016:01 dönemi için petrol arz ve talebinin petrol fiyatları
üzerindeki etkisini incelemektir. Çalışmada söz konusu ilişki rejim değişimine izin veren
modelleme ile incelenmiştir. Çalışma sonucunda ekonominin genişleme dönemlerinde
petrol üretiminin ve petrol tüketiminin petrol fiyatlarını arttırdığı bulunmuştur.
Ekonominin daralma döneminde ise petrol üretimi petrol fiyatlarını azaltırken, petrol
tüketiminin bir etkisi olmadığı görülmüştür. Bulguların petrol fiyatlarında muhtemel bir
etkinsizliğe işaret ettiği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Petrol Fiyatları, Markov Rejim Değişimi
JEL Kodu: E30, G10
A Study on Recent Oil Prices In terms of Response to Supply and Demand
Abstract
Fluctuations in petroleum prices have substantive effects on financial and
macroeconomic variables. Therefore analysis of price shocks in petroleum prices are
important for both regulators and market participants. Aim of this study is to analyze the
effects of petroleum supply and demand in period 1982:01-2016:01 on petroleum prices.
This relation has been modelled with regime switching models. According to the results,
both production and consumption of petroleum increases the prices within expansionary
periods. On contractive periods however production negatively effects the prices while
consumption has no effect at all. Findings are thought to be indicating a possible
inefficiency in petroleum prices.
Keywords: Petroleum Prices, Markov-Switching
JEL Code: E30, G10
Giriş
Petrol fiyatlarındaki şokların makroekonomik değişkenler üzerindeki etkisi, 1973
ve 1979 petrol fiyat şoklarının ardından ortaya çıkmıştır. Bu dönemde enflasyon ve işsizlik
oranları yükselmiş, ekonomik faaliyetler yavaşlamıştır. Arz yönlü bakıldığında, petrol
fiyatlarındaki artış daha yüksek girdi maliyetine neden olduğu için mal ve hizmetlerin
üretim maliyetlerini arttırmaktadır. Bu durum firmaların üretim hacmini etkilemektedir.
Talep yönlü bakıldığında, petrol fiyatlarındaki artış fiyat düzeyi üzerinde baskı
yaratacaktır. Bu durumda, merkez bankaları enflasyonu kontrol etmek amacıyla faiz
oranlarını arttıracaktır. Faiz oranlarındaki artış ise yatırımların azalmasına yol açacaktır.
Tüketiciler ise, satın alma güçlerindeki düşmeye bağlı olarak tüketimlerini azaltacaklardır
(Balcılar vd., 2014: 2). Bu nedenle petrol fiyat şoklarının analizi önem arz etmektedir.
Petrol fiyatları üzerine yazın oldukça geniştir, çalışmaların bir kısmı üretim ve tüketimin
fiyatları üzerine etkisini incelerken yazının oldukça büyük kısmı piyasadaki balonlar
üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu çalışmanın amacı ekonominin genişleme ve daralma
dönemleri açısından petrol arz ve talebinin petrol fiyatları üzerindeki etkisini incelemektir.
De Santis (2003) OPEC anlaşmalarının petrol fiyatları üzerindeki etkilerini
incelemiştir. Çalışması sonucunda ulaştığı bulgulara göre OPEC anlaşmalarının fiyat
dalgalanmaları üzerinde olumsuz etki yarattığı sonucuna varmış ve ham petrol
fiyatlarındaki elastikiyetin petrol fiyatları üzerinde olumsuz etki yarattığına işaret etmiştir.
Hamilton (2008) çalışmasında petrol arz ve talebinin petrol fiyatları üzerinde anlamlı bir
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etkisi olduğu sonucuna varmıştır. Arz yetersizliği durumunda fiyatların yükselme
eğiliminde olduğunu gözlemlemiştir. Lin (2009) OPEC ve OPEC harici petrol üreticilerinin
oligopolistik davranışlar sergileyerek fiyatları etkiledikleri sonucuna ulaşmıştır. Li (2010)
OPEC üyesi petrol üretici ülkelerin baskın ve girişken üretim politikaları izlememeleri
gerektiği sonucuna ulaşmıştır. Ayrıca OPEC üyeleri harici üreticileri petrol fiyatlarını
Granger nedensellik yöntemine göre etkiledikleri sonucuna ulaşmıştır. Ghassan ve Al
Hajhoj (2016) ECM, eş-bütünleşme ve CGARCH yöntemlerini kullanarak OPEC ve OPEC
olmayan ülkelerin petrol fiyatları üzerindeki etkilerini karşılaştırmıştır. Analiz sonuçlarına
göre OPEC üyesi üreticileri ve OPEC üyesi olmayan üreticiler arasında direkt bir rekabet
olduğunu tespit edilmiştir. Kaufmann (2016) eş-bütünleşme yöntemi kullanarak petrol fiyat
farklarını incelemiştir. Ülke riskleri ve limanlar arasındaki mesafe arttıkça petrol
fiyatlarının artış gösterdiğini ifade etmiştir. Ayrıca OPEC’in fiyatları üzerindeki etkisinin
üye ülkelerin rezerv yoğunluklarıyla ilişkili olduğunu belirtmiştir. Loutia, Mellios ve
Andriosopoulos (2016) vaka çalışması ve EGARCH yöntemlerini kullanarak OPEC petrol
üretiminin petrol fiyatları üzerindeki etkisini araştırmıştır. Çalışma sonucunda varsayılan
etkinin zaman içerisinde farklılık gösterdiği ve üretim kararlarına bağımlı olduğu sonucuna
varmış ve karşılaştırmalı endekslere bağımlı olduklarını belirtmiştir. Biresselioglu ve
Yelkenci (2016) petrol fiyatlarının üretim ve tüketim ile olan ilişkilerini nedensellik
yönüyle ele aldıkları makalelerinde panel homojen nedensellik yaklaşımını
kullanmışlardır. Araştırma bulgularına göre petrol fiyatlarından petrol üretimine doğru tek
yönlü bir nedensellik saptanmıştır. Buna ek olarak petrol fiyatları ve tüketim arasında çift
yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Balcılar, Ozdemir ve Yetkiner (2014) üstel
yerleştirme yöntemini kullanarak petrol fiyatlarındaki balonları tespit etmeye
çalışmışlardır. Araştırma bulgularına göre petrol fiyatlarındaki balonların ve çakılmaların
politik, askeri ve ekonomik şoklardan kaynaklandığı sonucuna ulaşmışlardır. Benzer
şekilde Askari ve Khrichene (2008) ve ayrıca Vo (2009) ile Christopher ve Zerilli (2016)
bu başlıkta birbirini destekleyen sonuçlara ulaşmışlardır.
Yöntem
Zaman serisini yaratan sürecin rejiminde değişmelere izin veren Markov rejim
değişim modeli, Box ve Jenkins (1970)’in sabit parametreli, doğrusal zaman serisi
modelleme yaklaşımına alternatif olarak ortaya atılmıştır (Bildirici ve diğerleri, 2010:69).
Hamilton (1979) tarafından geliştirilen bu modelde geçişkenlik, iki durumlu Markov zinciri
ile ifade edilmektedir (Tsay, 2005). Markov-rejim modeli, çeşitli makroekonomik ve
finansal zaman serilerinde rejim değişimine izin veren bir modeldir (Nelson ve diğerleri,
2001).𝑠𝑡 , {1, 2, … , 𝑁} sadece tam sayı değerlerini alabilen rassal bir değişken olsun. 𝑠𝑡 ’nin
belirli bir j değerine eşit olma olasılığı, 𝑠𝑡 ’nin geçmiş değerlerine bağlı olarak
hesaplanabilir.
𝑃{𝑠𝑡 = 𝑗/𝑠𝑡−1 = 𝑖, 𝑠𝑡−2 = 𝑘, … } = 𝑃{𝑠𝑡 = 𝑗/𝑠𝑡−1 = 𝑖} = 𝑝𝑖𝑗

(6)

Böyle bir süreç, {𝑝𝑖𝑗 }𝑖,𝑗=1,2,…,𝑁 geçiş olasılıklı N durumlu Markov zinciri olarak

tanımlanmaktadır. 𝑝𝑖𝑗 geçiş olasılığı, i durumunun j durumu tarafından izlenme olasılığını
vermektedir (Hamilton, 1994).
𝑝𝑖1 + 𝑝𝑖2 + ⋯ + 𝑝𝑖𝑁 = 1

(7)

Ekonomide genişleme ve daralma dönemi olmak üzere iki rejim olduğu kabul edilirse, st =
{1, 2}, ve daralma st = 1 ve genişleme st = 2 olarak ifade edilirse, iki rejimli bir yapıda bir
rejimden diğerine geçiş olasılıkları aşağıdaki şekilde gösterilmektedir:
𝑃𝑟[(𝑠1 = 1|𝑠𝑡−1 = 1)] = 𝑝11
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𝑃𝑟[(𝑠1 = 2|𝑠𝑡−1 = 1)] = 𝑝12
𝑃𝑟[(𝑠1 = 2|𝑠𝑡−1 = 2)] = 𝑝22
𝑃𝑟[(𝑠1 = 1|𝑠𝑡−1 = 2)] = 𝑝21
Ampirik Bulgular
Bu çalışmanın amacı petrol üretimi ve petrol tüketiminin petrol fiyatları üzerindeki
etkisini incelemektir. Bu amaçla çalışmada, 1982:01-2016:01 dönemi için rafineri alış
fiyatı, ülkeye giriş fiyatı, OPEC ülkelerin üretim miktarı, OPEC olmayan ülkelerin üretim
miktarı ve OECD tüketim miktarına ilişkin veriler kullanılmıştır.
Analize başlamadan önce söz konusu değişkenler hareketli ortalamalar ile
mevsimsellikten arındırılmıştır. Çalışmada kullanılan değişkenlere ilişkin bilgiler Tablo
1’de gösterilmektedir.
Tablo 1: Çalışmada Kullanılan Değişkenler
Değişkenler
Consoecd
Pricefirst
Prodopec
Prodnonopec

Açıklamaları
Oecd ülkelerinin petrol tüketim miktarı
Petrolün ülkeye giriş fiyatı
OPEC ülkelerinin petrol üretim miktarı
OPEC üyesi olmayan ülkelerin petrol üretim miktarı

Değişkenlere ilişkin zaman yolu grafikleri Şekil 1’de gösterilmektedir. Şekil 1
incelendiğinde, prodopec ve prodnonopec değişkenlerinin artış trendi sergilediği
görülmektedir. Pricefirst ve pricerefiner değişkenleri ise 2005 yılına kadar durağan bir
görünüme sahip iken, 2005’de itibaren yukarı doğru dalgalı bir seyir izlemektedirler.
Consoecd değişkeni ise 2010 yılına kadar artmış ve bu tarihten sonra durağan bir görünüm
sergilemiştir.
Şekil 1: Değişkenlere Ait Zaman Serisi Grafikler

Tablo 2’de değişkenlerin düzey değerlerine ilişkin KPSS ve ERS birim kök test sonuçları
yer almaktadır.
Tablo 2: Değişkenlerin Düzey Değerlerine Ait KPSS ve ERS Birim Kök Test
Sonuçları
Sabit

KPSS
Trend

Sabit

ERS
Trend
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Test İstatistiği
Test İstatistiği
Test İstatistiği
Test İstatistiği
1.782004***
0.571388***
129.4477***
79.01373***
***
***
***
1.702730
0.404917
7.109918
17.37436***
2.316067***
0.416441***
49.12564***
5.967878***
2.027734***
0.354266***
191.6051***
35.82873***
%1 0.7390
%1 0.2160
%1 1.9900
%1 3.9600
%5 0.4630
%5 0.1460
%5 3.2600
%5 5.6200
%10 0.3470
%100.1190
%10 4.4800
%106.8900
Not: *, **,*** sırasıyla %1, %5 ve %10 istatistiksel anlamlılık seviyelerini temsil etmektedirler. Lag
değerleri Akaike bilgi kriterlerine göre belirlenmiştir.
Consoecd
Pricefirst
Prodopec
Prodnonopec
Kritik Değerler

Tablo 2’de hem sabit terimli hem de trendli KPSS test sonuçları incelendiğinde
tüm değişkenlerin durağan olmadıkları görülmektedir. Buna karşın, hem sabit terimli hem
de trendli ERS test sonuçları ise, KPSS testinin aksine tüm değişkenlerin düzeyde durağan
olduğunu göstermektedir. Gerek KPSS ve ERS test sonuçlarının birbirine ters sonuçlar
vermesi, gerekse ele alınan dönem nedeniyle değişkenlerde yapısal kırılma olduğundan
şüphelenilmiştir. Bu nedenle değişkenlerin durağanlıkları tek yapısal kırılmaya izin veren
Zivot Andrews birim kök testi ile araştırılmıştır. Değişkenlere ilişkin Zivot-Andrews test
sonuçları Tablo 3’de gösterilmektedir.
Tablo 3: Düzeyde Zivot Andrews Birim Kök Testi Sonuçları
Değişkenler

Sabitli
Lag

Trendli
Lag
Kırılma
Noktası
4
2002:12
1
2010:10
3
1994:02
3
1992:06

Test
Kırılma
Test İstatistiği
İstatistiği
Noktası
Consoecd
-3.842439
4
2007:12
-5.295901***
Pricefirst
-3.497984
7
2005:01
-3.316573
Prodopec
-5.348058***
3
1998:08
-4.893611***
Prodnonopec
-3.531100
3
1988:06
-3.829312
Kritik Değerler
%1
-5.34
%1
-4.40
%5
-4.93
%5
-4.42
%10
-4.58
%10
-4.11
Not: *, **,*** sırasıyla %1, %5 ve %10 istatistiksel anlamlılık seviyelerini temsil etmektedirler. Lag
değerleri Akaike bilgi kriterlerine göre belirlenmiştir.

Tablo 3 incelendiğinde, sabit terimli birim kök sonuçlarına sadece prodopec
değişkeninin düzey değerinde durağan olduğu görülmektedir. Buna karşın, trendli birim
kök test sonuçlarına göre ise consoecd, pricerefiner ve prodopec değişkenlerinin düzey
değerlerinde durağandır. Tablo 4’de durağan olmayan değişkenlerin birinci farklarına
ilişkin Zivot-Andrews birim kök test sonuçları yer almaktadır.
Tablo 4: Birinci Farkta Zivot Andrews Birim Kök Testi Sonuçları
Sabitli
Değişkenler
Test
Lag
İstatistiği
ΔPricefirst
5
***
10.18950
ΔProdnonopec 2
15.28154***
Kritik
%1
-5.34
Değerler
%5
-4.93
%10
-4.58

Kırılma
Noktası
2008:07

Trendli
Test
Lag Kırılma
İstatistiği
Noktası
-9.650896***
4
2010:11

1987:10

-15.47805***
%1
%5
%10

2

1988:08

-4.40
-4.42
-4.11

Not: *, **,*** sırasıyla %1, %5 ve %10 istatistiksel anlamlılık seviyelerini temsil etmektedirler. Lag
değerleri Akaike bilgi kriterlerine göre belirlenmiştir. Δ birinci farkı temsil etmektedir.
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Tablo 4 incelendiğinde, hem sabit terimli hem de trendli birim kök sonuçlarına göre
pricefirst ve prodnonopec değişkenlerinin birinci farklarında durağan oldukları
görülmektedir.
Çalışmada Markov rejim değişim modeli oluşturulmadan önce consoecd, pricerefiner,
pricefirst, prodopec ve prodnonopec değişkenlerinin doğrusal bir yapıya sahip olup
olmadıkları araştırılmıştır. Değişkenlerin doğrusalsızlıkları için Keenan ve Tsay testleri
kullanılmıştır. Sonuçlar Tablo 5’de gösterilmektedir.
Tablo 5: Doğrusalsızlık Testi Sonuçları
Keenan Test
Değişkenler
Consoecd
Pricefirst
Prodopec
Prodnonopec

t İstatistiği
9.07260***
4.03854**
1.25479
0.00019

Değişkenler
Consoecd
Pricefirst
Prodopec
Prodnonopec

t İstatistiği
1.144
4.354***
0.245
0.6609

Prob.
0.0027
0.0451
0.2633
0.9719

Lag
25
14
1
2

Prob.
0.3333
0.0000
0.6209
0.5765

Lag
25
14
1
2

Tsay Test

Not: *, **,*** sırasıyla %1, %5 ve %10 istatistiksel anlamlılık seviyelerini temsil etmektedirler. Lag
değerleri Akaike bilgi kriterlerine göre belirlenmiştir.

Tablo 5 incelendiğinde, Keenan testine göre consoecd, pricerefiner ve pricefirst,
Tsay testine göre ise pricerefiner ve pricefirst değişkenleri için serilerin doğrusal olduğunu
söyleyen sıfır hipotezi red edilmektedir. Dolayısıyla, söz konusu değişkenler doğrusal
olmayan bir yapı sergilemektedirler.
Çalışmada petrol fiyatları ile petrol üretimi ve tüketimi arasındaki ilişki MSDynamic modeli ile incelenmiştir. MS-Dynamic modellerin rejim geçiş olasılıklarına ait
yumuşatılmış grafikler elde edilmiştir. Söz konusu grafikler Şekil 2’de gösterilmiştir.
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Şekil 2: MS-Dynamic Modellerine İlişkin Rejim Geçiş Olasılıklarına Ait Düzeltilmiş
Grafikler

Şekil 2’de rejim olasılıklarına ilişkin düzeltilmiş grafikler incelendiğinde pricefirst için
kurulan modellerde rejim 0’ın daralma, rejim 1’in ise genişleme dönemi olduğu
görülmektedir. Tablo 6’da pricefirst ile prodopec için oluşturulan modele ilişkin rejim geçiş
olasılıkları gösterilmektedir.
Tablo 6: Pricefirst ile Prodopec İçin Oluşturulan MS-Dynamic Modeline İlişkin
Rejim Geçiş Olasılıkları
Rejim Olasılıkları Matrisi
Rejim 0
Rejim 1
Rejim 0
0.48958
0.099935
Rejim 1
0.51042
0.90006
Rejim 0
2000:04-2000:04
2010:05- 2010:05
2000:12-2000:12
2011:01- 2011:02
2003:03-2003:04
2011:05- 2011:06
2004:11-2004:12
2011:08–2011:08
2005:04-2005:05
2011:12- 2012:01
2006:02-2006:03
2012:04- 2012:06
2006:09- 2006:10
2013:02- 2013:06
2007:01- 2007:01
2013:08-2013:11
2007:08- 2007:08
2014:01-2014:01
2007:12- 2008:02
2014:03-2014:05
2008:08 – 2008:12
2014:12-2015:01
2009:04 – 2009:04
2015:03-2015:03
2009:07 – 2009:07
2015:07-2015:08
2009:09 – 2009:09

Rejim Özellikleri
Gözlem Sayısı
Olasılık
Süre
54
13.27
2
353
86.73
12.61
Rejim 1
1982:03-2000:03
2011:03-2011:04
2000:05-2000:11
2011:07-2011:07
2001:01-2003:02
2011:09-2011:11
2003:05-2004:10
2012:02-2012:03
2005:01-2005:03
20012:07-2013:01
2005:06-2006:01
2013:07-2013:07
2006:04-2006:08
2013:12-2013:12
2006:11-2006:12
2014:02-2014:02
2007:02-2007:07
2014:06-2014:11
2007:09-2007:11
2015:02-2015:02
2008:03-2008:07
2015:04-2015:06
2009:01-2009:03
2015:09-2016:01
2009:05-2010:04
2010:06-2010:12

Tablo 6 incelendiğinde, 407 gözlemden 54’ünün Rejim 0’da, 353’ünün Rejim 1’de olduğu
görülmektedir. Buna göre, daralmayı takip eden dönemde (Rejim 0) ekonominin tekrar
daralmada olma olasılığı %48.95, genişlemeyi takip eden dönemde (Rejim 1) ekonominin
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tekrar genişlemede olma olasılığı %90’dır. Ekonominin daralma döneminden genişleme
dönemine geçiş olasılığı %9.99, genişleme döneminden daralma dönemine geçiş olasılığı
ise %51.04’dır.
Tablo 7’de pricefirst ile prodnonopec için oluşturulan modele ilişkin rejim geçiş olasılıkları
gösterilmektedir.
Tablo 7: Pricefirst İle Prodnonopec İçin Oluşturulan MS-Dynamic Modeline İlişkin
Rejim Geçiş Olasılıkları
Rejim Olasılıkları Matrisi
Rejim 0
Rejim 1
Rejim 0
0.48215
0.19033
Rejim 1
0.51785
0.80967
Rejim 0
1986:02-1986:03
2009:07-2009:07
2000:04-2000:04
2009:09-2009:09
2000:12-2000:12
2010:05-2010:05
2003:03-2003:04
2011:01-2011:02
2004:09-2004:09
2011:05-2011:06
2004:11-2004:12
2011:08-2011:08
2005.04-2005:05
2011:12-2012:01
2005:10-2005:10
2012:04-2012:06
2006:02-2006:03
2012:10-2012:10
2006:09-2006:10
2013:02-2013:06
2007:01-2007:01
2013:08-2013:11
2007:08-2007:08
2014:01-2014:01
2007:12-2008:02
2014:03-2014:05
2008:08-2008:08
2014:12-2015:01
2008:10-2008:12
2015:07-2015:08
2009:04-2009:04

Rejim Özellikleri
Gözlem Sayısı
Olasılık
Süre
57
14
1.84
350
86
10.94
Rejim 1
1982:03-1986:01
2009:05-2009:06
1986:04-2000:03
2009:08-2009:08
2000:05-2000:11
2009:10-2010:04
2001:01-2003:02
2010:06-2010:12
2003:05-2004:08
2011:03-2011:04
2004:10-2004:10
2011:07-2011:07
2005:01-2005:03
2011:09-2011:11
2005:06-2005:09
2012:02-2012:03
2005:11-2006:01
2012:07-2012:09
2006:04-2006:08
2012:11-2013:01
2006:11-2006:12
2013:07-2013:07
2007:02-2007:01
2013:12-2013:12
2007:09-2007:11
2014:02-2014:02
2008:03-2008:07
2014:06-2014:11
2008:09-2008:09
2015:02-2015:06
2009:01-2009:03
2015:09-2105:01

Tablo 7 incelendiğinde, 407 gözlemden 57’sinin Rejim 0’da, 350’sinin Rejim 1’de olduğu
görülmektedir. Buna göre, daralmayı takip eden dönemde (Rejim 0) ekonominin tekrar
daralma olasılığı %48.21, genişlemeyi takip eden dönemde (Rejim 1) ekonominin tekrar
genişlemede olma olasılığı %80.96’dır. Ekonominin daralma döneminden genişleme
dönemine geçiş olasılığı %19.03, genişleme döneminden daralma dönemine geçiş olasılığı
ise %51.78’dir.
Tablo 8’de pricefirst ile consopec için oluşturulan modele ilişkin rejim geçiş olasılıkları
gösterilmektedir.
Tablo 8: Pricefirst ile Consopec İçin Oluşturulan MS-Dynamic Modeline İlişkin
Rejim Geçiş Olasılıkları
Rejim Olasılıkları Matrisi
Rejim 0
Rejim 1
Rejim 0
0.48252
0.045390
Rejim 1
0.51748
0.95461
Rejim 0
2005:04-2005:05
2011:01-2011:02
2006:09-2006:10
2011:05-2011:06

Rejim Özellikleri
Gözlem Sayısı
Olasılık
Süre
30
7.39
2
376
92.61
23.50
Rejim 1
1982:03-2005:03
2011:07-2011:07
2005:06-2006:08
2011:09-2012:03
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2007:01-2007:01
2007:08-2007:08
2008:08-2008:12
2009:07-2009:07
2010:05-2010:05

2011:08-2011:08
2012:04-2012:06
2013:08-2014:01
2014:12-2015:01
2015:07-2015:08

2006:11-2006:12
2007:02-2007:07
2007:09-2008:07
2009:01-2009:06
2009:08-2010:04
2010:06-2010:12
2011:03-2011:04

2012:07-2013:07
2013:12-2013:12
2014:02-2014:11
2015:02-2015:06
2015:09-2015:12

Tablo 8 incelendiğinde, 407 gözlemden 30’unun Rejim 0’da, 376’sının Rejim 1’de olduğu
görülmektedir. Buna göre, daralmayı takip eden dönemde (Rejim 0) ekonominin tekrar
daralmada olma olasılığı %48.25, genişlemeyi takip eden dönemde (Rejim 1) ekonominin
tekrar genişlemede olma olasılığı %95.46’dır. Ekonominin daralma döneminden genişleme
dönemine geçiş olasılığı %4.53, genişleme döneminden daralma dönemine geçiş olasılığı
ise %51.74’dür..
Tablo 9’da pricefirst ile prodopec için oluşturulan MS-Dynamic model tahmin
sonuçları yer almaktadır.
Tablo 9: Pricefirst İle Prodopec İçin Oluşturulan MS-Dynamic Tahmin Sonuçları
Değişkenler
Katsayı
t istatistiği
***
C(0)
118.553
29.93
C(1)
-31.8035*
18.07
Prodopec(0)
-12.0011***
2.910
***
Prodopec(1)
0.09993
0.02334
LR doğrusalsızlık testi
119.69***
AIC
4.8990
ARCH
14.60***
Portmanteau
342.31***
Not: *, **,*** sırasıyla %1, %5 ve %10 önem düzeylerinde anlamlılıkları
göstermektedir. Gecikme uzunlukları Akakike bilgi kriterine göre seçilmiştir.
Tablo 9 incelendiğinde, ekonomi daralma döneminde iken OPEC ülkelerinin petrol
üretiminde meydana gelen artış petrolün ülkeye giriş fiyatını azaltmaktadır. Buna karşın
ekonomi genişleme döneminde iken OPEC ülkelerinin petrol üretimi petrol fiyatı üzerinde
pozitif bir etkiye sahiptir. Bu durum, ekonominin daralma döneminde üretiminin azalması
nedeniyle arz fazlasının ortaya çıkması, bunun da petrol fiyatlarını düşürmesi şeklinde
açıklanabilir. Buna karşın, ekonomi genişleme döneminde iken üretim miktarı arttığından,
petrol fiyatları da artacaktır.
Tablo 10’de pricefirst ile prodnonopec için oluşturulan MS-Dynamic model tahmin
sonuçları yer almaktadır.
Tablo 10: Pricefirst İle Prodnonopec İçin Oluşturulan MS-Dynamic Tahmin
Sonuçları
Değişkenler
C(0)
C(1)
Prodnonopec(0)
Prodnonopec(1)
LR doğrusalsızlık testi
AIC

Katsayı
313.290***
-142.336***
-29.9110***
13.5808***
125.14***
4.8850

t istatistiği
69.77
59.20
6.609
5.607
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ARCH
59.118***
Portmanteau
302.77***
Not: *, **,*** sırasıyla %1, %5 ve %10 önem düzeylerinde anlamlılıkları
göstermektedir. Gecikme uzunlukları Akakike bilgi kriterine göre seçilmiştir.
Tablo 13 incelendiğinde, ekonomi daralma döneminde iken OPEC üyesi olmayan
ülkelerinin petrol üretimi ile petrolün ülkeye giriş fiyatı arasında negatif, buna karşın
ekonomi genişleme döneminde iken pozitif bir ilişki mevcuttur.
Tablo 11’de pricefirst ile consoecd için oluşturulan MS-Dynamic model tahmin sonuçları
yer almaktadır.
Tablo 11: Pricefirst ile Consopec İçin Oluşturulan MS-Dynamic Tahmin Sonuçları
Değişkenler
Katsayı
t istatistiği
C(0)
576.381
315.7
C(1)
-44.4293*
14.41
Consopec(0)
13.7998
15.38
Consopec(1)
4.62210*
2.714
***
LR doğrusalsızlık testi
159.91
AIC
4.94011
ARCH
35.888***
Portmanteau
302.30***
Not: *, **,*** sırasıyla %1, %5 ve %10 önem düzeylerinde anlamlılıkları
göstermektedir. Gecikme uzunlukları Akakike bilgi kriterine göre seçilmiştir.
Tablo 11 incelediğinde, ekonomi daralma döneminde iken OECD ülkelerinin
petrol tüketimi petrol fiyatları üzerinde anlamlı bir etkiye sahip değildir. Bununla birlikte,
ekonomi genişleme döneminde iken OECD ülkelerinin petrol tüketimi petrolün ülkeye
giriş fiyatını arttırmaktadır.
Sonuç
Bu çalışmada OPEC ve OPEC üyesi olmayan ülkelerin petrol üretimlerinin ve
OECD ülkelerinin petrol tüketiminin petrol fiyatları üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Petrol
fiyatları ile üretim ve tüketim arasındaki ilişki incelenirken petrol fiyatlarındaki asimetrik
etki de göz önüne alınmıştır. Çalışma sonucunda ekonominin genişleme dönemi için OPEC
ve OPEC üyesi olmayan ülkelerinin petrol üretimi ile OECD ülkelerinin petrol tüketiminin
petrolün ülkeye giriş fiyatı üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğu bulunmuştur. Buna
karşın, ekonominin daralma döneminde OPEC ve OPEC üyesi olmayan ülkelerin
üretimindeki artış petrolün ülkeye giriş fiyatını azalmasına neden olmaktadır. OECD
ülkelerinin petrol tüketimi daralma döneminde petrolün ülkeye giriş fiyatı üzerinde anlamlı
bir etkiye sahip değildir.
Çalışma sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde, petrol üretimi ve petrol
tüketiminin petrol fiyatları üzerinde etkili olduğu ifade edilebilir. Diğer bir ifadeyle, yüksek
ve düşük rejim dönemlerinde arz ve talep şokları petrol fiyatlarını değiştirebilecek güce
sahiptir. Elde edilen sonuçlar, enerji politikası açısından önem arz etmektedir.
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Suggestion of a Framework for the Concept of Financial Literacy
Tuna Can Güleç*
Abstract
The aim of this study is to create a framework for the concept of financial literacy
which is a topic often discussed in subjective manner. Study describes the basic elements
of financial literacy and how they interact with each other and then reviews the recent
literature about these elements, accordingly study attempts to create a framework for
elements of financial literacy. This paper is aimed to be a contribution to the literature by
proposing a framework that would allow consequent studies to contribute to the field in a
systematic way. This financial literacy framework consisting of 3 main elements, however
further studies need to be conducted in order for this structure to have a significant impact
on the field.
Keywords: Financial Literacy, Finance
JEL Code: G02, G19
Introduction
Financial literacy can be defined as a person’s capability of managing money in
such a way that maximizes utility per a unit of expenditure. Theoretically, In order for
markets to be efficient, it is assumed that, an average market participant acts with “rational
behavior” (Hayek, F. A.,1945). In practice, financial markets consist of a number of
individual and corporate investors as well as regulators. Behavior of markets as a whole
depends on the actions and reactions of individual investors which aggregately determine
the market behavior.
Theoretically, if every participant in the market conducts in “rational behavior”
markets are expected to be efficient. However lack of financial literacy and faulty cognitive
processes of human behavior prevents this outcome from occurring. The non-systematic
part of this inefficiency can be significantly reduced with financial literacy. Some
governments around the world has been aware of the importance of financial literacy and
have taken steps towards implementing a structural financial education system. For
instance, government of Australia has released a national financial literacy strategy that
aims to increase its citizen’s financial literacy by creating websites and public classes that
explain the basics of finance and money management.
Individual financial behavior is affected by several factors consumption habits,
cognitive buying processes, level of financial information all play a role in decision making
processes. According to the study of Er F. et. al. (2014); the financial literacy of university
students was measured using financial literacy scale developed by OECD. The study found
31.7% of the students to have a high level of financial literacy while 30.1% had medium
and 16% had low levels of financial literacy. A significant relationship between University
students' level of financial literacy and field of study (quantitative vs. social) was also
observed.
Theory
In order to define the monetary processes taking place in a household, we will be
using Wealth, Income and Utility terms. To define the consequences of the balance between
expenditures and income, we will use Borrowing, Management and Saving terms. These
terms will be used in a slightly different context than their original literature usages,
modified for our purpose.
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Individual
Wealth
Individual
Expenditure
Individual
Income
Individual
Borrowing
Individual
Budget
Management
Individual
Saving

Sum of all periodical differences between Income and Expenditure.
Sum of Periodic Cash Outflows caused by Consumption and Utilities.
Sum of Periodic Cash Inflows such as Salary or Rent Incomes
Normally occurs when Individual budget management results in negative balance
Process in which the individual satisfies its needs and wants, consuming utility. Also
includes management of all monetary processes.
Normally occurs when Individual budget management results in positive balance

The Individual budget management system is the core of financial literacy
framework, a successful individual budget management has three aims to reach, first part
is managing expenditures and income to optimize utility obtained per spending and
maximize the lifetime value of income, this section also includes elements such as an
individual’s self-control to be able to resist irrational buyer behaviors such as impulse
buying.
Second aim is to manage lifetime income and expenditure differences in such a
way that provides a steady level of prosperity through the cycle, this section focuses on the
differences of income and expenditure on an individual’s life cycle, individuals tend to
have lower level of income in their early stages while reaching peak at their thirty to forties
they must be managed accordingly to maintain a steady level of prosperity.
Third aim is the to attain the optimum level in borrowing and saving strategies both
in terms of interest rate and maturity, this section discusses the effectiveness of saving by
judging it on the rate of return in face of risks taken, while measuring borrowing strategies
whenever necessary by judging them on their maturity and interest rate.
Simply put, framework expects from a rational individual to efficiently spend its
money by maximizing its utility for resources sacrificed. Framework also expects a
consistent saving behavior such as retirement saving to equalize the level of prosperity
through lifetime. Return on these saving must be at least the average of the market return
for a given level of risk which is preferably close to zero.
Some corporate finance decisions can be adjusted into micro scale to be used in
approaches to financial literature on aspect of behavioral decisions. Corporations use debt
in order to increase their shareholder value by reinvesting these funds into more profitable
projects. Households however often use debt in expenditures that will create even more
negative cash flow. Irrational spending behavior leads to lower Cash to Utility ratios.
Literature
Study of Lusardi & Mitchell (2014) evaluates the economic decision making
process and its relation with financial literacy in United States and other countries, study
also focuses on possible consequences of financial illiteracy and after evaluating several
elements study concludes that integrating financial knowledge has important implications
for welfare, as well as policies intended to enhance levels of financial knowledge in the
larger population.
In their study in 2014, Fernandes et.al. has evaluated the management of financial
behaviors, their study pointed out on the necessity of the financial literacy and financial
education to be able to increase the complexity of the markets. Study conducts a meta1415

analysis on the literature covering 168 papers from 201 prior studies. Results for the
analysis indicate that only 0.1% of the variance in financial behavior can be explained with
financial education efforts. Also the financial education has a decaying effect of behavior
of students, students that are tested again after 20 month have shown that they lose their
financial literacy over the period of time. Study also indicates that correlational studies
have misleading effects on the subject because of the limited consideration of cognitive
factors in these studies. While unable to present a strong evidence, study leads to the facts
that support to the claim that financial literacy is less connected to education and more
connected to behavioral cognitive processes and that even if a systematic financial literacy
education is implemented, its effects will not be permanent but only temporary because of
these cognitive process domination. Study concludes that choice architecture, regulations
and just-in-time financial education are the main determinants in consumer financial
behavior.
Study of Jappelli and Padula in 2013 conducts an intertemporal consumption model
of investment in financial literacy. Consumer’s ability to obtain above average returns
using their wealth effectively is considered an indicator of financial literacy. Model offers
an optimum for financial literacy education due to the factor that it deteriorates in time and
is a cost factor by itself. Optimal level of investment in financial literacy is expected to
maximize aggregate benefits of financial literacy over time. The model also suggests a
relation between wealth and early life financial literacy and fins strong evidence indicating
financial literacy as a valid instrument in regression of wealth.
Study of Meier and Sprenger in 2013, presents a field study to the literature which
links the individual decisions to acquire financial information to time preferences. In the
field study, researchers have offered the participants a financial education. Results of the
study indicates that the participants who choose to acquire personal financial information
had significantly higher discount factors than those who did not. Results are interpreted in
the way that financially illiterate people tend to value the importance of financial
information less and discounted the benefits of having financial education more.
In their study focusing on the relationship between household net wealth and
financial literacy, Rooji, Lusardi and Alessie 2012 have provided a significant positive
relation between financial literacy and net household wealth. The researchers have
suggested two main channels which financial literacy might facilitate to wealth
accumulation. First one being the likeliness of investing in stock market and second one
being about retirement planning. .
Financial decision making capacity and micro entrepreneurs are evaluated in the
study of Drexler, Fischer and Schoar (2004). Study compares the effectiveness of a simple
rule of the thumb type of education to effectiveness of a standard accounting education.
Education was focused on financial heuristics. Study concluded that the effectiveness of a
simple rule of the thumb type of financial training is significantly more beneficial in micro
entrepreneurship firms than that of a standard accounting education in fields of objective
reporting quality, financial practices efficiency and revenues.
In their study on financial literacy, Kılıç and Seyrek (2015) have conducted a
survey on the students of the Gaziantep University. According to the results of the survey,
male students were found more financially literate then female students. Also the students
who use a credit card or internet banking were significantly more financially literate than
those who do not. Generally the students who participated in the survey were found to be
more literate in individual banking concepts than investment banking concepts.
Sarıgül (2014) has conducted a survey on university students regarding their
financial literacy in his study. Study used a sample of 1127 students and presented them
with a survey consisting of 29 questions. According to the variance analysis results, the
demographics of the test takers had a significant effect on the level of financial literacy.
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Another study by Temizel et.al. (2014) was focused on the content of
undergraduate program’s effects on financial literacy. Study suggests that financial literacy
can be obtained through education and that certain courses have a significant effect on it.
Study compared Economic and Administrative sciences faculty students of 5 different
universities in Turkey to engineering faculty students in same universities. According to
the results, courses taken during undergraduate education have a significant effect on the
level of financial literacy.
Conclusion
The concept of financial literacy is still a young and developing field, therefore
studies in international literature are relatively more focused on proving the existence of a
certain phenomenon than attempting to create a theoretical infrastructure to the field.
Considerable amount of studies in the literature present strong evidence on possible
economic benefits of comprehending the concept of financial literacy while a portion of
studies focus on the educational part of financial literacy.
This study contributes to the literature by proposing a financial literacy framework
consisting of 3 main elements. Individual budget management, lifecycle management and
optimizing the investment and borrowing practices. The field is open to research and further
studies need to be conducted in order for this structure to have a significant impact on the
field.
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Abstract
The issue of reform in public administration is one of the most interesting headlines
in the public administration literature. The effort of public administration to provide more
effective, efficient, productive services and to respond citizens’ expectations form the
public authority in a rational way has directed the public administrations to make reforms
in the framework of administration processes and organisations. While the reform issue has
been an inevitable agenda topic for all countries, it has become essential for the public
administrations of the developing countries.
Sharp transformations taking place in public administration have generally risen
after economy based crises such as 1929 Great Economic Depression, 1979 oil crisis, and
the wars that upset the balances. Therefore, it should not be ignored that the economic
concerns play a dominant role, while thinking about the reforms in public administrations
all over the world.
In the globalising world, supranational institutions, which are prescribed to
regulate the international trade and the world economy almost like a state, have been
established. Those institutions are in the position of dynamos of transformation in the
world, especially in developing countries. In this context, many changes have been realised
under the guidance of IMF and World Bank, in Turkey. The literature and practices about
the reform in the Turkish public administration constitute the subject of this study. The
main aim of this study is to decode the background of our reform practice in order to shed
light on the present.
Keywords: Public Administration Reform, Turkey, Supranational Institutions.
Jel Codes: H110, H120, H 590
I. INTRODUCTION
The literature and the practices on reform in the Turkish public administration are
the subjects of this study. In this context, when one looks at the reforms of the public
administration in Turkey undertaken in 1950s and later, it is seen that especially the ones
until 1980s had advisory characteristics in general and the reform ideas were not reflected
to the implementations. For the reforms after 1980, their higher maturity and fruitfulness
reform studies attracts attention.
II. REFORM IN PUBLIC ADMINISTRATION AND 1950-1960 REFORMS
IN TURKEY
Public administration must ensure its compliance with changing environmental
conditions in accordance with its own structure, such as the living things in the nature. In
this context; the reforms, which put forward the change for best adaptation in the
circumstances, are inevitable.
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The Turkish public administration has also begun reform studies after the World
War II, in order to adapt to changing conditions in the world. In this regard, 1950-1980
foreign reports and the ones prepared by Turkish experts are outstanding.
A. Definition and Field of Public Administration Reform
The word reform, in general, is used in the sense of correcting mistakes and
eliminating shortcomings, restoring, making improvements, or giving a new format.
Reform is sometimes seen to consist a meaning such as giving up the current situation and
directing the way towards new approaches (Sürgit, 1972: 7). The word reform -as the
Turkish Language Institution dictionary gives in the Turkish dictionary- means correcting
(düzeltme) or correction (düzeltim) (tdkterim.gov.tr/bts/, 2011). In any case, reform is a
procedure of change that each organization is forced to face at a certain extent and level
(Kutlu, 2004: 23).
Despite the phenomenon of reform in public administration goes back to earlier in
history, it has newly begun to be widely known and be the subject of research in discipliner
sense. After the “reform campaign” that emerged after World War II., the activities of
investigation and research in this field has accelerated and the number of publications on
the subject has increased (Yayman, 2008: 27). Public administration reform involves the
innovations brought about by the reorganization efforts, which are realised in order to make
public administration more effective and more efficient and to improve it (Sezen et al.,
2008: 104). In Tutum’s (1994: 6) words: reform in public administration is the set of
fundamental changes in the administrative system structure, service preferences, the
personnel regime, administrative practices, decision making process, relations with the
political system and the motivational resources; and looks for an answer to the question of
how the public institutions should organise their goals in the most rational, productive and
effective way, through their limited resources. In short, it may be stated to be the attempt
to reach the changes in society's values and preferences.
There are three different views on the development of public administration
reform. According to the first one, public administration reform borrows the foundations
of the idea of reform from the private sector practice (TQM, Performance-Based
Compensation, Strategic Management, etc.). Second, public administration reform
templates of the strong countries are adopted step by step by the underdeveloped
neighbouring countries. Third, public administration reforms consists of the strategic
behaviour realised by the bureaucrats and the other players involved on the political system,
according to their own perspectives and in the framework of their unique roles (Hood and
Lodge, 2004: 314-315).
The fields of the public administration reforms, which are realised in order to carry
out the system of public administration in a more efficient, effective and economic manner
might be briefly studied under the following headings (Sobacı, 2009: 14-15):
 Organizational Structure Reform: The efforts of reform to be held in the
framework of this title are focused on the subjects such as closing, combining or
upgrading some of the existing institutions; establishing new institutions; central
government-local government relationships; conversions involving the internal
organizations of institutions and power transfers.
 Personnel System Reform: The efforts inside the public administration
mechanism about recruitments, layoffs, training and empowerment of the staff, career
system, retirement, improvement of working conditions and drawing qualified
workforce into the public sector might be collected under this title.
 Rules and Procedures Reform: Elimination, alteration and modification of the
ones among the current rules and procedures, due to their lack of capacity to produce
effective solutions to the issues they are associated with.
 Legislative Reform: The reforms carried out work in this field are focused on;
preventing the excessive prescriptivism and procedures addiction, eliminating
1419

unnecessary regulations and rules, and simplifying and purifying the existing
legislations and making them more comprehensible, in order to make the system more
flexible.
III. 1950-1980 PUBLIC ADMINISTRATION REFORMS AND FOREIGN
EXPERT REPORTS OF TURKEY
No remarkable reform work is noticed during the period from the beginning of the
Republic until the 1950s, due to the fact that those development stages of the Turkish public
administration involve rather the foundation progress of the republic. After 1950, with the
transition to multi-party lifer, while the public bureaucracy expanded and its field of interest
widened, due to the demands of public service coming from the environment increased; the
problems about its organisation and functioning began to increase, as well. In this regard,
after 1950 many reforms were needed and many measures were taken in that direction
(Saran, 2004: 145). Moreover, after World War II, efforts for reconstructing the
administration and realising reforms are seen in the post-war era as a result of the
economical, social and physical deconstructions. In this context, the United States that
emerged as a developing power in the international arena after World War II, has become
as a pioneer in the establishment of a new order. While the basic tool of this new order
became Truman doctrine, the US put that arrangement in place with all aspects, through
the Marshall aids of (Yayman, 2008: 101). In Turkey, as well, taking the Marshall aid from
the USA was chosen as the way of overcoming the administrative, economic and social
downturn encountered after World War II. In this context, the private sector inside the
country demanding the state to abandon the rigid statist policies for using the capital stock
they have, the financiers outside the country propagating the state to softening the economic
state control revealed the necessity of realising reforms for Turkey.
A. 1950-1960 Turkish Public Administration Reforms
Foreign expert reports referred as Thornburg Report, Neumark Report, Barker
Report, Martin-Cush Report, Gruber Report, Hanson Report, Baade Report and ChaillouxDantel Report come to the fore during that period. Among those reports, scopes and
contents of particularly Neumark and Barker reports are quite rich in terms of important
determinations and advices about public administration reform.
At various times, sometimes after an invitation of Turkey, sometimes due to an
initiative of USA, and sometimes by the will of international organizations, foreign experts
have come to Turkey, made observations on the economic structure and prepared reports
and/or projects. The common aspect of almost all of the project and reports was; advices
for keeping the state out of the economy and giving significant place to the private capital
and foreign entrepreneurs in the economic activities (İleri, 2010: 1156). In those reports,
which had the quality of a prior knowledge for US foreign aid, it was tried to steer Turkey’s
public policies using the foreign aids and defence cooperation agreements (Güven, 1998:
143).
There are many determinations and recommendations in those studies and they
should be considered at least in terms of bearing witness to history even if those had not
been realised. When the determinations and recommendations made in those studies are
observed, it is seen that they had focused on the following topics (Yayman, 2008: 201):
 The public administration (amme idaresi) departments; Institute of Public
Administration for Turkey and Middle East (TODAIE), which is one of the oldest
institutions in Turkish public administration; and Istanbul University Faculty of Business
Economics, which train managers for both the public and private sector, were established
in accordance with the recommendations Barker Report, in order to close the gap of
trained staff in Turkish public administration field.
 Another issue raised in the foreign experts’ reports is the problem of giving priority
to the private sector and providing loans for this purpose. In 1950, Industrial Development
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Bank of Turkey was founded for providing low-interest loans and guidance to the private
sector, using in the state funds and external loans provided (Avcıoğlu, 1969: 277).
 Establishment of the State Personnel Office in the context of solving the civil
servants’ problems and establishing a central level personnel unit was recommended in
almost every work including particularly the Barker Report and that organization was
founded in the period after 1960, May 27.
 Making some translations and making some publications used as course books for
meesting the needs of the universities and the citizens has been a result of foreign experts
reports.
 One of the issues frequently mentioned in the reports is the task sharing problem
between the public administration units and that is the most criticised issue in the history
of administrative reforms and recent history of Turkey, as well.
 Another issue in the report of the foreign experts is the reduction of the number of
officers. This problem is still mentioned today.
 One of the public organizations established due to the recommendations stated in
those report is the General Directorate of Highways.
B. 1960-1980 Public Administration Reforms
Due to the lack of qualified experts in Turkey for carrying out the reform actions
in Turkey until the 1960s, the reform efforts were generally carried out by foreign experts.
When the 1960s began domestic experts came to the stage (Polatoğlu, 2003: 161). On the
days following May 27, 1960 military intervention, intensive work was focused on public
administration reform. In order to ensure the coordination of that work and the contribution
at the maximum level, State Planning Organization, State Personnel Department, Institute
of Public Administration for Turkey and Middle East were established (Tortop et al., 2007:
465). The commitment for making reforms, which emerged after the coup, was reinforced
with drafting a new constitution (Sürgit, 1972: 78) and by applying 5 year development
plans after 1963, it was decided to improve the administrative structure in parallel with the
requirements of planned development and to reshape the administrative structure through
making reforms in administration (Yayman, 2008: 212; Tortop et al., 2007: 465). In general
in Turkey after 1960, indications of changes in the administrative structure revealed the
policies advising reformations in the functions and organs the state (Ekiz, 2009: 91).
After the May 27, 1960 military coup, the need to reform administration was
emphasized. Preliminary Report on Administrative Reform and Reorganization, which is
the first study performed in this framework, was conducted after the request of the National
Unity Committee and State Planning Organization (SPO) under the leadership of the
Institute of Public Administration for Turkey and Middle East and was filed to the relevant
authorities on February 10, 1961. In that report, while the necessity reasons of the reforms
to be realized were stated, the reasons were described in general terms and a systematic
presentation was not used. In the report mentioned, it was suggested that; the gradual
changes in the requirements that had led to the establishment of the organization, also
causes the need for changes in the aims, structures and working methods of the
organizations and there is also a need for an organization to monitor those changes and
make the necessary arrangements. Apart from that, the request and pressure of the public
for the establishment of a simpler, faster running and low-cost functioning administrative
structure are among the reasons for the reforms, as well (TODAİE, 1965: 6).
Preliminary Report on Administrative Reform and Reorganization is a preliminary
study; which determines the problems of Turkish public administration in the light of the
studies done in foreign countries and in line with the historical experience of the Turkish
government, warns those concerned and provides them some ideas. That report was
prepared for two purposes; first, providing a realistic opinion in the meaning of
administrative reform and reorganization, second, putting forward come concrete ideas
about the way to make a public administration reform in Turkey (Tortop et al., 2007: 466;
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Yayman 2008 ; 220). Failure for enactment of the bill that was prepared by SPO on the
basis of this report, became the reason for beginning the efforts that resulted in Central
Government Organization Research Project (MEHTAP), which is accepted to be one of the
most comprehensive research adopted during Turkish administrative history (Sürgit, 1972;
84). The recommendations made by the central research group to the government in the
context of MEHTAP report focused on the following topics: the distribution of tasks
between central administrative units; increasing the efficiency of planning and coordination
activities; improving the efficiency of financial control and personnel management
(Polatoğlu; 2003: 162).
When MEHTAP report was published, it began to be taught in many universities
as a separate course, and the report text began to be used as a textbook. Additionally, the
formation of the each annual program since 1964 and the parts of the Second Five Year
Plan about the reorganization of the public administration are significantly inspired by
MEHTAP. As a result MEHTAP report has deeply affected the reform implementations on
public administration and the reform studies after itself in terms of approach, method,
organization and content (Sürgit; 1972: 10). The government taking the office after the
March 12, 1971 memorandum began to conduct comprehensive studies in the context of
public administration reform, and stated that as "modernizing the administrative and
economic structure " in the government program (Coşkun and Nohutçu, 2005: 10). In the
context of that program set forth, an Advisory Board was formed by Decree No. 7/2527 on
May 29, 1971, in order to determine the overall direction and strategy of the reorganization
of public sector according to the government program. The Board began to work on June
18, 1971 (Sürgit, 1972: 149).
That Advisory Board formed nine research groups, with a general research group,
under the leadership of a project manager elected among its members. Those research
groups prepared a research group report, by getting information from the relevant
organizations and individuals ad by examining the public administration reform reports and
studies in the past (TODAİE, 1972: 1-3). That study was ended in October, 1971, after
giving the overall report its final form. The Administrative Reform Advisory Committee
that prepared the report dissolved just after submitting it to the government on November
10, 1971. After the submission of that report to the government it is seen that it was sent to
all ministries and institutions requesting their views and some of the ministries and
institutions began reform studies in parallel to the report (Sürgit, 1972: 158). The most
distinctive characteristics of the “planned development period” from 1963 to 1980 may be
summarised as; making many researches but practising a few attempts (Sürgit, 1972: 196).
Overview of the efforts performed until 1980 involve public administration reform studies,
which carried out in line with the path of international centres. The aim is overcoming the
problem of "administrative underdevelopment". The studies conducted in this context are
collected in the axis of converting the present bureaucratic structure into a Western style
bureaucratic apparatus. Financial shortcomings of those reform studies were resolved using
foreign aid, while lack of information has was resolved with the support of foreign experts,
as well (Güler, 2005: 63).
IV. POST 1980 REFORM EFFORTS IN TURKEY
Due to the fact that the stagflation period experienced after the oil crisis in 1973
negatively affected the entire world economy, the Keynesian politics and Welfare state
were seriously criticised. The New Right approach, which got increasingly strong in line
with the Neo-liberal policies made studies advising to restrict state's interventions. Many
countries felt the need for reform in the field of public administration after 1980s and
implemented reforms in their public administration structure in order to form one, which is
market-based (Kalağan, 2009: 93-94).
As a result of Turkish public administration being unable to meet the requirements
after 1980 and the governments of the states being rapidly affected by the change, radical
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changes were made in the way of administration practiced. In this context, the theoretical
framework underlying the process of change stands out to be the approach of New Public
Management (Üstüner, 2000: 15-31). The most widely discussed evidence showing that
the reforms based on Managerial approach are dominant/common is the OECD's public
management reports. According to those reports, similar trends are observed in public
sector reforms in many countries. According to the OECD reports, the reforms carry eight
main features (Kickert, 1997.17):
1. Delegation of authority, providing flexibility,
2. Provision of performance, control and accountability,
3. freedom of Competition and choice
4. Provision of services, responsively to citizen requests
5. Improvement of human resources management
6. Optimum use of information technology
7. Improvement of the quality of regulations
8. Development of the steering capacity of the central administration
The reforms after 1980 were based on the ideologies, ideas and practices such as
new public management approach, globalization, privatization, decentralization,
governance, and neo-liberalism.
As the inevitable result of globalization, all states are to be integrated into a single
global economy and financial system and the regulatory powers of the nation-state are
transferred to international organizations. From this point, IMF and World Bank work for
the developing countries to comply with the global market and become almost a cog of that
wheel. In order to guarantee, and even in some kind impose that process, stabilization and
structural adjustment loan programs are activated (Çataloluk 2005; 75).
AT the beginning of the process in Turkey, there is the 1979 IMF Stand-by
Agreement, and the 24th January 1980 Decisions following it. Implementation of these
decisions, which determine the beginning of opening to the phenomenon of globalization,
was made possible by the September 12 regime. The interest of the September 12 regime
in this process is set out clearly by the World Bank. The restructuring of the state was
initiated with 5 SAL (Structural Adjustment Loan) signed with the World Bank after the
1979 Standby agreement (Güler 2005; 16).
A. REFLECTIONS OF PAST 1980 REFORMS AND THE NEW
INSTITUTIONS
It is seen that the states in the world got smaller after 1980 and they left the
economy to the market under the coordination of World Bank and the IMF and under the
guidance of the new right-wing politics. Turkey took its place among those countries,
which were caught up in this wind of change. It is clearly observed that the Nation-States
then began to gradually take over a regulatory role. In this context, several new institutions
were established or radical changes emerged at the existing institutions in Turkey.
1. KAYA Project
The need for evaluating the impact of the process after 1980 over the functioning
of public administration and for see the adaptation level of the system to the rapid social
change experienced in recent years revealed the necessity of re-examining the public
administration system. For that purpose, a study was requested from TODAİE by SPO for
leading the Sixth Five Year Development Plan and the annual plans in terms of improving
and reorganising the public administration. The aim of the study was: to search the
reflection level of the studies completed so far on the practice; determine the shortcomings,
failures and problems of the implementations; put forward clearly the masures to be taken
about those issues; identify the preparation steps to be taken in the field of administrative
compliance in accordance with Turkey’s decision to participate in the European Union.
The issue was dealt under the name of Public Administration Research (KAYA) Project by
TODAİE (Ergun and Polatoğlu 1992: 21).
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As a result of KAYA, after determining the general problems of public
administration in the country, the suggestions are listed under the headings of: common
tasks (planning, coordination, monitoring, public relations); the main service groups
(economics, finance, energy and mining, national education, culture, tourism, health etc.);
administrative compliance with the European Union; and local governments, by
determining the situation (Akın, 2000: 85).
2. Privatization
One can give examples of the privatized institutions in Turkey in the light of the
notifications made by the Republic of Turkey Prime Ministry Privatization Administration
(TPMPA). Since 1985; public shares in the 270 institutions, 22 unfinished facilities, 524
immovable public properties, 8 motorways, 2 Bosporus Bridges, 103 facilities, 6 Ports,
licences for games of chance and Vehicle Inspection Stations has been included in the
privatization. Public share in 25 institutions and 4 unmovable public properties were
assigned in order to be excluded from the scope privatization without being subject to the
privatization process then, to be made without legal personality by winding up or
combining them with another institution. Among those, T. Teachers Bank (T. Öğretmenler
Bankası) was assigned to the People's Bank (Halk Bankası) in May 1992; Maritime Bank
(Denizcilik Bankası) to the Land Bank (Emlak Bankası) in November 1992; and Ardem
Inc. (Arem A.Ş.) to Arçelik Inc. (Arçelik A.Ş.) in August 1999 (TPMPA). As seen many
privatization efforts in Turkey has been done and is still going on. Among those
privatizations, the sale of Turk Telekom was turned into a full crisis and it took place a lot
in the public agenda. It became possible to privatize 99% of Turk Telekom after a law, and
the “Golden Share” of 1% was left to the state due to the strategic importance of the service.
Although it was the strongly criticized by some sections of the society, privatization of
Turk Telekom was provided with the Official decision (Boztaş 2001; 8).
3. Independent Regulatory Authorities
Some sectors such as communication, energy, competitiveness, human rights,
telecommunications finance and banking have a special significance in the life of society;
they are highly to be open to technological developments and they have a structure related
to fundamental rights and freedom. Those characteristics of those sectors is the main cause
of the emergence of a requirement and aim to isolate those sensitive fields from the
influences and pressure of the politicians and the actors operating in those sectors and to
establish some institutions having those aims (Ulusoy, 2003: 5). All of the Independent
Regulatory Authorities (IRAs) in our country were created by law. The IRAs except Capital
Markets Board (CMB) and Radio-Television Supreme Council (RTSC) the "institutions
and committees" have a dual distinction. The Committees act as decision-making bodies
of the IRAs. For example, chairman of the Competition Authority (CA) is the highest chief
of the Authority and is responsible for the general management and representation of the
Authority. (Law 4054; A. 29). In addition, those authorities have independence in their
administrative decisions and are given legal personality. For example, according to the Law
No. 4054 (A. 20) CA and according to the Law No. 4734 Public Procuement Authority
(PPA) (A. 53) have “public legal entity and administrative and financial autonomy". In
addition, those institutions are independent while performing their duties. No organ,
authority, position or person can give orders or instructions to influence the decisions of
the institutions. As a part of the legal entity, the IRAs have the authority to both make and
implement regulations. Those regulations are related to not only the regulation of the fields
of activity, but also administrative structure of them (Emek and Acar 2004; 91).
4. Regional Development Agencies
Regional Development Agencies, are legal entities, among their activities, the ones
which are not regulated in the Law No. 5449, are subject to provisions of private law. The
agencies are not subject to the provisions of Public Financial Management and Control
Law No. 5018, State Procurement Law No. 2886 and Public Procurement Law No. 4734,
as well. Agencies are audited internally and externally. As it is identified in the Law, the
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agencies consist of: a board of development involving up to 100 members composed of
representatives from public institutions and organizations, the private sector, nongovernmental organizations, universities and local governments; a board of directors
composed of the governors the mayors presidents of the trade and industry chambers; a
general secretary determined by the board of directors and approved by the SPO; and the
investment support offices.
Ildırar (2004: 229-231), states that the central planning policies with the aim of
regional development could not be very successful in overcoming regional inequalities. He
argues that they rather increased the disparity more further in some cases. He states that the
RDA model, which would allow the local elements to take role that in determination of
regional policies, woud be one of the most indispensable actors of regional development it
would become easier to ensure public's ownership of the policies through participation.
5. Social Security Reform
Several reforms have been implemented in accordance with the requirement of the
reform in the social security system. Labour and Social Security Ministry prepared the
Laws No. 5502 and 5510, which are about the social security reform that had been stated
in the government plan and the immediate action plan, and they were tey got through the
Parliament. The social security reform has 4 main components, which complement one
another. First, a single pension regime that includes the short and long term insurances
except the general health insurance was realised. Second, the general health insurance to
provided the financing of a fair, equivalent, preventive and curative healthcare delivery for
the entire population, was created. Third, social aids and social services, which were
conducted dispersedly, were brought together and a system that is based on objective
criteria for benefit and is accessible by all the needy people was formed. Fourth, the
institutional structure was built for making the services about the three basic functions
mentioned above so modern, effective and efficient that the citizens would easily access
them (Apan, 2007: 247-248)
6. The Right to Information Act
Using their right to information, which is one of the indispensable elements of
democratic governance, the citizens supervise the institutions and agencies serving on
behalf of the public. Democratic governments, are obliged to make legal and administrative
arrangements to enable the citizens exercise that right and to prepare the infrastructure of
the information acquisition system. In this context, a study was carried out in our country
and a law was enacted in this direction. Some arrangement were made on the right to
information, which was one of the basic principles of organization and functioning of the
Bill for Basic Law of Public Administration. "The Right to Information Act" was published
in the Official Gazette dated October 24, 2003 and No. 25269; and "The Regulation on the
Principles and Procedures for the Implementation of The Right to Information Act" was
published in the Official Gazette dated April 27, 2004 and No. 25445. That regulation
involves the principles and procedures on the real and legal persons' using their rights to
acquire
information
in
accordance
with
the
Law
No.
4982
(http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr).
7. Public Financial Management and Control Law
The Law on General Accounting No. 1050, which has the characteristics of the
"basic law" in the financial field, came into force in 1927 and came to the recent past by
being changed in some dates, but that law failed to meet the changes that occurred in theory
and practice. Public Finance and Control Law was enacted on 10 December 2003 in order
to legislate the new developments in a holistic manner and implement the "the new control
philosophy" that could not be realized previously (Al, 2007: 3). That law has the
fingerprints of an accountable, transparent, performance-based public administration that
includes strategic planning and gives more importance to local and decentralized
management instead of regulation-driven, rules-based traditional public administration
where central planning felt (Hazman, 2007: 529 ).
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8. Reforms in Local Governments
The studies on the restructuring of local government has gained speed after 1960,
such as many fields of study in our country. Local governments has an important place in
the development plans prepared in the context of the reorganization of the administration
as a whole (Ökmen 2003: 123). Undoubtedly, the most important initiative in the planned
period that has the aim to reorganize the local governments is the MEHTAP (Central
Government Organization Research Project), which began due to the Cabinet Decree No.
6/209 dated February 13, 1962. The aim of the project was to make a favourable change in
the administrative structure in order to achieve rapid economic development in the plan
period. As a result of that research the following suggestions were made: "Distribution of
the tasks between the central institutions, local units of the central government organization
and the local authorities; powers, resources and organizations of the local authorities pose
a very important field of study". Among the things to be done "examining the relationships
between the local authorities and those of them with the central administration" is also
necessary(Keleş and Yavuz, 1989: 295-296).
One of the important studies on local governments is the report, which was
prepared by the Administrative Reform Advisory Board with the name "Principles and
Recommendations on Reorganization of the Administration" (Ökmen, 2003: 123-124). On
the other hand, the Ministry of Local Administration was founded in January of 1978 as
the result of the need for an organization that will produce solutions for the problems of
local governments from the centre. The aim of the Ministry was stated to be resolving the
administrative and financial problems of the developing local governments and to provide
efficiency and operability to the local governments, in our society that has entered a rapid
process of change. However, the Ministry was dissolved in 1979, when the expected results
were not achieved due to various reasons (Öner ve Yıldırım, 2002: 248). 1982 Constitution
includes important differences from 1961 Constitution in terms of its perspective on local
government. The most important of those differences is the Article 127, which allows the
establishment of Metropolitan Municipalities. In the context of that article, in the Law No.
2972 on local elections it was stated to be implemented from the local election of March
25, 1984 that: Metropolitan Municipalities would be established in the cities, in the centre
of which there are more than one districts; and Districts Municipalities would be
established in the districts mentioned, as well. In 1984, the Law No. 3030 on Metropolitan
government came into force (Erençin 2004: 60-61).
Another study regarding the reform of local government is the "Bill for The Law
on Distribution of the Tasks between Central Administration and Local Authorities and
Organization of Service Principles and Making Changes about Local Authorities in Various
Laws", which is publicly known as the Bill for The Law on Local Governments. The bill
was has been submitted to the Parliament on March 24, 1998. That is a bill, which makes
one feel the impact of discussion on the new public management over it (Erençin 2004:
34).
When the reforms carried out in the local government are observed, the reforms
realised step by step after 2002, are seen to be more comprehensive, implementable and
result-oriented than the reforms before 2002. In this respect, three important laws were
enacted.
1.
Municipal Law No. 1580, which regulated the duties and powers of the
municipalities, was enacted in 1930 and existed until 2004 with some changes made at
different times. However, the local government laws of that date are considered by
everyone to be insufficient for Turkey then. From that point on, the reforms in that
framework are seen to have gained momentum after the establishment of the AK Party
government. One of the studies in this context is the "Municipal Law". The new
Municipalities Law No. 5393, has brought significant changes to the organization of
municipalities in the framework of the restructuring of public administration. It is seen
that the law was prepared under the guidance of the European Charter of Local
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Autonomy, New Public Management Approach, experiences of the developed countries,
and their problems that had emerged in practice, the real facts of our country and the 150
years municipal experience (Eryılmaz, 2007: 151-154).
2.
Special Provincial Administration, was established with the 1864
Provincial Regulations (Vilayet Nizamnamesi) in the Ottoman period. In March 1913,
the basic law on the Special Provincial Administration -Provisional Law on Public
Administration of Provinces (İdare-i Umumiye-i Vilayet Kanunu-u Muvakkati) came into
force. (Keleş and Yavuz 1989: 48). That law continued to be in force until 1987 but had
some changes. In 1987 the Law on Special Provincial Administration No. 3360 came into
force with the expectation to respond to the changing conditions in the system (Parlak,
2005: 180). The 58th AK Party government wanted to make a distribution of tasks,
authorities and responsibilities between the central administration and the local
governments. As a result of that distribution, various authorities and duties and also the
units that conduct those duties were transferred to the special provincial authorities from
the central administration. The Law No 5302, which was prepared in accordance with
that aim, came into force after being published in the Official Gazette No. 25745 on 4
March, 2005 (Coşkun and Uzun, 2005: 158).
3.
Another action of reform related to local governments reform is the
Municipality Law No. 5216 prepared by the 59th Government in order to regulate the legal
status of the metropolitan municipalities. It was enacted on July 10, 2004 and came into
force after being published in the Official Gazette dated July 23, 2004. The Law No. 3030,
which refers to a two-level (metropolitan municipalities and district municipalities)
central metropolitan administrative structure, not only found some solutions to some
problems, but also led to some to shortcomings and problems in practice. In the general
preamble those problems are stated to be; lack of objective measures for distribution of
the duties and authorities, inadequateness of the mechanisms to establish cooperation
between levels of government, lack of a clear dominance of the metropolitan government,
inability to make metropolitan-wide planning and coordination and distinctness of the
municipality sizes. The Municipality Law No. 5216 was prepared in order to resolve those
problems; to restructure the metropolitan municipalities in line with the developments of
public administration; to make them effective, transparent, accountable and participative
(Demiral 2007: 90-92). The Law No. 6360 on "The Establishment of Fourteen
Metropolitan Municipalities and Twenty-seven Districts and Amendments at Certain Law
and Decree Laws" dated December 2012, which caused important changes in many laws
notably the Law No. 5216, has led to the realization of significant changes in the
framework of administrative, financial, political structure of the metropolitan system and
provision of the metropolitan public services (İzci and Turan 2013: 117). The number of
the metropolitan municipalities has increased to 30 with this Act and the amendments to
it.
V. CONCLUSION
The welfare state approach adopted after the Great Depression in 1929 and the
efforts for adaptation to the situation that emerged after The World War II that occurred in
1945 was demolished with the oil crisis in 1979 and the belief in downsizing the state was
adopted. A rapid change was seen in the world, in this context. In that process, transnational
organizations such as particularly the IMF, World Bank and the OECD came to the fore,
and undertook the manager and router position of the change. Another inevitable result of
this process of change became globalization. The states were connected and also made
dependent to each other almost such as a network. Of course the actors to mostly profit
from that process of change and transformation are the states, which had economies at a
certain level of development and had relatively higher levels of stability in political sense
at the beginning of the process.
The developing countries acted in order to integrate into the world, with the
guidance of the IMF and World Bank. At that point, Turkey started its reform efforts in
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1950, but the actual process of change in Turkey gained significant momentum in 1980,
such as all over the world. Liberalism was the main point of action in administration of the
state; and withdrawal of the state from the market and abandoning the approach of being
both player and manager of the economy was identified as the essential purpose. In that
process; the concepts of privatization, decentralization, governance, regulation,
deregulation etc. have entered the agenda of the country.
Turkey, especially after 1950, tried to direct the reforms through the reports of
foreign experts, however was not very successful at the implementation phase. In the 1960s,
reports prepared by Turkish experts (Preliminary Report, MEHTAP, Reorganization of
Administration) were taken as guide, but the report in those years also could not do better
than advice although they led to the establishment of a few institutions. The reports from
1950 to 1980 should not be overlooked, due to being a basis for the post-1980 reforms. In
the 80s, many legislative actions were carried out and various institutions and agencies
were established, in terms of change. Those reforms -especially the ones after 2002- are
noteworthy for being comprehensive studies in quality as well as quantity. Those reforms
not only have some aspects to be criticized, but also they are so fast, effective and efficient
works that we are not used to see during our administrative history.
If it is accepted that it is inevitable today to integrate into the world, the changes to
take place should conform to the structure of the society and those changes should be
explained to the ones to be affected by them and to the society after a comprehensive
assessment of the requirements, and possible consequences. The problems that emerge in
the implementation of the reforms should be considered, and the process should be
improved continuously. In this context it is of vital importance that; the legal basis for the
appropriate reforms with the requirements of the age should be built, the reforms should be
implemented quickly, and if needed the shortcoming aspects of the process should be
improved with emergency interventions, and all the actions should be realised in the
dizzying speed of the information age.
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The Awkward Eu Policy In The Syrian Imbroglio
Halil ERDEMİR*

Hatice P. ERDEMİR**

Abstract
The EU is one of the leading international powers, which has ability and capability
to play an influential role in the humanitarian crisis of Syria. Nevertheless, the EU
authorities did not deal effectively with the Syrian issues on solving the emerging
difficulties at the very beginning. Such reluctant acts were contradictory to those basic EU
principles, which were envisaged by the establishment of the institution.
The Syrian security authorities usage of severe violence against those peaceful
protestors in 2011 has changed the EU policy towards Syria. The EU’s initial steps were
suspension of the cooperation with the Syrian Government under the European
Neighbourhood Policy and extending the restrictive measures for political solution of the
conflict. The EU has condemned human rights violations in Syria but its policy
implementation was not enough for effective desired results.
The EU has tried to keep the Syrian people within their country and/or outside of the
EU border. The EU is taking part of the International Syria Support Group in order to
stabilization of Syria and a peaceful solution of political delicate situation within the
country. The Foreign Affairs Council adopting new strategies regarding the humanitarian
disaster in Syria as emerging problems within the neighbouring areas.
The EU and some of its member states are trying to help Syrian humanitarian crisis
by providing financial assistance as a result of direct affects of refugees and related issues
within the European borders. This paper will highlight above matters by using official
papers, media outlets and academic papers.
Key words: F22, F51, F52, F54, F55.

I. INTRODUCTION
Russian invasion of Crimea and continuing assault on Ukraine and Syria has forced
the reluctant EU’s involvement with the crisis. The EU member states found themselves in
an awkward position to reconsider their future relations with Russia not only in Ukrainian
but also in Syrian issues. Since the emergence of new geopolitical situation in the Eastern
Mediterranean the EU policies needs to be accorded to developments in the region. The EU
consideration should be focused on the understanding possible purposes and causes of the
International powers’ aggressive policies in Syria.
International powers’ gradually altered their Syrian policy as a result of their internal
political and economic requirements. The EU has failed to understand on reading rapid
political shifts in Syria. The lack of rapid response and shortsightedness of the EU on the
Russian aggressiveness in Ukraine and Syria has potentials for creating long-term
confrontation and competition in political and economic fields of the involving areas. This
has potentials to significant consequences not only for the EU but also for the region.
The EU is reluctant to produce a collective analysis and a concrete authoritative
response towards Syrian developments. This became evident during the influx of Syrian
refugees to Europe and continuing crisis. The EU member states is forced to a position to
decide whether the current Russian and other international powers’ expansionist policiesin
Syria is acceptable or not. This issue ought to be dealt not only for the EU’s wellbeing but
also for the regional states. Newlyemerged geopolitical competition and threat to the EU’s
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future is on the test. The limited influential capacity of the member states of the EU will
disappear by their lack ofefficient coordination and cooperation to act actively.
One has to be acknowledged the reality of Syrian geographic, geopolitical and
strategic position of the current requirements. Economic, political and shared strategic
interest must be maintained in multilevel dialogues between the partners. This paper will
analyse how those issues given above affects and directs the EU policies towards Syria and
the region.
The European Union tried to extend its influence on the Eastern Europe, Southern
Mediterranean region and Caucasus region in which Azerbaijan, Armenia and Georgia. In
these areas Russian influence was dominant up to the early 1990s through the Soviet Union.
European policy-makers thought that they are in an upper hand position in many areas. The
EU and NATO wanted to extend their sphere of influence in the East through inviting
Ukraine and Georgia to become a member of NATO and close cooperation with the EU.
The west used democracy and human rights issue to achieve their aims
The Russian Federation resisted western policy in the former Soviet states and Syria.
Russian invasion of Crimea and continuing assault on Ukraine, Georgia and Syria was a
response to the reluctant EU’s involvement with the crisis in the region. The EU member
states found themselves in an awkward position to reconsider their future relations with
Russia not only in Ukrainian but also in Syrian issues. Since the emergence of new
geopolitical situation in the Eastern Europe, the Black Sea and the Mediterranean new
policies have to be adopted accordance to the new developments.
Due to the geopolitical considerations the Russian Federation involved with Georgia
in 2008, Crimea in 2014 and southeastern Ukraine in 2014 and 2015 and in Syria in 2015.152
Russia shifted and changedits policy towards Russian sphere in the recent years.153 Recent
Russian intensive involvement in Syria began on 30 September 2015. Russian backed
Besar Esad on the one side, so called Dawlah el Islâmiyah fi’l-Iraq wa’sh Sham (Islamic
State of Iraq and al-Sham (ISIS)) on the other are killing Syrians and creating enormous
problems not only for the region but also wider world such as Europe.
Russia has intervened militarily Ukraine and Syria, where revolution and extreme
political polarization threatened the governments of pro-Russian leaders, Viktor
Yanukovych and Beshar Asad. These two countries have the similarities and differences
between them. Both, Syria and Ukraine are home to Russian naval bases in Tartus and
Sevastopol, respectively. Warm-water ports foreign policies have long played important
roles throughout history of the Russian Empire, the Soviet Union and the Russian
Federation periods. Through these naval ports Russia was/is not a landlocked country.154
Russia has fought throughout the past several centuries for its naval bases and the Turkish
Straits. For the Russian security in the Eastern Europe, which was used as a buffer zone
between the European powers and Russians, the Black Sea and its coastline for militarily
and economically. Russia always tried to avoid to being a landlocked country by avoiding
various ways.155Russia tried every way to expand its border by adjusting necessary policy
of its geopolitical requirements. Vladimir Putin announced its naval 2020 strategy is the
primary motivation behind Russia’s interventions to support pro-Russian separatists in
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Ukraine and Assad in Syria.156 Whatever Russian economic and strategic situation requires
either expansionist or contractionist political understanding will be in use. The port of
Tartus was opened to the Russian fleet in 1971. Moreover, Russia was able to continue to
sell more military materials and weapons to Syria during the Soviet Union era.157 Russians
worked on turning Tartus into a full port for providing logistical facility in materials and
technical capacity for the maintenance of the needs for the Russian fleet. So, the military
relations between Russia and Syria were/are a reflection of Russian penetration to the South
Western Asian Countries (SWAC, the Middle East) in general, Arab countries in particular,
in and around of the Mediterranean Sea.
Russians are using every available method to influence on the targeted areas within
‘maskirovka’policy which is the military deception for Russian intervention as camouflage,
disinformation, traps, blackmail and diplomatic cunning.158 What happened in Abkhazia is
happening in Syria and Ukraine.159 Russia has continually sought to effect regime change
whenever and wherever the leaders of the non-Russian republics/peripheral states leaning
toward the West. Such political environment, Russian speaking Abkhazians were/are used
as a lever for the Russian invasion of Georgia in August 2008,prior to the war, Russians
were “invited” as “peace-keeping” by the Abkhazians which the same notion of invitation
will be repeatedly used in both, Ukraine and Syria in 2014 and 2015, respectively.
In the Mediterranean Sea, Russia announced its military contracts with Syria on the
renovation and coastal infrastructure of Tartus with an amount of $19.4 billion in 2005.
Mobile coastal missile systems, anti-ship and boats missiles, warehouse barracks and many
other military steps were taken under the contract. Russia began to move boldly on its
strategic moves in the Black Sea and the eastern Mediterranean against the interests of the
west, namely the US and the EU.
Western countries’ hesitative strategy and disunited policies towards the Russian
invasion of Abkhazia and Ossetia was/is one of the major encouragement for the Russians
to decide invasion of Crimea and involvement in Syria. American policy was not decisive
as like the heavy-handed policy-making of the EU. Russian Duma, on the other hand,
permitted Putin to take any action anywhere to protect Russian speakers and Russian
interests. Duma authorizedPutin to direct operation for Russian interests.160Russian assets,
influence and political leverages were/are affected by this so-called western oriented civil
war in Syria. Why Russia became furious within the developments at Syria is directly
linked with the Russian realist perspective of international relations.
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Tartus, Banias and Homs are important for the Russians. Pro-Russian Beshar Asad
refused to sing a gas agreement which will transfer Qatar’s liquefied gas to Turkey. 161
Russia’s close connection and its influence on Syria played important role on this gas deal
to cancel it. Russia does not want to lose Turkey as an ever-growing market for its energy
costumer.162 Russians vetoed all military related resolutions against Syria and Asad.163
Russians worried on fighting against their own freedom fighters in Caucasus. Russia’s
Federal Security Service (FSB) arranged their travels to Syria. Russians are hoping to
dwindle the fightersin Caucasus. Russians fear of their return to Caucasus as more trained
and skilled in fighting in Syria.164
What happen in Syria seems to spill over other areas. It spreads and effects at first to
neighbours, then Europe and finally the world.165 Both sides, Russia and the US have
continued to do what they were doing with their allies, however, somehow they agreed not
to escalate the tension further.166 It seems the time was ready to change the situation in
Syria. The EU’s policy decision and its practice has great effect on Russia’s policy on the
ground in Syria.

II. HOW AND WHO DECIDES WITHIN THE EU?
The European Council is the main decision-making body of the EU. The EU
Council comprises heads of state and government from the 28 memberscountry which
meets 4 times a year to define policy principles and general guidelines. The High
Representative of the EU, Federica Mogherini, try to make the body’s foreign and security
policy more consistent which will be defined as a result of the monthly meeting of the 28
member countries’ Foreign Ministers within the Foreign Affairs Council. One of the duties
of Mogheriniis to attend the European Council and reports on foreign affairs issues. She is
the person who words the foreign and security policy decisions,which require the
agreement/consent of all EU countries.
The High Representative is supported by the External Action Service (EEAS) which
is the EU’s diplomatic service consisted of 139 Delegations and offices around the world.
The main duty of the EEAS is promote and protect the EU’s values and interests, which
were defined by the agreements, contacts and accords since the institution established.
The EU is trying to boost its closer cooperation and interaction within the member
states while trying to influence on neighbouring areas. The EU launched several partnership
programmes namely Eastern Partnership, South and Mediterranean Neighbourhood
Policies which covers 16 countries. Eastern Partnership was launched in 2009 in which
Armenia, Azerbaijan, Georgia in the Caucasus area and Belarus, Ukraine and the Republic
International Energy Agency, “Russian Federation”, “Russia 2014-Energy Policies Beyond IEA
Countires”,https://www.iea.org/countries/non-membercountries/russianfederation/;
https://www.iea.org/media/russian/IDR_RUSSIA_2014_RUS.pdf, (Retrieved 20 April 2016).
162
Benammer, E., “Syria conflict: Why is Russia’s president Vladimir Putin supporting Bashar alAssad’s regime?”, 6 September 2013, http://www.abc.net.au/news/2013-09-06/why-is-russiasupporting-assad3f/4937028, (Retrieved 11 April 2016).
163
Browne P.K. & Herridge, C., “Was Syrian weapons shipment factor in ambassador’s Benghazi
visit?”, Fox News, 25 October 2012,http://www.foxnews.com/politics/2012/10/25/was-syrianweapons-shipment-factor-in-ambassadors-benghazi-visit.html, (Retrieved 12 April 2016).
164
Vatchagaev, M., “The Islamic State and Salafism Gained Ground in North Caucasus Last Year”,
Eurasia
Daily
Monitor,
Volume
13,
Issue
4,
7
January
2016,
http://www.jamestown.org/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=44954&tx_ttnews%5BbackPid%5
D=7&cHash=eb2e2fed5997f358cdc8fd1915842fab#.VyEiGyOLTZt, (Retrieved 13 April 2016).
165
Talev M. & Razzouk, N., “Weapons Use by Syria ‘Red Line’ for U.S.”, 21 August 2012,
http://www.bloomberg.com/news/articles/2012-08-20/obama-says-any-chemical-weapon-use-insyria-red-line-for-u-s-, (Retrieved 14 April 2016).
166
Gertz, B., “U.S. Warships Set for Cruise Missile Strikes on Syria”, The Washington Free Beacon,
27 August 2013, http://freebeacon.com/national-security/u-s-warships-set-for-cruise-missilestrikes-on-syria/, (Retrieved 16 April 2016).
161

1433

of Moldova in the Eastern Europe. The Southern Neighbours are consisted of Algeria,
Egypt, Israel, Jordan, Lebanon, Libya, Morocco, Palestine, Syria and Tunisia.
The EU launched its European Neighbourhood Policy (ENP) towards the Arab
countries particularly in North Africa and the Eastern Mediterranean areas in which “the
Arab Spring” has began as defined in the mass European media. The EU named its
Neighbourhood Policy as ‘to provide better support for partners instituting reforms that
favour democracy, the rule of law and human rights.’ The policies also include economic
development and partnership with a variety of groups and organisations in the line of the
EU values and interests.
While the EU is trying to shape the targeted areas under the European
Neighbourhood Policy, externally manipulated conflicts and crisis started in North Africa
and Syria. So, the EU is obliged to support the victims of the crisis in Syria. It is declared
by the EU that the EU authorities contributed over €3.2 bn since 2011.167The EU is one of
the Quartet powers which consisted of the United Nations, the United States of America
and Russian Federation.
The relations with Syria became one of the challenging issues to the sincerity of the
EU policies and promises to Syria. When the peaceful demonstrations started in March
2011 in Syria, the Syrian regime’s security and military forces used extensive powers its
own people. The EU responded as unacceptable use of power by the military and security
forces against peaceful protestors. Consequently, the EU suspended its relationon
cooperation with the Syrian Government under the ENP. The decision was reached in the
Council of the EU on 23 May 2011. According to the two paged and 8 pointed
documents168‘the EU condemned the Syrian security and military forces’ violence. The
violence led hundreds of fatalities and injures. It is urged that those responsible people
should be held accountable for their crime while condolences were expressed to the
families of the victims. Moreover, the EU salutes and encourage those protestors and Syrian
people.’The EU urged the Syrian leadership to agree and grant access to an urgent mission
of the Office of the High Commissioner for Human Rights to the country, as requested by
the United Nations Human Rights Council on 29 April 2011.169 The EU expressed its
concern on continuing mass arrests, intimidations and tortures which were called to halt
whereas release of those arrested for their participation in peaceful protests, political
prisoners and human rights defenders. It is expected that the Syrian authority must abide
by its international commitments and obligations under the International Covenant on Civil
and Political Rights and uphold the right to peaceful assembly and freedom of expression.
The EU condemned the refusal of the Syrian authorities to grant access to foreign media
and the arrests and intimidations of Syrian journalists.170
The EU worried of the Syrian military closure and hindrance of access to medical
and humanitarian basic services in and around of Deraa, Banias and Homes. It is called on
the Syrian regime to guarantee free and independent access to humanitarian issues. It is
also urged the Syrian regime to respond to the legitimate demands of the Syrian people.
This response should include a genuine national dialogue immediately with a concrete
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timetable and political reforms as requested by the people for the people to achieve a
peaceful transition to democracy and stability in Syria.
As a result of the ongoing situation in Syria all aspects of the EU bilateral and
multilateral cooperation with the regime has decided to suspend under the European
Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI)171 and the Mediterranean Development
Aid (MEDA)172 instruments. The Council invited the European Investment Bank (EIB)173
to not approve new EIB financing operation in Syria. The EU stopped to take further action
on signing with regard to the Association Agreement with Syria. The EU imposed
restrictive measures against those people who are responsible for the violent repression
against the civilian population. It is also announced that this list of restrictive measures
might designate additional persons who might have the highest level of leadership in the
Syrian regime if the requested changes has chosen not to be applied by them.174
The Syrian authority did not comply with the EU Consil’s adapted conclusion.
Consequently, further restrictive measures extended by the EU into the line ending violence
of the Syrian regime for a peaceful political solution and democracy in Syria.175 The EU
continued to condemn atrocities perpetuated by Esad regime towards its own people as it
was done so at the very outset of the conflict.
The Council Decision was made throughout since 2011 on listed persons (179
individuals), entities (53) and bodies (1).176 According to the Treaty on European Union the
Council agreed to adopt for a period of 12 months restrictive measures against Syria in
different fields on 27 May 2013.177 The restrictive measures are listed as export and import
restrictions with the exception of arms and related material and equipment which might be
used for internal repression; on financing of certain enterprises; on infrastructure projects;
financial support for trade; financial sector; transport sector; restrictions on admission;
freezing of funds and economic resources.178 The Council requested the member states of
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the EU to proceed in their national policies in agreement with the Council Declaration
adopted on 27 May 2013. While assessing the export license application should be taken
account on a case-by-case basis accordance to the full account of the criteria set out in
Council Common Position 2008/944/CFSP of 8 December 2008.179
The total 35 articles were adopted in 9 chapters. The chapters consisted of (1) Export
and Import Restrictions (1-13 articles), (2) Restrictions on Financing of Certain Enterprises
(14-16), (3) Restrictions on Infrastructure Projects (17), (4) Restrictions on Financial
Support for Trade (18), (5) Financial Sector (19-24), (6) Transport Sector (25-26), (7)
Restrictions on Admission (27), (8) Freezing of Funds and Economic Resources (28), (9)
General and Final Provisions (29-35). There are a number of notices added to the original
list in various times since the first adoption of the conclusion.180
These articles targeted issues are detailed in restrictions on various different matters
regarding the relations between Syria and the EU. Establishment of branches and
subsidiaries of and cooperation with Syrian banks are banned. Moreover, ban is extended
to on provision of new Syrian banknotes and coins. Specific exception was made for
Central Bank of Syria on freezing of its funds and economic resources. Prohibition was
made for the European Investment Bank to make certain payments and on issuance of and
trade in certain bonds related to Syria.
Amendment of the exceptions to the freezing of funds and economic resources of
certain persons, entities and bodies of Syria are regularized. Within this context certain
provision of insurance and re-insurance of the Syrian regime assets are restricted and/or
prohibited to satisfy claims made by certain persons, entities or bodies. This is further
extended as embargo and ban implied on jet fuel and certain additives and services related
to jet fuel and certain additives, with the air navigation. Restriction intensified on inspection
and prior information requirement on cargoes to Syria.
Those manufacture and maintenance of products which could/might be used for
internal repression are banned alongside arms related materials. Some cultural goods trade
are restricted. Telecommunications monitoring and interception equipment are
banned.Import ban imposed on crude oil and petroleum products and related on key
equipment and technology for the oil and natural gas industries. So, prohibition on
equipment used in the construction of new power plants for electricity production is
applied.
It is suspected that some Syrian officials and influential persons involved with the
assassination of Refiq Hariri. Therefore, restrictions on admission of persons suspected of
involvement in the planning, sponsoring, organising or perpetrating of the murder of former
Prime Minister of the Lebanon, Rafiq Hariri on 14 February 2005.181 Freezing of funds and
economic resources of those persons who have somehow commitment to cooperate with
international investigation into that murder.
The EU is defined its objective to bring an end to the conflict and enable the Syrian
people to live in peace in their own country. Therefore, the EU made its position made it
clear with its statement in the Foreign Affairs Council Conclusions of 12 October 2015.
The EU is trying to take participation as a full member of the International Syria Support
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Group. It fully supports the UN-led process, notably the efforts of the UN Special Envoy
for Syria.
The EU argued for Syrian stability and peace only achieved through accepting the
principles of the Geneva communiqué of 30 June 2012 and UN Security Council
resolutions 2254 (2015).182 In the line with these internationally agreed principles peaceful
political process of inclusive transition will be possible.
The EU is trying to make a kind of response to the continuing conflict and its
humanitarian consequences. The Foreign Affairs Council adopted a comprehensive
regional strategy for Syria, Iraq and the ISIS in March 2015 which will be planned to
applied in Syria and in neighbouring countries.183
The Syrian humanitarian disaster and conflict is one of the impressive examples in
recent history of the area which affected the west. So far, the EU seems willing to help to
international response to solve the problem due to its direct and indirect effects on their
soil. The EU donated around €5 billion in humanitarian aid since the conflict began to Syria
and related areas, Lebanon, Jordan and Turkey. Nevertheless, there are debates have taken
places for and against the practice on the usage of these donations made by the EU. There
are EU Delegations were prepared for Syria from Brussels, Beirut and Amman.184
The EU announced its continues engagement in the Global Coalition to encounter
terrorist organisations which have direct effect to Europe. At this stage ISIL/Da’esh is the
one which are dealt with under the Counter-Terrorism/Foreign Fighters Strategy endorsed
in October 2014.185
Federica Mogherini made a statement in the European Parliament during plenary
session in Strasbourg on 8 March 2016. She said that humanitarian aid is delivered despite
the difficulties emerging on the ground clashes between the parties. The EU’s involvement
would be made accordance to the agreement of the international Syria Support Group. This
is involvement in the ceasefire group, the humanitarian task forces and supporting political
process. The representative acknowledge the situation in Syria is not perfect and need to
be worked cooperatively and supportively of the involving parties. Mogherini declared that
every effort towards Syrians means a life saving humanitarian act.186 Nevertheless, she also
made a clear that a proxy war going on among regional and international powers in Syria.
This war has a capacity to turn into a full war between the parties. This end creates more
problems not only for the region but also for the wider world.
The EU stated that the two-third of the humanitarian aids made by the EU.
Nevertheless, the EU underestimated the aid and help was made so far by the neighbouring
countries. The EU and UN aided only 150,000 Syrians in Madaya, Mouadamiyya al-Sham,
Kafr Batna, Foua, Kafraya, Zabadani and Deir ez-Zour. On the other hand, they stated that
the EU expects to aid further if the situation arouse for peaceful atmosphere.
Opening of the ECHO humanitarian office in Damascus create an expectation to
build trust between the conflicting parties. The office also helping to the UN Special Envoy
Staffan de Mistura who is trying to bring the Syrian parties to the negotiating table in
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Geneva. Mogherini stated that, although Syrian governance should have to be inclusive all
segments of the Syrian society but Asad, Daesh and Al Nusra who are presided so many
years of civil war in Syria.187

III. CONCLUSION
Russia is trying to save Asad without repeating the tragic errors of Muammar
Gaddafi and Yanukovich. The Syrian regime “invited” the Russians to Syria. The military
intervention for the protection of Russian interests, and restore the order for the regime in
Syria is going on. Russia, Iran, Hizbullah and Syria have united against those regime rebels,
whom were supported by the west for the west. Consequently, Syria became a battleground
for various conflicting local and international powers’ plans, interests and manoeuvres.
Russia used Iranian relations against the west on the conclusion of US-Iran nuclear deal in
July 2015. Continues battles between the conflicting parties in Syria generated enormous
amount of human disaster and migrants for the neighbouring states and the EU. The EU
tried to stop migrants arriving to Europe by making agreements with Turkey and Jordon.
Limited amount of desperate Syrian asylum seekers was enough to interrupt the EU’s
cohesion in many fields including of migration policy.
The price cut on oil and energy hurt Russian deteriorating economy. Therefore,
Russia became aggressive as situations remain as it is. Russia agreed and took approval of
Iran and Israel before to bombing starts in Syria. Russian invasion of Crimea and
intervention of Syria is a political plan implemented one by one by the Russian political
leaders. Russia re-established its presence in the Black Sea and the eastern Mediterranean.
Crimea was annexed and Russian existence in Syria was reinstated and stabilised in order
to protect Russian national security, commercial and religious interests. Russia dwindled
the potential fighters against the Russian presence in the Caucasus by inviting and
encouraging them to join ISIS and bombing ISIS. Moreover, Russia gets somehow some
help from the west for fighting against Islamists in the region, as a common enemy for
future.
Russia will do whatever secures its naval bases in the Black Sea and the
Mediterranean. So, Moscow has clearly demonstrated that restoring a strong presence on
the high seas is a priority and therefore, Putin acting accordingly its strategic needs and
interests of his state in the Black Sea and the Mediterranean Sea.
The EU included Syria within the regional cooperation. It is rather difficult years
ahead for Syrians in Syria as the Russian policy will continue to be as influential power in
the area. The EU policy will not be changed if the EU is not affected directly by the policies
carried out of the Russian authorities in Syria. Nevertheless, the EU members will feel at
some point to change their policy towards Russia. The effects of Russia will not be the
same in both in the Eastern European states and in Central European states. The political
and commercial bounties were/are differed between the individual member state of the EU
and Syria. Every country is different than any other member state. Therefore, the EU’s
reaction will not be the same and unified compare to those individual member state on a
single issue. Such situation will be a challenging one for the EU to create a unified concrete
policy against the aggressiveness of international powers in the different part of the world.
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Abstract
The European Commission is constantly adopting its migration policies accordance
with the emerging developments within the external borders of the Schengen area. While
the EU aims to improve its fundamental idealistic principles such as internal security,
constantly developing prosperity and free movement of persons, are challenging by the
recent developments of its border as a result of Syrian humanitarian crises.
The EU authorities faced a dilemma of a conflicting issue between its fundamental
ideals and securing its border within the EU migration policy. Thousands of migrants and
refugees are on the doorsteps of the EU member states who are pushing the alteration of
security and migration policies of the EU, which was resisted for years for a creation of
common policy and ideals. Nevertheless, mounting requirements of the member states’
demands from the EU authorities in order to cope with the emerging situation of potential
migrants and refugees needs. The EU authorities began to search alternative ways and
policies to cope with the migration issue and securing its border.
The EU Commission proposed certain changes and amendments within the policy
of the EU. These are listed as an establishment of a new European Border and Coast Guard,
amending the Schengen Border Code, creating a uniform European travel document. It is
also suggested to accept some Syrian refugees from Turkey voluntarily in order to reduce
irregular flows to Europe. The Commission agreed on a Practical Handbook for
implementing and managing the European Border Surveillance System in Greece, Italy and
on the Western Balkans route.
This paper will touch upon the above matters, the EU Commission’s
policies/practices, reports on the implementation and functioning of the Schengen area and
member states demands will be dealt with. The EU ideals and changing policies on the
migration issues will be analyzed by using recent related EU’s official documents,
academic papers and media outlets.
Key words: F22, F51, F52, F54, F55.
I. INTRODUCTION: EVOLUTION OF THE MIGRATORY ISSUES AND
POLICIES
The EU authorities are trying to stop irregular migration to Europe not only from
Syria but also from Africa.188 The EU attempted regularised and integrated migration
policy. It is aimed to reduce irregular migration by securing external borders and applying
strong asylum policy and creating new policy for legal desired migration.189 As an
implementation of above decision EUNAVFOR Med is established to end human
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smuggling through seas.190 The EU on the one side appreciates legal migration importance
for the development, on the other, discourages major distractive irregular one.191 The EU
tried to regulate some of those asylum seekers in Italy and Greece under an emergency
relocation proposal for 40,000 people. An action plan against migrant smuggling while
those somehow entered will be registered by new guideline on fingerprinting and issuing a
blue card. All these packages is prepared on 27 May 2015.192 Justice and Home Affairs
Council discussed the European agenda on migration and accepted the programme on 2526 June 2015.193
European Commission prepared second package of migration principles. The
number increased to 120,000 people for an emergency relocation from frontline
countries.194 The EU recognised the need of permanent relocation mechanism for all
member states. They decided that a common European list of safe countries of origin and
more effective return policy will be carried out. There is a guide on public procurement
rules for refugee support measures. External dimension of the refugee crisis will be
addressed. African trust fund is established in order to deal African refugee issues.195
EU leaders met and agreed on certain migratory issues. It is decided that the EU will
assist to the UNHCR, World Food Programme, Lebanon, Jordan, Turkey and other
countries. Western Balkan countries’ dealing with refugee flows will be assisted. While
tackling the problems in the countries where refugees originate, in Africa and Syria, will
be supported and external borders are secured on 23 September 2015.196
EUNAVFOR Med, the Political and Security Committee agreed on securing the
borders by boarding, search, seizure and diversion on high seas of suspicious vessels,
within international law on 7 October 2015. The name of the operation was called
“Sophia”.197 The EU home and foreign ministers met with their counterparts from Turkey,
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Lebanon, Jordon and the Western Balkans on 8 October 2015. It is agreed that engagement
will be enhanced, solidarity increased and orderly management will be applied.198
Justice and Home Affairs Council discussed the future of the return policy on 8
October 2015.199 The Council adopted a conclusion on Migration on 12 October 2015.200
EU leaders agreed on cooperation with countries of origin and transit on the one hand,
strengthening the external borders on the other. It is also agreed that return and readmission
will be implemented on 15 October 2015.201
The EU made every effort to stop migration flows. In order to stop migrants in the
Western Balkans migration route leaders representing Albania, Austria, Bulgaria, Croatia,
the former Yugoslav Republic of Macedonia, Germany, Greece, Hungary, Romania, Serbia
and Slovenia agreed on a 17 point plan of action. They aimed to improve cooperation to
tackle the refugee crisis of the European Union.202 The Foreign Affairs Council focused to
improve cooperation on the migration issue among the member and neighbouring
countries.203 The Luxembourg presidency aimed to enhance the monitor the development
of migratory flows, decision-making and implementation of agreed policies and measures
under the scheme of the integrated Political Crisis Response (IPCR). 204 On 9 November
2015 Justice and Home Affairs Council decided similar outcome as previously agreed
measures.205 This was an indication that agreed measures are not working as
required/desired. There was a meeting between the EU and those countries which generate
refugees to Europe on 11-12 November 2015.206 The meetings of the Valletta Summit with
Africans, the Balkans, Turkey, Lebanon and Jordan aimed to ease the tension.207
The EU began to consider how to integrate those migrants somehow arrived and
settled down within the EU borders. A policy created to integrate and eased the tension
between the migrants and host nations. This was a youth policy aiming educating and
training strategies among the involving parties of intercultural dialogues and interaction via
sports. This was discussed on 23-24 November 2015.208
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The EU and Turkey agreed on certain migratory issues and visa liberalisation for
Turks into the EU zone on 29 November 2015.209 When the migration poured to Europe,
the European xenophobic notions began to appear within the EU borders which soon needs
to be tackled. This issue became a topic in the meeting on 03-04 December 2015.210
Consequently, the refusal of migrants became obvious in some EU members. Under present
circumstances the EU tried to stop migrants within the Turkish border with newly created
time consuming packages.211
EUNAVFOR Med operated Sophia to implement on the High Seas UN Security
Council Resolution 2240. This resolution try to stop human trafficking and smuggling
mainly to Europe. It is also decided to denote those countries who trying to cope with the
influx of refugees which will take place in London on 4 February 2016.212
European Council made an effort on an European consensus on migration and on
implementation of decision already taken. Greece applied to the acquis of the Schengen
agreement on the border management on 18 February 2016.213 Whenever the EU leaders
meet they agree on the strengthening European borders and coastlines guard as like on 25
February 2016214 European Commission proposed an emergency assistance fund which
will be used within the EU. This aimed to provide refugees with food, shelter, water,
medicine and other basic necessities. It is also help to Greece and other EU member states
with an amount of 100 million Euro.215 On 7 March 2016 EU leaders and Turkish officials
are met and discussed the migration issue.216 What was the Council allocated to Austria as
temporary relocation of migrants which %30 of them will be suspended.217 EU and Turkish
leaders reached an agreement aimed at stopping the flow of irregular migration to Europe
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on 18 March 2016.218 So far, the regulations and meetings are continued in order to stop
Syrians within their country, Syria. It this is not possible, then, Turkey and Jordon will be
the next stoppage location. Migrants’ possible harmful effects are tried to be stopped with
the support and financial limited assistance as like of the emergency fund from the EU’s
rich states to those migrants and host nations such as Greece and poor Balkan states.219
II.
TURKISH-EU RELATIONS ON MIGRATION ISSUES
The Members of the European Council and Turkish Government representatives
met in Brussels on 18 March 2016.220 The meeting was the third one which was dedicated
to deepening Turkey-EU relations and most importantly addressing the migration crisis
between Southwestern Asian Countries and Europe. On the one hand, the Members of the
European Council expressed their deepest condolences to Turkey following the terrorists’
bomb attack in Ankara, on the other, they were harbouring some of them particularly in
Brussels.221
Turkey and the EU reconfirmed their commitment to the implementation of their
joint action plan activated on 29 November 2015. Accordingly Turkey opened its labour
market to Syrians, introduced new visa requirements for Syrians and other nationalities,
stepped up security efforts by the Turkish authorities and enhanced information sharing.
The EU prepared the 3 billion Euro of the Facility which was bounded for concrete projects
for Refugees in Turkey. The talks are still going on visa liberalisation and Turkey’s
accession process and the opening of Chapter 17 in December 2015. Turkey accepted the
return of all migrants who are not in need of international protection crossing Turkey into
Greece on 7 March 2016. Some security measures were taken against migrant smugglers
as like NATO forces will check on the Aegean Sea.222 Turkey and the EU aimed to end
illegal and irregular migration from Turkey to the EU.223 This will be regularised with 9
agreed points. So, the mass movement of Syrian refugees will be reduced without putting
their lives at risk in the Aegean Sea.
1) All new irregular migrants crossing from Turkey into Greek islands was going
to be returned from 20 March 2016 onwards. This will take place in full accordance with
EU and international law without any kind of collective expulsion. Nevertheless, all
migrants will be protected in accordance with the relevant international standards. These
regulations are planned to be used temporary in order to end the human suffering and
restore public order not only in Syria but also in Turkey and the EU. People arriving in the
Greek islands will be properly registered and those asylum applications will be processed
individually by the Greek authorities in accordance with the Asylum Procedures Directive,
218
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in cooperation with UNHCR. Those applicants have been found unfounded or inadmissible
in accordance with the EU rules will be returned to Turkey. The EU will cover the costs of
the return operations of irregular migrants from Greece to Turkey.
EU institutions and agencies will assist to take the necessary steps and agree any
necessary bilateral arrangements between Turkey and Greece. Turkish and Greek officials
will be present on their respected soils in order to ensure liaison and facilitate the smooth
functioning of the arrangements.
2) For every Syrian being returned to Turkey from Greek islands, another Syrian
will be resettled from Turkey to the EU. This will be implemented according to account
the UN Vulnerability Criteria. This mechanism will be established and carried out with the
assistance of the Commission, EU agencies, other Member States and the UNHCR. Those
migrants who have not previously entered or tried to enter the EU irregularly will be given
priority.
The EU already decided how many refugees are going to be accepted. In fact the
term used “migrants” rather than “asylum seekers” in the documents. Even this term usage
indicates how the EU sees these desperate people to crossing the borders. For the
resettlement and acceptance will be given for those 18,000 places with additional 54,000
persons. It is expected that this arrangement will end this migration to Europe. Should the
number of returns exceed the numbers provided for above, this mechanism will be
discontinued.
3) Turkey will take any necessary measures to prevent new sea or land routes for
illegal migration opening from Turkey to the EU, and will cooperate with neighbouring
states as well as the EU to this effect. So, the EU expect to end further migration to Europe.
4) Once irregular crossings between Turkey and the EU are ending or at least have
been substantially and sustainably reduced, a Voluntary Humanitarian Admission Scheme
will be activated. EU Member States will contribute on a voluntary basis to this scheme in
which there will be difficulty to find any EU country under current circumstances of the
EU members.
5) The fulfilment of the visa liberalisation roadmap will be accelerated vis-à-vis all
participating Member States with a view to lifting the visa requirements for Turkish citizens
at the latest by the end of June 2016. This visa liberalization is subject to that all
benchmarks have been met adequately by the Turkish authorities. To this end Turkey will
take the necessary steps to fulfil the remaining requirements to allow the Commission to
make, following the required assessment of compliance with the benchmarks, an
appropriate proposal by the end of April on the basis of which the European Parliament
and the Council can make a final decision. It seems the EU members are not ready for the
time being for Turkish citizens.
6) The EU, in close cooperation with Turkey, will further speed up the
disbursement of the initially allocated 3 billion euros under the Facility for Refugees in
Turkey and ensure funding of further projects for persons under temporary protection
identified with swift input from Turkey before the end of March. A first list of concrete
projects for refugees, notably in the field of health, education, infrastructure, food and other
living costs that can be swiftly financed from the Facility will be jointly identified within a
week. Once these resources are about to be used to the full, and provided the above
commitments are met, the EU will mobilise additional funding for the Facility of an
additional 3 billion euro up to the end of 2018. This scheme is criticised by the Turkish
officials and authorities as show that the EU is not willing aid to the Syrians.
7) The EU and Turkey welcomed the on-going work on the upgrading of the
Customs Union which was the main aim of the European Economic Community at the
time.
8) The EU and Turkey reconfirmed their commitment to re-energise the accession
process as set out in their joint statement of 29 November 2015. They welcomed the
opening of Chapter 17 on 14 December 2015 and decided, as a next step, to open Chapter
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33 during the Netherlands presidency. They welcomed that the Commission will put
forward a proposal to this effect in April. Preparatory work for the opening of other
Chapters will continue at an accelerated pace without prejudice to Member States’ positions
in accordance with the existing rules. The rules were not be eased to Turkey. In fact they
are added with new strings.
9) The EU and its Member States will work with Turkey in any joint endeavour to
improve humanitarian conditions inside Syria, in particular in certain areas near the Turkish
border which would allow for the local population and refugees to live in areas which will
be more safe. Through this some EU members will be able to communicate to the locals
while they trying their soft power. Germany in this regard needs to be analysed. Turkey,
on the other hand, is trying to boost its influence and find EU collaborative to assert in the
region by this point.
All these elements will be taken forward in parallel and monitored jointly on a
monthly basis.The EU and Turkey decided to meet again as necessary in accordance with
the joint statement of 29 November 2015 in the coming future.
III.THE EU MIGRATION POLICY PRACTICES ON SYRIAN REFUGEES
The EU endorsed an aid package consisted of €390 million for four different
programmes. (1) A €165 million for education programme which will be used to enroll
172,000 refugee children in school in the Turkey, Lebanon and Jordan. It is aimed to
improve the number up to 587,000 school-age children and adolescent that are currently
out-of-school. The final aim is to bring 1 million Syrian refugee children schooling within
this year under the initiative of “No Lost Generation”224 scheme.
(2) A €145 million resilience and local development programme expected to
response to the urgent need of improving economic disparities of refugees and host
communities’ vulnerability. Within the programme at least 200 communities and 400,000
individuals’ basic financial needs will be met under the different schemes. Those
unemployed and disillusioned youth will be normalize through work and social
programmes which will be eventually help to refugees’ return to Syria and ease the possible
tensions between the host and refugee communities.225
(3) A €55 million health programmeaimed to widen and enhance access of refugees
across the region to health cares and various psycho-social support and protection of
violence. It is estimated to reach around 700,000 refugees in Turkey and Lebanon.226
(4) €25 million will be used to set-up a water, sanitation and hygiene programme
planned to serve around 1 million Syrian refugees and host communities in Jordan and
Lebanon. These plans and actions needs coordinated implementation with the host
countries’ authorities. The three plans are made for the above programmes. These are the
Jordan Response Plan 2016-2018,227 the Lebanon Crisis Response Plan and Turkey and
Iraq, as part of the regional UN refugee and resilience response framework.
The democratization of the Arab countries in the north Africa and the Eastern
Mediterranean have produced a number of devastating and lasting impact on the area at
first, and then, further on the EU, the Western Balkans and Turkey. It is the biggest refugee
crisis since the Second Great War of Europe in Europe.
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The populations are effected by the conflict and violence in Syria and 6.5 million
out of 13.5 million were displaced internally where 4.2 million of them seeking refuge in
overstretched neighbouring host countries such as Turkey, Lebanon and Jordan.
Nevertheless, most of the refugees trying to head to Europe in which they believe they got
better lives.228
Although the numbers are controversial but conflict related deaths reached to more
than 250,000 individuals and one million war-wounded. The urgent needs of humanitarian
assistance around 8.6 million persons in Iraq. It is estimated that 3.2 million people have
been internally displaced in the past two years. Over 200,000 Iraqi refugees sought refuge
in Turkey, Jordan and other host or transit countries to Europe. The Eastern
Mediterranean/Western Balkans route became a popular road to Europe, in which
thousands of people try everyday. It is estimated that up to 6,000 people transiting through
the former Yugoslav Republic of Macedonia into Serbia daily, 40% of which are pregnant
women and children.229
The EU authorities quickly recognized that this Syrian refugee crisis about to hit
Europe hard, therefore, they believed something needs to be done immediately. The EU
Trust Fund as a Response to the Syrian Crisis was launched in order to provide a regional
response to a regional crisis. The crisis had to be dealt with flexibly, quickly and a joint
intervention.230 The Commission communication agreed on managing the refugee crisis
immediately with a budgetary and legal measures approved by the EU institutions under
the name of the European Agenda on Migration and extraordinary European Council of 23
September 2015. The EU responded to the Syrian Crisis by an additional €300 million put
forward for better dealing with the root causes of the refugee and migration issues. A €52
million additional Fund is pledged by 17 EU Member States.231
The EU contributed €570 million to the total generated amount of €650 million as
the Trust Fund for the refugees. Germany and Italy contributed €5 and €3 million
respectively to this fund. 19 EU Member States donated €25 million to the amount of €165
million programme which will be used for the refugees in Turkey. Apart from these amount
€350 million package and €40 million adopted at the 1st Board meeting in May 2015 in
which mobilized. The remaining funds will be allocated in early 2016 as the London donor
conference on 4 February 2016 and the agreement reached on 14 November in Vienna by
the Syria Support Group. This Trust Fund is expected to support transit and host countries
in the Western Balkans to cater for the needs of refugees.232
It seems the Trust Fund encouraged and better connected European aid delivery
capacities to the region and the Balkan countries. Through development agencies of the EU
Member States, European NGOs, Red Cross societies implemented of the %80 of the Fund
with the collaboration of the host countries authorities. By using Europe’s Fund and
agencies the EU became more visible as a donor and a doer which is expected to boost the
EU’s soft power. The Trust Fund Board adopted strategic orientations and priorities for the
European Commission, “EU Regional Trust Fund in Response to the Syrian Crisis”,
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Fund’s operation and its selection criteria for Trust Fund projects. Public or private,
individual or institutions are welcomed as potential donors for the Trust Fund which will
be used for the Syrian humanitarian crisis. Nevertheless, key figures were given in the site
of “No Lost Generation” web page of inside Syria is disturbing.233 There are 6 million
children (under 18) are in need of humanitarian assistance in Syria whereas 2.8 million of
them are displaced within Syria. Over 2.1 million children age between 5 and17 years old
are out of school. 2 million children are living in hard to reach areas and over 200,000
children are living in locations designated as besieged areas. The United Nations
documented over 1,600 cases of grave child’s rights violations. Poverty became a wide
spread incident as over 3 in 4 Syrians inside Syria now live in poverty, 67% in extreme
poverty. More than half of the working age population are now unemployed.234
The figures in neighbouring countries are also interesting and despairing
humanitarian issues. At this stage the total number recorded is 2.3 million Syrian children
under 18 years of age are in a refugee status in neighbouring countries of Syria. Almost
700,000 of these children ages between 5 and 17 years old are out of any form of education.
There are over 823,000 registered Syrian refugees who fall between the age of 15 and 24,
of whom 722,000 live in host communities.235

IV. CONCLUSION
Although Europe experienced several times of influx of refugees, nevertheless the
EU seems are not ready at the present for an efficient dealing Syrian refugees. There is no
concrete effective policy practiced from the Union. This is a result of division and different
interests of the member states of the EU. There are some progresses achieved with the
institutional establishment. The heavy-handed policies of the EU indicated the EU as an
ineffective player in international political arena.
The EU acted only when the Syrian refugees affected directly the borders and
interests of the EU. The practices were experienced by the refugees on the road to Europe
is mountainous problems and humanitarian disasters. It seems the difficulties are not
finished with a number of disappointments and failures of their dreams.
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Enflasyon, Döviz Kuru ve Faiz Oranı Arasındaki Nedensellik İlişkisi:
Türkiye Örneği
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Özet
Bu çalışmanın amacı Türkiye’de enflasyon, döviz kuru ve faiz oranı arasındaki
nedensellik ilişkisini incelemektir. 2002-2015 dönemine ait çeyreklik verilerin kullanıldığı
çalışmada nedensellik ilişkilerini analiz etmek amacıyla Granger nedensellik testi
kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; Faiz oranından enflasyona ve enflasyondan
döviz kuruna doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Enflasyon, Döviz Kuru, Faiz Oranı İlişkisi, Granger
Nedensellik Testi, Türkiye.
Jel Kodu: E31, E43

The Causality Relationships Among Inflation, Exchange Rate and
Interest Rate: Turkey Case
Abstract
The aim of this study is to investigate the causality relationship among inflation,
exchange rate and interest rate in Turkey. In this study which is based on quarterly data for
the period between 2002 and 2015, it is used Granger causality test for the purpose of
analizing causality relationships. According to the results, it is determined unidirectional
relationships from interest rate to inflation and from inflation to exchange rate.
Key Words: The Relationships of Inflation, Exchange Rate, Interest Rate, Granger
Causality Test, Turkey.
Jel Codes: E31, E43
I. GİRİŞ
Enflasyon önemli bir makro ekonomik değişkendir ve mal ve hizmetlerin ortalama
fiyat seviyesinde meydana gelen uzun dönemli ve sürekli artışları ifade eder. Enflasyon
aynı zamanda fiyat istikrarının bir ölçütüdür. Faiz oranı ve döviz kuru da önemli diğer
makro ekonomik değişkenler olarak hem enflasyon düzeyini etkilemekte hem de
enflasyondaki değişmelerden etkilenmektedir. Her bir değişkende ortaya çıkan dengesizlik
ekonominin iç ve dış dengesi arasında bozulmaya yol açmakta ve alternatif maliyetleri
etkileyerek genel ekonomiye zarar verebilmektedir (Ekren, 2000: 10).
Bu göstergelerde sağlanan denge ekonomide toplam arz ve toplam talep arasında
da dengenin sağlandığını ifade eder. Enflasyon, faiz oranı ve döviz kuru arasında bir
dengenin olması ekonominin nihai amaçlarından birisidir ve istikrarlı bir makro ekonomik
politika oluşturmak için bu dengenin sağlanması önemlidir.
Her ülkenin sahip olduğu ekonomik, kültürel ve sosyal yapı farklılıkları bu
değişkenler arasındaki etkileşim oranları arasında da farklılıklara yol açmaktadır. Bu
çalışmada enflasyon, döviz kuru ve faiz oranları arasındaki nedensellik ilişkisi Türkiye
Ekonomisi özelinde 2002-2015 dönemi için analiz edilmiştir. Çalışma dört bölümden
oluşmaktadır. Giriş bölümünü takip eden ikinci bölümde, enflasyon, döviz kuru ve faiz
oranı arasındaki ilişkiler literatürdeki çalışmalar çerçevesinde analiz edilmiş, üçüncü
bölümde ise veri seti ve yöntem tanıtılmıştır. Dördüncü bölümde de, Granger nedensellik
testi aracılığıyla enflasyon, döviz kuru ve faiz oranı arasındaki ilişkiye yönelik bulgular
özetlenmiştir.
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II. ENFLASYON, DÖVİZ KURU VE FAİZ ORANI ARASINDAKİ
İLİŞKİLER
Bir ülkede ekonomik büyüme ve kalkınmanın sağlanması için mal ve hizmet
piyasaları uyum içinde olmalıdır. Burada üretimden sağlanan ulusal gelir direkt olarak
tüketime veya çeşitli yollardan tasarruflara dönüşerek mal piyasasına kanalize olmaktadır.
Ekonomideki bu döngü arasında denge sağlandığında istikrar yakalanmış olmaktadır. Mal
ve hizmet piyasasında istikrarsızlık olmadan büyümenin gerçekleşebilmesi için fiyatlar
genel düzeyindeki artışı ifade eden enflasyon ile döviz kuru ve faiz oranında meydana gelen
değişimler birbirleriyle yakın olmalıdır (Özel, 2000: 7). Üç değişkende ortaya çıkan
dengesizlik ekonominin iç ve dış dengesi arasında bozulmaya yol açmakta ve alternatif
maliyetleri etkileyerek genel ekonomiye zarar verebilmektedir (Ekren, 2000: 10).
Enflasyon, döviz kuru ve faiz oranı hem ekonomideki diğer değişkenlerde
meydana gelen değişimlerden hem de birbirlerinde meydana gelen değişmelerden
etkilenmektedir. Çeşitli hallerde döviz kurlarında meydana gelen değişimler süreci
başlatırken, bazı hallerde ise sürecin başlangıcını enflasyon oluşturmaktadır. Ancak genel
kabul görmüş kanı ise, kamu açıklarının enflasyona yol açtığıdır. Siyasi iktidarlar artan
kamu harcamalarında meydana gelen artışı finanse edebilmek için para basma veya
borçlanma yoluna gitmektedirler. Her iki seçenekte sonuç olarak enflasyonist baskıyla
neticelenmektedir (Sargent and Wallace, 1981; Oladipo and Akinbobola, 2011: 3).
Artan harcamalar sonucu meydana gelen kamu açıklarının faiz oranına
yansımasıyla ilgili çok sayıda çalışma yapılmıştır ve çalışmalar sonucunda farklı bulgulara
rastlanmıştır. Bunun sebebi örneklem ülkeler arasındaki gelişmişliğin farklı olması ve
çalışma dönemlerini kendine has özellikleri ile ilgilidir.
Mascaro ve Meltzer (1983) ABD ekonomisi üzerine 1969-1981 yıllarını temel alan
çalışmalarında kamu açıklarının faiz oranlarını etkilemediği sonucuna ulaşmışlardır.
Kalulumia (2002) ise Kanada Almanya, İngiltere ve ABD için hata düzeltme modeline
dayalı nedensellik analizi yaparak, faiz oranı ile kamu borçlanması arasındaki ilişkiyi
sorgulamıştır. Çalışmanın sonucunda analize dahil edilen ülkelerde faiz oranı ile kamu
borçlanması arasında bir ilişki tespit edilememiştir.
III.VERİ SETİ VE YÖNTEM
Türkiye’de enflasyon, döviz kuru ve faiz oranı arasındaki ilişki 2002Q1-2015Q4
dönemi çeyreklik verileri kulanılarak tahmin edilmiştir. Bunun için TCMB verileri
kullanılmıştır.
ENFt= ß0+ ß1KURt+ ß2FAİZt+ ut
(1)
Denklemde görüldüğü üzere çalışmanın amacı döviz kurunun ve faiz oranının,
enflasyon üzerindeki etkilerini incelemektir. Çalışmaya konu olan veriler mevsimsel
etkilerden arındırılmıştır.
Döviz kuru verisi için alış ve satışın ortalaması alınarak ortalama kur verisi elde
edilmiştir. Enflasyon verisi içinde TEFE’yi 1968 yılını temel yıl alan veri kullanılmıştır.
Faiz oranı verisi için de Merkez Bankası’ndan elde edilen veriler kullanılmıştır.
IV.EKONOMETRİK ANALİZ
A.Birim Kök Testi
Çalışmada serilerin durağanlığının incelenmesinde Genişletilmiş Dickey-Fuller
(ADF) ve Phillips ve Perron (PP) birim kök testleri kullanılmıştır.
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Tablo 1: Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) Birim Kök Testi
Kritik Değerler
Değişkenler

ADF Test İstatistiği
%1

%5

%10

Δ ENF

-4.480

-3.557

-2.916

-2.596

Δ KUR

-6.900

-3.557

-2.916

-2.596

ΔFAİZ

-7.960

-3.557

-2.916

-2.596

Tablo 1 incelendiğinde serilerin birinci farkları alındığında durağan hale geldiği
görülmektedir.
Tablo 2: Phillips ve Perron (PP) Birim Kök Testi
Kritik Değerler
Değişkenler

PP Test İstatistiği
%1

%5

%10

Δ ENF

-4.397

-3.557

-2.916

-2.596

Δ KUR

-6.908

-3.557

-2.916

-2.596

ΔFAİZ

-7.942

-3.557

-2.916

-2.596

Tablo 2, her bir değişkene ilişkin PP birim kök testi sonuçlarını özetlemektedir.
Buna göre serilerin ADF testinde olduğu gibi birinci farkları alındığında durağan hale
geldiği görülmektedir.
B. Granger Nedensellik Testi
Enflasyon, faiz oranı ve döviz kuru arasındaki ilişkinin yönünün belirlenmesi
amacıyla, Granger tarafından 1969 yılında geliştirilen nedensellik testi kullanılmıştır.
Granger nedensellik testi, iki seri arasındaki nedenselliğin ayrı ayrı belirlenmesi suretiyle
uygulanarak elde edilen sonuçlar aşağıda özetlenmiştir.
Tablo 3: Enflasyon, Döviz Kuru ve Faiz Oranı Arasındaki Nedensellik İlişkisi
Nedenselliğin Yönü

F İstatistiği

Olasılık

Karar

ENF

FAİZ

0.652

0.423

Nedensellik yok

FAİZ

ENF

4.455

0.039

Nedensellik var

KUR

FAIZ

0.394

0.676

Nedensellik yok

FAİZ

KUR

0.626

0.538

Nedensellik yok

KUR

ENF

1.997

0.146

Nedensellik yok
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ENF

KUR

3.851

0.028

Nedensellik var

Yukarıda yer alan Tablo 3, Enflasyon, döviz kuru ve faiz oranı arasındaki
nedensellik ilişkisine yönelik ulaşılan sonuçları özetlemektedir. Elde edilen sonuçlara göre;
enflasyon ve faiz oranı arasında tek yönlü bir nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Bu iki
değişken arasındaki nedenselliğin yönü faiz oranından enflasyona doğrudur.
İlgili dönem içerisinde döviz kuru ve faiz oranı arasında nedensellik ilişkisine
rastlanılmamıştır. Döviz kuru ve enflasyon arasındaki ilişki incelendiğinde de, bu iki
değişken arasında enflasyon ve faiz oranı değişkenleri arasında olduğu gibi tek yönlü bir
nedensellik ilişkisi vardır. Bu iki seri arasındaki nedenselliğin yönü ise enflasyondan döviz
kuruna doğrudur.
V. SONUÇ
Makro ekonomik değişkenlerden döviz kuru, enflasyon ve faiz oranları arasında
dengenin sağlanması önemli bir konudur. Bu değişkenlerden birinde meydan gelen değişim
ekonominin iç ve dış dengesini bozarak genel ekonomik yapıyı olumsuz
etkileyebilmektedir.
Bu kapsamda, Türkiye’de döviz kuru, enflasyon ve faiz oranı arasındaki ilişki
Granger tarafından 1969 yılında geliştirilen nedensellik analizi yardımıyla belirlenmeye
çalışılmıştır. Yapılan analizler sonucunda tek yönlü iki nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir.
F istatistiği olasılık değeri 0.05’ten küçük olduğu için faiz oranı değişkeninden enflasyon
değişkenine doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi vardır. Yine F istatistiği olasılık değeri
0.05’ten küçük olduğu için enflasyon değişkeninden döviz kuru değişkenine doğru da tek
yönlü bir nedensellik ilişkisi belirlenmiştir.
Özellikle son dönemde Türkiye’de faiz oranı ve enflasyon ilişkisi üzerine yaşanan
tartışmalar, teorik boyutta olduğu gibi ampirik olarak ta tartışmaya imkan vermektedir.
Çalışmada da görüldüğü gibi, faiz oranından enflasyona doğru bir nedensellik ilişkisinin
olması fiyat istikrarı noktasında enflasyon hedeflemesi stratejisinin faiz değişkeniyle
yürütülmesi politikasını desteklemektedir.
Ancak, enflasyon değişkeninden döviz kuruna yönelik tek yönlü nedenselliğin
bulunması aynı zamanda para politikası uygulamalarında faiz oranı değişikliklerinin döviz
kuru üzerinde de etkisi olduğunun kanıtıdır. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası tarafından uygulanacak para politikası stratejilerinin fiyat istikrarını temel alan
hedeflerinin yanında dış rekabet üzerinde etkili olan döviz kuruna yönelik hedefleri de
gözetmesi gerekmektedir.
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Entansif Hayvancılık İşletmelerinde Tamsayılı Programlama Modeli
İle Kapasite Planlaması Uygulaması
Hasan KARA

Abdullah EROĞLU

Özet
Tarım sektörü, her ülke için stratejik bir öneme sahiptir. Tarım, hem insanların gıda
ihtiyaçlarını karşılamada hem de sanayi ve hizmet sektörlerine hammadde ve pazar
oluşturmaktadır. Tarımsal üretimde hayvancılık önemli bir alt sektördür. Türkiye’de
yıllardır yapılagelen geleneksel hayvancılık yerini teknolojik ve finansal yapısı güçlü
modern entansif hayvancılığa bırakmaktadır. Bu modern üretim, Türkiye hayvancılık
sektörünü dünya ve özellikle AB ile rekabet edebilecek bir yapıya dönüştürecektir.
Bu araştırmanın amacı, bir entansif süt işletmesinin kapasite planlamasını tamsayılı
programlama ile tasarlamaktır. Tamsayılı Programlama (TP), değişik sektörlerde kullanılan
doğrusal programlama temelli bir matematiksel yöntemdir. Karar değişkenlerinin tamsayı
olduğu TP modeli birçok sektörde daha anlamlı sonuçlar vermektedir. Yazın incelendiğinde
farklı alanlarda birçok araştırmada TP modeli kullanılırken, tarım ve hayvancılık
alanlarında bu yöntem daha az kullanılmaktadır. Tarım ve hayvancılıkta; doğru verileri
bulma zorluğu, hayvancılık işletmelerinin üretim için canlı materyal kullanmaları,
hayvanların bakım, besleme ve yönetim süreçlerinin dinamik, değişken yapısı TP’yi
zorlaştırmaktadır. Bu araştırma, Konya ili Ereğli ilçesinde bir entansif süt işletmesinde
yapılmıştır. Araştırma verileri işletmenin muhasebe ve müdüründen alınmıştır. TP modeli,
QM For Windows programında Integer Programming ile tasarlanmıştır. Araştırma
sonucunda, kapasite artırımının işletmeyi verimlilik ve karlılık açısından daha güçlü yaptığı
görülmüştür. Sonuçların, literatürde entansif hayvancılığa katkı sağlaması ve atıl kapasite
ile çalışan işletmelere yol göstereceği ümit edilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Tamsayılı Programlama, Entansif Hayvancılık, Kapasite
Planlaması
Jel Kodları: M10, E20, C60

Application Of Capacity Planning Of Intensive Livestock Company
By Integer Programming
Abstract
The agricultural sector has a strategic importance for any country. Agriculture,
as well as to meet people's food needs and constitute the raw material and market for
industrial and service sectors. Animal husbandry in agricultural production is an important
sub-sector. Traditional animal husbandry placed for many years in Turkey turns into
modern intensive farming with strong technology and financial structure. This modern
production, the livestock sector will transform Turkey into a structure that can compete
with the world and especially the EU. The purpose of this research is to design the
capacity planning of an intensive dairy company with integer programming. Integer
Programming (IP) is a mathematical method based on linear programming used in different
sectors. IP model with integer decision variables give more meaningful results in many
sectors. Examining the literature, TP model is used in many different areas of research,
whereas this method is used in agriculture and animal husbandry less. The difficulty of
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finding the right data, usage of live material for the production of livestock company, care
of animals, the dynamics of supply management processes and variable structure make it
difficult to IP model in agriculture and animal husbandry.This research was carried out in
an intensive dairy company in Eregli district of Konya. Data of research were taken from
the company's accounting and director. TP model is designed with Integer Programming in
QM For Windows packet program. As a result, capacity planning makes the company more
powerful in terms of productivity and profitability. The result, will contribute to intensive
farming in the literature and is expected to lead the company working with idle capacity.
Keywords: Integer Programming, Intensive Livestock, Capacity Planning

GİRİŞ
İşletme, iktisadi mal veya hizmet üretmek için kurulan iktisadi birimdir. Tarımsal
ürün ve hizmetleri üreten ekonomik birimlere ise tarımsal işletme denilmektedir. Üretim,
işletmelerin en temel faaliyetleridir. Tekin'e göre üretim, “insan ihtiyaçlarını karşılamak
amacıyla mal veya hizmetlerin meydana getirilmesi” demektir (Tekin, 2012). İşletme; kâr
etmek, mevcut kapasitelerini verimli ve etkin bir şekilde kullanmak için planlı olmalıdır.
Günümüz pazar şartlarında işletmeler, rekabet gücünü artırmak amacıyla en iyi ürün, en
düşük maliyet ve en yüksek kazanç amaçlı planlamalar yapmaktadır. Üretim planlaması,
mevcut kapasite ile en ekonomik girdilerin en yüksek kazanca dönüştüğü üretim sürecidir.
İşletmenin mevcut kapasitesinin optimal değerlendirildiği, atıl kapasiteyi minimize ettiği
planlamada en yaygın kullanılan yöntemlerden biri doğrusal programlamadır.
Doğrusal programlama (DP), üretim süreçlerinde kullanılan matematik temelli
modelleme yöntemidir. DP; zaman içinde hedef programlama, tam sayılı programlama,
dinamik programlama gibi yöntemlere temel oluşturmuştur. Sektörün genel yapısı ve
ihtiyaçları ile işletmelerin özelliklerine göre bu yöntemlerden uygun olan kullanılmaktadır.
Tamsayılı Programlama (TP), karar değişkenlerinin tamsayı olduğu modellerde daha
anlamlı sonuçlar elde etmeyi sağlar.
Tarım her ülke için stratejik bir sektördür. Tarım, hem insanların gıda ihtiyaçlarını
karşılamada hem de sanayi ve hizmet sektörlerine hammadde ve pazar oluşturmaktadır.
Tarımsal üretimde hayvancılık önemli bir alt sektördür. Türkiye’de yıllardır yapılagelen
geleneksel hayvancılık yerini ölçek ekonomisinden faydalanan, teknolojik donanıma sahip,
finansal yapısı güçlü entansif hayvancılığa bırakmaktadır.
Bu çalışmada Konya ili Ereğli ilçesinde entansif süt hayvancılığı yapan modern
bir işletmenin kapasite planlaması, DP yöntemlerinden TP kullanılarak incelenmekte ve
hesaplanmaktadır. Modern hayvancılık yaparak en düşük girdi maliyetleriyle en yüksek süt
üretimini elde etmeye çalışan işletmede en önemli unsurlardan birisi süt veren hayvan
sayısının, işletme kapasitesinde optimal olmasıdır. İşletmedeki mevcut fiziki kapasitenin
alabileceği en büyük hayvan sayısına ulaşmak birim maliyetleri düşürmektedir.
Bu çalışmada, entansif süt işletmesinin kapasitesini artırmak için süt verimi
yüksek 32 adet holstein ırkı gebe düvenin alımı TP modeli ile optimal olarak belirlenmiştir.
Tasarlanan TP modeliyle belirlenerek işletmeye alınan hayvanların daha yüksek kazanç
sağladığı görülmüştür. Normal üretim yapan işletme ile model yardımıyla kapasitesi
artırılan işletmenin üretim seviyesi karşılaştırılmıştır.
I. TARIM SEKTÖRÜ
Tarım, “bitkisel ve hayvansal ürünlerin; üretilmesi, kalite ve veriminin
yükseltilmesi, uygun koşullarda korunması, işlenip değerlendirilmesi ile pazarlanması”
olarak ifade edilmiştir (TDK, 2016). Tarım sektörünün toplumların yaşamlarını
sürdürmesinde ve gelişmesindeki rolü; globalleşen ekonomi, dinamik ve rekabetçi pazar
ortamında her geçen gün artmaktadır. Tarım sektöründe üretim süreci iklim koşullarından
çok etkilendiğinden risk ve belirsizlik yüksektir. Tarımda üretim dönemi diğer sektörlere
göre daha uzun, ürün pazarlaması, depolaması zordur. Tarım sektöründe, paranın işletmeye
geri dönüşünün yavaş olması ve sermaye yetersizliği karşılaşılan finansal sorunlardır.
1457

Tarımsal üretimde, hayvancılık sektörü stratejik öneme sahiptir. Çünkü
hayvancılık, gıda hammaddesi yanında istihdam ve katma değer oluşturmaktadır.
Hayvancılık birim yatırıma en yüksek katma değer oluşturan bir sektörüdür. Sanayi kesimi
ile kıyaslandığında aynı miktar yatırım hayvancılıkta 5 kat daha fazla kişiye iş imkânı
sağlamaktadır (Aktaran; Yılmaz, 2010). Hayvansal üretim yem bitkileri üretimine zemin
hazırlamaktadır. Entansif Hayvancılık, tarım sektörünü entegre bir yapıya
dönüştürmektedir.

A. Dünyada Tarım Sektörü
İnsanlık kadar eski bir geçmişe sahip olan tarım; avcılık ve toplayıcılık
dönemlerinden bilgi ve teknolojinin yoğun kullanıldığı, planlı ve modern tarım
uygulamalarına gelişerek dönüşmüştür. Başlangıçta tarımsal üretimde gelişme yavaş
olmuştur. Toprak için sadece hayvan gübresi kullanılmış, toprak nadasa bırakılmıştır.
Şalgam yem bitkisi olarak hayvanlarda kullanılınca hayvansal üretim, dolayısıyla da
bitkisel üretim artmıştır. 1840 yılında Alman kimyacı Justos von Liebig yapay gübreyi
bulması tarım sektöründe çığır açmıştır.

B. Avrupa Birliğinde Tarım Sektörü
Entansif tarım ve hayvancılıkta Hollanda, Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya,
İngiltere, İtalya ve Romanya gibi ülkeler gerek bitkisel gerekse hayvansal ürünlerini tüm
dünyaya pazarlamaktadırlar. Dünyada ve Türkiye’de büyükbaş hayvan yetiştiriciliği
denildiği zaman sığır yetiştiriciliği akla gelmektedir. AB ülkelerinde sığır varlığı açısından
önemli olan ülkeler sırasıyla, Fransa, Almanya, Türkiye ve İngiltere’dir (Yılmaz, 2010).
AB’de özellikle 1960’lı yıllardan sonra tutarlı ve sürdürülebilir hayvancılık
politikaları geliştirilmiş ve dönem dönem güncellenerek modern bir piyasa yapısı
oluşturulmuştur. Belirli dönemlerde hayvan sayısında düşme görülmekle beraber süt verimi
artarak devam etmektedir(Çukur ve Ark., 2009). 2013 yılında inek sütü dünya ortalaması
2.347 kg/yıl iken, Türkiye’de de 2.970 kg/yıl ve modern süt üretimi yapılan Danimarka’da
8.766 kg/yıl, İspanya’da 7.655 kg/yıl, Hollanda’da 7.644 kg/yıl seviyelerindedir (ESK,
2014).
Tarımsal üretimde öncü ülkelerde, hayvancılığın tarımsal üretim içerisindeki
payı %50’nin üzerindedir. Hayvancılığın payı, Fransa’da %60, İngiltere’de %70 ve
Almanya’da %75 iken, (Yılmaz, 2010) Türkiye’de toplamda % 46 civarındadır.
Türkiye’deki geleneksel hayvancılık, ticari bir faaliyet olarak görülmediğinden tarım
içinde oranı düşüktür. Ayrıca geleneksel tarımsal üretimde, bitkisel üretim öncelikli üretim
faaliyetidir. Genel tarım politikalarında hayvancılığa önem verilmemesi, yoğun olarak
bitkisel üretimin yapılması ve hayvancılık için yem bitkileri üretimi azlığı hayvancılıkta
önemli sorunların zeminini hazırlamıştır. AB’ne uyum ve rekabet gücünün artırılabilmesi
için hayvansal üretimin tarımsal üretim içerisindeki payının artırılması, gerekli alt yapı ve
mevzuat çalışmalarının yapılması gerektiği açık olarak görülmektedir (Yılmaz, 2010).
AB’de modern ve ekonomik ölçekli hayvansal üretim kooperatifçiliğe
dayanmaktadır. Ancak Türkiye’de kooperatifçilik AB ülkeleri kadar güçlü değildir. Süt ve
süt ürünlerinin pazarlamasında kooperatifler, İrlanda’da %97, Finlandiya’da %96, İsveç ve
Danimarka’da %95 gibi yüksek oranlarda iken, Türkiye’de yaklaşık %3 gibi çok düşük
düzeydedir (Yılmaz, 2010). Üretici sütünün çok az bir kısmını sanayiciye vermektedir.
Üretilen sütün %33’ü mandıralarda, %27’si modern fabrikalarda, %20’si işletme
bünyesinde işlenmekte ve %20’si sokak sütü olarak satılmaktadır (Uysal, 2008). Çiğ sütün
sağlıksız şekilde satılan yüksek miktarı dikkat çekmektedir.

C. Türkiye’de Tarım Sektörü
Tarım sektörü, geniş tarım alanlarına sahip Türkiye için stratejik bir öneme sahiptir.
Tarım, hem gıda üretimi hem de diğer sektörlere hammadde ve pazar oluşturarak
ekonomiye çok yönlü katkı yapmaktadır. Tarım sektörü sanayi ve hizmet sektörleri
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karşılaştırıldığında; teknoloji kullanımına rağmen emek yoğun bir sektördür. Üretimde
toprak ve işgücünün payı göreceli olarak azalırken sermaye ve teknolojinin payı artarak
modern bir yapıya dönüşmektedir. Tarımsal üretimde hayvancılık önemli bir alt sektördür.
Türkiye’de yıllardır yapılagelen geleneksel hayvancılık, yerini ölçek ekonomisinden
faydalanan, üretimde teknoloji kullanan, finansal yapısı güçlü, bakım, besleme ve yönetim
konularında modern entansif hayvancılığa bırakmaktadır. Bu modern üretim, Türkiye
hayvancılık sektörünü dünya ve özellikle AB ile rekabet edebilecek bir yapıya
dönüştürebilir.
Cumhuriyetin ilk yıllarında tarım sektörü %10’un üzerinde güçlü bir büyüme hızı
yakalamıştır. Tarım sektörünü desteklemek için 1930’lu yıllarda Tarım Kredi ve Satış
Kooperatifleri, Zirai Kombinaları ve Devlet Ziraat İşletmesi kurulmuştur. 1945’te Çiftçiyi
Topraklandırma Kanunu çıkarılmıştır. Türkiye ekonomisinde tarım sektörü kırsal kesim
için önemli istihdam alanı olagelmiştir. Tarım sektörünün toplam istihdama katkısı 1950’li
yıllarda %80, 1960’lı yıllarda %74, 1980’li yıllarda %58, 2000’li yıllarda %35 ve 2013
yılında da yaklaşık %26 olmuştur (Aktaran; Doğan ve Ark., 2015). 1927 yılında
Türkiye’deki kentleşme oranı %25 iken, 2010 yılında bu oran yaklaşık %75’e ulaşmıştır.
Kentleşme oranı ile tarım istihdamı arasındaki ters orantı açıkça görülmektedir.
Türkiye’de büyükbaş süt hayvancılığı yapan tarımsal işletmelerin sayısı diğer
ülkelere göre oldukça yüksek, sahip oldukları sığır sayısına göre oldukça küçük ölçeklidir.
AB’de çiftlik başına sağmal 32,2 baş iken, Türkiye’de bu ortalama 4,5 baş civarındadır.
Ülkemizde işletme sayıları; 2011 yılında 1.744.859 iken 2013 yılında işletme sayısı
1.250.947 olmuştur. Süt işletmelerin %76,3’ü 1-10 baş hayvana sahipken, %98,38’lik bir
kısmı 50 baştan daha az hayvana sahip çiftliklerden oluşmaktadır. İşletmelerin küçük
ölçekli olması; girdi maliyetlerinin yüksek olmasına, süt verimi yüksek sığır ırklarının
temininde güçlüklere, süt ve ürünlerinin pazarlanması ve genel anlamda süt sığırcılığının
etkinliği ve verimliliğinde güçlüklere neden olmaktadır (TARIM, 2014). Türkiye’de 20032013 yılları arasında bitkisel, hayvansal ve su ürünlerinin üretim değerleri Tablo 1’de
verilmiştir.
Tablo 1: Türkiye’de 2003-2013 Yılları Arasında Tarımsal Üretim Değerleri
Yıllar

Bitkisel Üretim
Değeri (1000 TL)

Hayvansal
Üretim Değeri
(1000 TL)

Su Ürünleri
Üretim Değeri
(1000 TL)

Toplam Tarımsal
Üretim Değeri
(1000 TL)

2003

40.569.390

27.823.918

415.575

68.808.883

2004

45.680.437

33.968.674

520.603

80.169.714

2005

50.939.686

37.425.281

704.283

89.069.250

2006

54.515.463

41.841.151

766.220

97.122.834

2007

56.787.423

47.587.745

839.762

105.214.930

2008

66.010.114

49.338.055

850.646

116.198.815

2009

68.267.485

54.756.300

952.935

123.976.720

2010

80.033.858

85.001.165

1.066.778

166.101.801

2011

88.979.273

102.648.699

1.098.634

192.726.606

2012

87.946.988

112.868.484

1.112.303

201.927.775

2013

92.452.530

98.115.412

1.128.745

191.696.687

Kaynak: (Aktaran; Doğan ve Ark., 2015)
Tablo 1 incelendiğinde, bütün üretim değerleri önemli oranlarda artış göstermiştir.
2013 yılı tarımsal üretim değerlerinin; yaklaşık %47’sinin bitkisel üretim, %52’sinin
hayvansal üretim olduğu görülmektedir. Hayvansal üretim için yapılan yem bitkisi üretimi
maliyetleri
büyük
oranda
düşürmektedir.
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.
Türkiye’de süt sığırcılığı zaman içinde önemli yapısal değişiklikler ve gelişmeler
göstermiştir. 1990-2013 döneminde, Türkiye’nin toplam sığır varlığı 11.377 bin baş’tan,
dalgalanarak 14.415 bin baş sığıra çıkmıştır. 1990 yılında toplam sığır varlığı içinde
%8.90’lık pay alan kültür ırklarının, 2013 yılında %41,3’e yükselmiştir. Melez ırklarda da
aynı dönemde %32.26’dan, %42.4’e bir artış olmuştur (TÜİK, 2014). Bununla beraber
yerli ırklar %58.84 den %16,3 oranına gerilemiştir.
Tablo 2: Türkiye’de Irklara Göre Sığır Varlığı
YIL

KÜLTÜR
Baş
Yüzde

1990
1995
2000
2005
2009
2010
2011
2012
2013

1 013 000
1 702 000
1.806.000
2.354.957
3.723.583
4.197.890
4.836.547
5.679.484
5.954.333

8.90
14.44
16,78
22,37
34,70
36,90
39,05
40,8
41,3

MELEZ
Baş

Yüzde

3 670 000
4 776 000
4.738.000
4.537.998
4.406.041
4.707.188
5.120.621
5.776.028
6.112.437

32.26
40.51
44,36
43,11
41,10
41,40
41,34
41,5
42,4

YERLİ
Baş
6 694 000
5 311 000
4.217.000
3.633.485
2.594.334
2.464.722
2.429.169
2.459.400
2.348.487

TOPLAM
Yüzde
58.84
45.05
38,35
34,52
24,20
21,70
19,61
17,7
16,3

11 377 000
11 789 000
10.761.000
10.526.440
10.723.958
11.369.800
12.386.337
13.914.912
14.415.257

Kaynak: (TUİK, 2014)

Türkiye’de 1990 yılında sağmal inek sayısı 5.892 bin baş iken, 2005 yılında 3.988
bin başa gerilemiştir. Bu dönemde, kültür ırkı sağmal sığırların 1990 yılındaki payı %9
iken, 2007 yılında büyük bir artışla %23.15’e ulaşmıştır. Melez ırkların payı da %32.94’ten
%40.17’ye çıkmıştır. (Çukur ve Ark., 2009). Bu artış hayvancılık sektöründe yüksek
verimli ırklara yönelimi göstermektedir. Tablo 3’e bakıldığında, en fazla sütü kültür ve
melez ırkların verdikleri görülmektedir. Kültür ırkı süt sığırlarından elde edilen sütün
toplam süt üretimi içindeki payı 1990 yılında %19.40 iken, bu oran 2007 yılında 44.78’e
yükselmiştir (Çukur ve Ark., 2009). Süt üretiminde kültür ırkının seçmenin doğru tercih
olacağı söylenebilir.
Tablo 3: Türkiye’de Sığır Irklarına Göre Süt Üretimindeki Değişim
YILLAR

KÜLTÜR

%

MELEZ

1990

1 544 720

19.40

3 878 470

48.72

2 537 450

31.87

7 960 640

1995

2 581 711

27.83

4 751 023

51.22

1 942 578

20.94

9 275 312

2000

2 639 113

30.22

4 591 861

52.59

1 501 067

17.19

8 732 041

2005

3 596 017

35.87

4 646 857

46.35

1 783 328

17.79

10 026 202

2006

4 295 367

39.53

4 884 590

44.95

1 687 345

15.53

10 867 302

2007

5 050 533

44.78

4 608 728

40.86

1 620 079

14.36

11 279 340

%

YERLİ

%

TOPLAM

Kaynak: (Aktaran; Çukur ve Ark., 2009)
Süt üretimi yapan işletmenin ekonomik hayatının sürdürebilmesi için sağmal inek
başına belirli bir süt verimini yakalaması gerekmektedir. Aşağıda Tablo 4’de, 1990-2007
yılları arasında kültür ırklarının hayvan başına süt verimindeki değişmeler verilmiştir.
Tablo 4: Türkiye’de Yıllara Göre Süt Verimindeki Gelişmeler (kg/baş).
Yıllar

KÜLTÜR

İndeks

1990
1995
2000
2005
2006
2007

2912.75
2966.64
2916.63
3884.99
3881.31
3885.77

100.00
101.85
100.13
133.38
133.25
133.41

Kaynak: (Aktaran; Çukur ve Ark., 2009)
1460

Tablo 4’e göre; 1990-2007 yılları arasında, sağmal inek başına ortalama süt verimi
1990 yılında 2912.75 kg/baş iken, 2007 yılında 3885.77 kg/baş olmuştur (Çukur ve Ark.
2009). İndekse göre 100 den 133.41 değerine çıkan süt verimi kültür ırklarıyla elde edilen
gelişmeyi net olarak göstermektedir. Entansif süt işletmeleri, süt verimini hayvan başına
en yüksek seviyeye çıkarabilmek için kültür ırkı tercih edebilirler.
Süt hayvancılığında, süt ve yem fiyatı arasındaki ilişkiyi gösteren süt/yem oranı çok
önemli bir göstergedir. Süt üretiminde süt/yem oranının 1.5 ile 2 arasında olması
sürdürülebilir bir üretim için iyi bir göstergesidir. Söz konusu oran, AB ve ABD’de
yaklaşık 2.00 civarındadır (Aktaran; Çukur ve Ark., 2009). AB ülkelerinde süt/yem oranı,
tarımsal üretim planlamasında yapılan yasal düzenlemelerle 2’nin altına düşmeyecek
şekilde korunmaktadır. Türkiye’de ise, 1990 yılında 1 kg süt ile 1.33 kg yem alınabilirken
2009 yılında 0.84 kg yem alınabilmesi, üreticilerin alım gücünün oransal olarak azaldığını
göstermektedir. Son yıllarda yem fiyatlarının artması ve süt fiyatlarının düşmesini beraber
değerlendirince işletmelerin büyük ekonomik risklerle karşı karşıya oldukları söylenebilir.
Genel olarak, tarım sektörünün karşı karşıya olduğu güncel sorunları aşağıdaki gibi
özetlemek mümkündür (Aktaran: Doğan ve Ark., 2015);
 Ülkemizde mevcut miras hukuku, tarım arazilerinin küçülmesine izin vermektedir.
Tarım arazilerinin parçalanması, işletme büyüklüklerinin küçülmesine, üretim
maliyetlerinin artmasına ve dolayısıyla tarımsal verimliliğin azalmasına yol açmaktadır.
 Ülkemizdeki tarım işletmelerinin yaklaşık %70’inde hayvansal ve bitkisel üretimin
birlikte yapıldığı dikkate alındığında, tarım işletmelerinde uzmanlaşma yaygın değildir.
Ayrıca bitkisel üretim içinde yem bitkilerinin az olması diğer ülkelerle hayvancılık
alanında rekabeti zorlaştırmaktadır.
 Gübre, tarım ilaçları, tohum, tarım makineleri ve motorin gibi temel üretim
maliyetlerindeki aşırı fiyat artışları, tarım işletmelerinin kârlarını önemli ölçüde
düşürmüştür. Bu durum birçok tarım işletmesinin zarar etmesine yol açmıştır.
 Çiftçilerin eğitimi ve modern tarım teknolojilerinin kullanımında istenilen seviyeye
ulaşılamamış, yetersiz bilgi ve sermaye entansif üretime imkân vermemiştir.
 Hayvan hastalıkları ile mücadelelerde yetersiz kalınmıştır.
 Çiftçiler, etkili örgütlenemediklerinden çoğu zaman ürünlerini aracılara düşük
fiyattan satmakta, aracılar fiyatları artırarak hem üreticiyi hem de tüketici olumsuz
etkilemektedir. Tarım ve hayvancılıkta sorunlar üreticiye yüksek girdi maliyeti, tüketiciye
ise pahalı ürünler olarak yansımaktadır.

II. KAPASITE PLANLAMA
Kapasite, işletmenin üretim gücünü veya üretim yeteneğini ölçmek için kullanılan bir
kavramdır. Kapasite, bir işletmede belirli bir dönemde ulaşılabilecek çıktı miktarı şeklinde
tanımlanabilir (Üreten, 2002). Kapasite planlaması, işletme tarafından başarılabilecek çıktı
miktarının belirlenmesidir. Eğer, işletme kapasite planlamasını gerçekleştiremezse, müşteri
talebini karşılayamaz veya atıl kapasite oluşur. Kapasite planlama belirli bir süre üretim
için gerekli hammadde, makine ve diğer kaynakların durumunu belirlemektir.
İşletmenin üretim kapasitesi; kurulu üretim sisteminin belirli bir teknoloji ile belirli
sürede mal üretme yeteneğidir. Kapasite planlaması ile üretim planlaması arasında
karşılıklı dinamik bir ilişki vardır. Üretim planlaması, işletmenin mevcut kapasitesi
temelinde yapılmaktadır. Düşük kapasitede üretim, işletmenin satış ve karlılığını olumsuz
etkilemektedir.
Kapasite, genellikle yatırım maliyetinin önemli bir belirleyicisidir. Kurulacak
kapasite ne kadar yüksek olursa, yatırım tutarı da o kadar fazla olur. Diğer taraftan işletme
yüksek kapasitede üretim yaparsa, pazardaki konumu güçlenerek rakiplerini geçebilir.
İşletme kurulumu ve kapasitenin genişletilmesi yüksek yatırım gerektirmektedir.
Kapasite artırımında, zaman ve miktar açısından; küçük ve sık kapasite artışları veya seyrek
ama büyük boyutta kapasite artışları yapılabilmektedir.
Piyasalardaki değişim ve belirsizlikler, işletmelerin optimal kapasitede üretim
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yapmasını gerektirmektedir. İşletme, kapasitesini işletme içi ve dışı verileri kullanarak
bilimsel metotlarla planlamalıdır. Kapasite planlama kolay görülmesine rağmen
uygulaması zordur. Üretim kapasitesi fiziksel yapı ile ilgilidir. Sabit yatırımlar kolayca
planlamaya katılırken üretimi etkileyen nicel ve nitel birçok faktördeki belirsizlik kapasite
planlamasını zorlaştırmaktadır. Kapasite; maliyet, verimlilik, stok, teknoloji, insan
kaynakları ve müşteri ihtiyaçlarıyla yakından ilgilidir.
İşletme yönetimi için kapasite kavramı çok önemlidir. İşletmenin mevcut durumunu
görme ve yapılacakları belirleme, kapasite planlamanın yararlardandır. İşletmenin hangi
üretim seviyesinde optimal kârı elde edeceğini bilmesi üretimi bilinçli yapmasını sağlar.
Son yıllarda, bazı tarımsal ürünlerin üretiminde kat kat verim artışları görülmektedir.
Bu yüksek verim artışında tarımsal üretimde planlama, raporlama, analiz ve üretimde
teknoloji kullanımı önemli rol oynamıştır. Tarımsal işletmelerde de kapasite planlamasında
bilimsel yöntemler ve paket programlar kullanılmaktadır.
İşletmelerin kuruluş amacı sürekli kârlılığı sağlamaktır. Kâr; maliyetleri azaltmak
veya çıktı miktarını artırmak suretiyle büyütülebilir. Üçüncü bir yöntem ise, bu iki yöntemi
birleştirerek; bir yandan girdileri minimize ederken diğer taraftan üretim çıktı değerlerini
optimal miktarlara ulaştırmaktır.
Entansif hayvancılık işletmesinde kapasite artırımında bu üçüncü yöntem
hedeflenmektedir. Çünkü işletme maksimum kapasiteye yaklaştığı her adımda yem
maliyetleri ile işçilikte maliyetlerini düşürmekte, artan süt üretimi sebebiyle ekstra primle
ürününü daha yüksek fiyattan satabilmektedir. Etkin bir kapasite planlamasıyla; optimal
üretim, maksimum ve sürekli kârlılık ile işletmenin ekonomik başarısı ortaya çıkmaktadır.
Ekonomik başarının en önemli koşulu verimliliktir. Planlamada, zaman ve kaynak israfını
önlemek için bilgisayar paket programları kullanılmaktadır. İşletmenin kapasite
planlamasında, mevcut durumu yansıtan pratik kapasite, fiili kapasite, atıl kapasite ve
optimal kapasitenin iyi bilinmesi doğru planlamaya zemin hazırlayacaktır.
III. TAM SAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA
Öztürk’e göre doğrusal programlama (DP), sınırlı kaynakların etkin kullanımı ile
belirli bir amacı gerçekleştirmek için çözümlerden en optimal olanı hesaplamaktır (Öztürk,
2002). Doğrusal programlama modeli amaç fonksiyonu ve kısıt denklemlerinden
oluşmaktadır. Amaç fonksiyonu modelin durumuna göre kârın maksimizasyonunu ya da
maliyetlerin minimizasyonunu hedeflemektedir. Problemde amacın açık ve ölçülebilir bir
matematiksel fonksiyon şeklinde ifadesi önemlidir.
2. Dünya Savaşı yıllarında askeri alanda kıt kaynakların daha verimli kullanımı
düşüncesi, 1947 yılında George Dantzig’in çalışmaları DP’nin temellerini oluşturur. Savaş
sonrası endüstrinin ihtiyacı, teknolojinin hızlı ilerlemesi ve modellerde bilgisayar
çözümleri DP’nin karar alma süreçlerinde kullanımını yaygınlaştırmıştır. Sektörlerin
ihtiyaç ve özelliklerine göre, DP temelli hedef programlama, dinamik programlama ve tam
sayılı programlama gibi yöntemler gelişmiştir.
DP modeli kurulurken bazı karar değişkenlerinin kesinlikle tamsayı değerler
alması gerektiğini görürüz. Bazı durumlarda değişkenin tam, değerinin tamsayı olması
uygulamada daha anlamlı olmaktadır. Değişkenleri kısmen ya da tamamen tamsayı olan
DP tekniğine Tamsayılı Programlama (TP) denilir. TP; tüm değişkenlerin tamsayı
olduğunda, arı tamsayılı programlama ve değişkenlerin bazıları tamsayı, bazıları kesirli
olduğunda ise karma tamsayılı programlama adını alır. TP modeli, değişkenlerin pozitif
tamsayı olduğu amaç fonksiyonu ve kısıt denklemlerinden oluşmaktadır. TP tekniğinin,
gerçekçi olmayan DP modeli sonuçlarını uyarladığı söylenebilir. TP modelinde değişken
sayısı arttıkça çözüm de zorlaşmaktadır. DP’de çözüm uç noktalarda aranır ancak TP de
çözüm uygun bölgenin her noktasında olabilmektedir. DP’de uygun bölgedeki uç
noktalardan ilerleyerek sürekli optimal çözüm noktasına doğru yaklaşılır. Ancak; TP
çözümü uygun bölgedeki binlerce tamsayı noktası olabilir. TP’da Dal Sınır ve Kesme
Düzlemi Algoritması kullanılır.
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IV. LITERATÜR TARAMASI
DP; gıdadan tekstile, ormandan tarıma farklı sektörlerde yapılan akademik
çalışmalarda kullanılmaktadır. Sarımeşeli (1976) ise, Denizli’de iki farklı bölgedeki tarım
işletmelerinde DP yöntemiyle optimum işletme büyüklüğü ve en uygun ürün bileşenini
incelemiştir. İnan (1977) çalışmasında, Eskişehir’de geleneksel üretim yapan tarım
işletmesinde bir çiftçi ailenin işgücünü, işletme büyüklüğünü ve organizasyonu DP ile
incelemiştir. Taraklı (1982) çalışmasında, Mudurnu’da orman içi tarım işletmelerinin
analizini DP ile gerçekleştirilmiştir. Demirci ve ark. (1988), Karacabey tarım
işletmelerinde DP yöntemi ile işletme gelirinin yaklaşık %50 artacağını hesaplamıştır.
Al-İbrahim ve Ark. (1997), Suudi Arabistan’ın Nadek bölgesinde seralarda sebze üretim
faaliyetlerini, DP yöntemiyle modellemişlerdir. Neureuther (1998), Almanya’nın
Rhineland-Palatinate bölgesinde geleneksel üretim yapan aile işletmesini DP yardımıyla
incelemiştir. Cankurt ve Konak (2004) zirai üretimde uygun ürün bileşimini DP
modeliyle belirlemişlerdir.
Doğrusal programlamaya göre kurulumu ve çözümü daha da zorlaşabilen TP
yöntemi değişkenlerin tamsayı olmasının daha anlamlı olduğu problemlerde sıkça
kullanıldığı görülmektedir. Butler vd., (1995) yaptıkları çalışmalarında, süt toplamada iki
periyodlu gezgin satıcılı süt taşıma probleminde TP gevşetme yöntemini uygulamıştır.
Pinto ve Grossmann (1998) çalışmalarında, bir karışık TP modeliyle tek hatlı yoğurt
üretim modelini tasarlamıştır. Karayılmazlar ve Balaban (2000) çalışmalarında, çoklu
ürün tipinde üretim yapan işletmenin üretim planlamasını TP ile tasarlanmıştır.
Leewattanayingyong ve Ritvirool (2007) çalışmalarında, TP ile süt üretimi modelini
geliştirmişlerdir.
Süt hayvancılığıyla ilgili işletmelerin ekonomik karlılığı, yem ve işgücü maliyetleri
üzerine akademik çalışmalar yaygındır. Binici (1990), süt sığırcılığı işletmelerinin yem
kullanımı ve yem masraflarını etkileyen faktörleri incelemiştir. Çetin ve Koyuncu (1991)
çalışmalarında, süt işletmelerinde ortalama inek başına 45,51 dak/gün erkek işgücü
ihtiyacını tespit etmişlerdir. Aksoyak (1995) çalışmasında, Konya’da Kültür-Melez ve Yerli
Irk Süt Sığırcılığı yapan işletmeleri ekonomik yönden karşılaştırmıştır. Tapkı (1996)
çalışmasında, Hatay’da süt sığırcılığı işletmelerinin %75’inde geleneksel yöntemlerle
üretim yapıldığını belirlemiştir. Arendonk ve Liinamo (2003) çalışmalarında, AB’de inek
başına süt veriminin 1985-1997 arasında istikrarlı artışını tespit etmiştir.
Literatürde, tarımsal ürün bileşimi ve optimal arazi büyüklüğü konusunda DP
kullanılmasına rağmen TP modelinin kullanımının birkaç araştırma ile sınırlı olduğu
görülmektedir. Çünkü TP modelinin kurulumu, uygulaması, çözümü ve yorumlaması daha
zordur. Entansif süt hayvancılığında ise kapasite planlaması yapmak istendiğinde bu
sorunlar daha da artmaktadır. Öncelikle tarımsal işletmelerde geçmişe dönük sağlıklı
kayıtları bulmak çoğunlukla mümkün olmamaktadır. Bir diğer sorun işletmelerin
kayıtlarını değişik sebeplerle paylaşmak istememesidir. Entansif süt hayvancılığında diğer
sektörlerle kıyaslandığında, süt üretiminin en temel kaynağının canlı hayvan olması,
kapasite planlamasını daha da zorlaştırmaktadır. Değişkenin tamsayı değeri alması
gerektiğinden kapasite planlaması TP ile tasarlanacaktır. Modelin ürettiği uygun alternatif
çözümler içinden optimal çözüme ulaşılmasa da optimal çözüme en yakın TP çözümleri
kullanılabilir. Bu kapasite planlamasının, büyük gelişim potansiyeline sahip hayvancılık
sektörüne değerli katkılar sağlayacağı söylenebilir.

V. UYGULAMA
Tarımda iki tür üretim yöntemi öne çıkmaktadır. Ekstansif (yaygın tarım) ilkel
yöntemlerle yapılan geleneksel üretim yöntemidir. Üretim süreçlerine uygun teknoloji ve
tarımsal ekipman kullanılmaz. Günümüzde tarım sektöründe önde olmak isteyen ülkeler
ekstansif tarımdan entansif (modern) tarıma geçmektedir. Entansif hayvancılık; yüksek
verim elde etmek amacıyla, uygun hayvan ırkları besleyerek ve ileri bakım teknikleri
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uygulayarak yapılan hayvancılıktır. Entansif hayvancılıkta göreli olarak daha yüksek
sermaye yatırımı yapılarak verimli ve yüksek kârlı hayvancılık yapılmaktadır. Hayvanlar
modern ahırlarda mısır silajı, yonca ve kesif yemlerle hayvan refahına dikkat edilerek
beslenir.
Türkiye'de son yıllarda; ırk ıslahı, kaba yem üretiminin artırılması,
işletmelerde hijyen şartlarının sağlanması, hayvan sağlığı ve refahı, hayvan kimlik
sisteminin teşviki, hayvansal ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili kontrol ve
standartların iyileştirilmesi, bitkisel ve hayvansal üretim teşvikleri geleneksel
hayvancılıktan entansif hayvancılığa geçişi hızlandırmaktadır. Entansif işletmeler; optimal
hayvan sayısı, hayvanların iyi kalitede ve yüksek verimli olması, yem maliyetlerinin
düşürülmesi ve işletmelerin finansal açıdan güçlendirilmesi gibi hedefleri gerçekleştirerek,
başarılı ve sürdürülebilir bir üretim yapabilirler.
Büyükbaş süt hayvancılığına verilen teşviklerin etkisiyle, geleneksel hayvancılık
yerini büyük kapasiteli modern hayvancılık işletmelerine bırakmaktadır. Önce çiftlik sabit
yatırımlarla fiziki yerleşimini tamamlamakta sonrasında sermaye, kalifiye işgücü gibi
unsurlar çerçevesinde hayvan kapasitesi en hızlı şekilde maksimize edilmeye
çalışılmaktadır. Bu sebeple işletmeler; ilkbahar ve sonbaharda ağırlıklı olmak üzere, yılın
belirli dönemlerde hayvan kapasitelerini artırmak için, hayvancılıkta pazar konumundaki
Burdur ve Tekirdağ gibi illerden hastalıktan ari, süt verimi yüksek hayvanlar satın
almaktadırlar. Alınan hayvanların doğum ve süt vermeye en yakın gebe düvelerden
seçilmesi, işletmeye en kısa zamanda en yüksek kârı kazandırmak için önemlidir. Yanlış
hayvan seçimi; yüksek finansal yatırım yapan entansif işletmeler için hem kârdan hem de
zamandan ciddi kayıp demektir. Özellikle İç Anadolu, Akdeniz ve Güney Doğu
Anadolu’daki yeni kurulan işletmeler bu şekilde sürü kapasitelerini artırmaktadır. İşletme
hayvan sayısı artırılırken bir taraftan da artan yem ihtiyacı ve işgücünü göz önünde
bulundurmalıdır. Bu amaç ve kısıtları kapsayan TP modeli sürüye en yüksek kazancı
sağlayacak bilimsel yöntem olarak düşünülmektedir. Entansif süt hayvancılığı yapan
modern ancak sağmal kapasitesi düşük bir işletmenin; mevcut kısıtlar içinde verimini
artırmak amacıyla sağmal kapasitesini hızlı artırması gerekmektedir. Kapasite düşüklüğü;
işçilik maliyeti, yem maliyeti ve düşük kârlılıkla işletmeyi ekonomik risklere açık hale
getirmektedir. Bu sebeple işletme; üretime direk katılmayan buzağı ve danalarla zaman
kaybetmek istememekte, üretimi sürüye yeni katılacak hayvanlarla büyütmeye
çalışmaktadır. İşletme; düşük sağmal kapasitesini yeni gebe düve satın alarak artırmayı
tercih etmektedir. Normal üretim sürecinde doğum, bakım, besleme ile aylarca emek ve
girdi maliyetleri ile sürü yetiştirme, işletmenin ekonomik hedeflerine ulaşmasını
geciktirmektedir. Bu süreci hızlandırmak için alınan yeni hayvanlarla, birim işçilik
maliyetleri düştüğü gibi yatırımın işletmeye geri dönüşü de hızlanmaktadır. Yeni
hayvanların ırkı, sayısı, doğuma kalan süresi gibi parametreler ekonomik açıdan oldukça
önemlidir. İşletmenin mevcut yapısına göre; işletmenin kârlılığına optimum katkıyı
sağlayacak ve üretim kapasitesini artıracak yeni hayvanlar nasıl olmalıdır?
Bu araştırmanın amacı, bir entansif süt işletmesinin kapasite planlamasını tam sayılı
programlama ile tasarlamaktır. TP, değişik sektörlerde kullanılan doğrusal programlama
temelli bir matematiksel yöntemdir. Karar değişkenlerinin tamsayı olduğu birçok sektörde
TP ile tasarlanan modeller pratikte daha anlamlı olmaktadır. Yazın incelendiğinde birçok
alanda TP modelli araştırmalar sıkça görülürken, tarım ve hayvancılıkta bu yöntemin az
kullanıldığı görülmektedir. Süt işletmesinin kapasite planlamasında hayvan artışı
düşünüldüğünde TP yöntemi uygun görülmüştür. TP ile kurulan model, doğrusal
programlamada olduğu gibi amaç fonksiyonu, kısıt denklemleri ve tam sayılı
değişkenlerden oluşmaktadır.
A. Materyal
Bu araştırma, Konya ili Ereğli ilçesinde bir entansif süt işletmesinde yapılmıştır.
Araştırmanın ana materyalini, işletmenin 2014-2015 yılına ait muhasebe ve üretim kayıtları
oluşturmaktadır. Ayrıca güncel girdi fiyatları; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ereğli
İlçe Tarım Müdürlüğü kayıtları, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği kayıtları ve piyasa
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tedarikçilerinden elde edilmiştir. TP modeli, QM For Windows programında Integer
Programming ile tasarlanmıştır.

B. Uygulamanın Yapıldığı Yöre
Nüfusu 139.131 olan Ereğli, 1054 rakıma sahiptir. 2826,65 km² yüzölçümlü
ilçenin en önemli akarsuyu İvriz Çayıdır. İvriz Barajı, Ereğli'de hem sulama ve hem de
içme suyu ihtiyacını karşılamaktadır. Konya’nın güneydoğusunda yer alan Ereğli; Aksaray,
Niğde, Karaman ve Mersin'e sınırdır. Ereğli; Adana ve Konya Havaalanlarına, Mersin
Limanı’na 2 saat uzaklıktadır. İlçede DDY’nin önemli istasyonlarından birisi
bulunmaktadır. Ereğli’nin ulaşım kolaylıkları bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimini
sağlamıştır. Ereğli halkının yarıdan fazlası tarım ve hayvancılık yapmakta, baklagiller,
sanayi bitkileri, meyve, sebze ve yem bitkileri yetiştirilmektedir. İlçenin % 49 tarım arazisi,
% 12 çayır mera, % 38 tarım dışı arazi, % 1 orman ve fundalıktan oluşmaktadır
(EREĞLİ,2016). Ereğli’de karasal iklim şartları hâkimdir. Gece ile gündüz arası yüksek
sıcaklık farklılıkları görülmektedir. Bu çalışmanın Konya ili Ereğli ilçesinde entansif süt
işletmesinde yapılmasının başlıca sebepleri şöyle sıralanabilir;
Bölgenin entansif hayvancılık açısından ekonomik potansiyeli,
Ekstansif hayvancılıktan entansif hayvancılığa geçmek isteyen/isteyecek küçük ve
orta büyüklükteki işletmelere kapasite planlaması açısından katkıda bulunmak,
İşletmenin bulunduğu bölgenin hayvancılıkta en önemli girdi maliyetlerini oluşturan
yem açısından merkez ve pazar olması,
İşletmenin bulunduğu bölgenin iklim özellikleri, diğer bölgelerin çoğunda kurulu
işletmelere kıyaslama imkânı sağlayan ortalama sıcaklık değerlerini taşıması,
Sağlıklı veri bulunamayan tarım ve hayvancılık işletmelerinde istatistiki verilerin
entansif üretimde kullanımı,
Entansif bir işletmede yapılan genel hayvansal üretim ile verim ve kârlılık odaklı
kapasite planlamaya göre ayarlanmış hayvansal üretimin karşılaştırılması,
Kapasite artırımı yaparak sağmal hayvan sayısını artıracak entansif işletmelere veri
oluşturabilme,
Tarım işletmeleriyle ilgili değişik planlamalar yapılmasına rağmen özellikle entansif
hayvancılık ile ilgili literatürde fazla çalışma olmaması,
Ülkemizde hayvancılık işletmelerinin çoğunluğunda geleneksel yöntemlerle,
verimsiz ve düşük ticari kazançla üretim yapılmasına karşın belirli sağmal kapasitesini
yakalayan entansif hayvancılık işletmelerinin yüksek ticari kazançlarına dikkat çekmek.
İşletmenin kapasitesini artırmak için işletmeye 2-8 aylık 32 gebe düve alınacaktır.
C. Metod
Entansif süt işletmesinde deneyim ve tercihleri temel alarak sağmal hayvan
kapasitesini optimum seviyeye çıkaracak planlama üretim raporları ve muhasebe
kayıtlarıyla oluşturulmuştur. Kayıtlar, planlamada kullanılabilecek şekilde düzenlenmiştir.
Entansif hayvancılıkta, süt üretim istikrarı önemlidir. İşletme; yüksek süt verimli ırktan
gebe düveleri belirli koşullarda almak ve modern süt hayvancılığı yapmak için, aşağıdaki
noktalara dikkat etmektedir;
Yatırımın toplam bütçesi 320.000 ₺ olarak öngörülmektedir. Bütçenin yarısı hayvan
alımına kalan yarısı ise ilave yem maliyeti için harcanacaktır.
İşletmenin 32 gebe düve alımı şeklindeki yatırımı dönemi 12 aydır. Bu dönem,
işletmenin yatırım maliyetlerinin yoğunlaştığı dönemdir. Bu sebeple bu dönemin iyi
planlanması yüksek yatırım yapılan hayvancılıkta ekonomik risklere karşı işletmeyi daha
güçlü kılacaktır. İşletme, gebe düve alımını Ekim ayı içinde yapmayı planlamaktadır.
Kapasite planlaması 01.11.2015–01.11.2016 tarihleri arasını kapsamaktadır.
İşletme faaliyetleri gereği dönem başı kaba yemi stok yapması gerekmektedir.
Kapasite planlamasına göre alınacak yeni gebe düvelerin yıllık kaba yemleri (yonca, silaj
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ve sa) hasat döneminde (Haziran- Temmuz) temin edilerek stoklanmaktadır. Böylece kaba
yem maliyetinin iklim ve piyasa değişikliklerinden etkilenmesi minimize edilmektedir.
İşletme; 360 sağmal toplam 720 hayvanlık kapasiteye sahiptir. İşletmede halen 150
adet hostein cinsi sağmal ve 100 adet buzak ve dana bulunmaktadır. İşletme 100 hayvanı
ortalama 3200 ₺ den satarak yatırım sermayesini oluşturacaktır.
İşletmenin yeni alınacak 32 gebe düve için sabit yatırım yapmasına gerek yoktur.
İşletmeye yeni alınacak gebe düvelerin sürünün bakım, besleme ve hayvan refahını
sürdürebilmesi için hostein ırkı olması istenmektedir.
İşletmede 6 işçi, 1 zooteknisi, 1 veteriner ve 2 yöneticinin işçilik masrafı 37000 ₺
dir. Dönem içinde üretimde kullanılan makinelerde, işgücünde açık oluşmayacağı
düşünülmektedir.
İşletme gebe düveleri taşımada 16 hayvanı taşıyabilen kamyonlar kullanmaktadır.
İşletme almak istediği hayvanlara tahlil yaptırmakta, temiz çıkan hayvanları karantinada
bekletmektedir. İşletmede hijyen başta olmak üzere koruyucu hekimlik uygulamalarına
dikkat ederek hayvan başına yüksek sağlık harcamasının önüne geçilmektedir.
Hayvan alımına işletme müdürü ve veteriner beraber gitmekte ve seçim, kan tahlili
ve taşıma gibi tüm işlemler yaklaşık bir hafta sürmektedir.
Aşağıda karar değişkenlerinin kapasite planlamasındaki gösterimi Tablo 5’te
tanımlanmıştır.
Tablo 5: Yeni Hayvan Miktarları
Yeni Hayvan Miktarları

Model Karar Değişkenleri

2 Aylık Gebe Hayvan Sayısı

X1

3 Aylık Gebe Hayvan Sayısı

X2

4 Aylık Gebe Hayvan Sayısı

X3

5 Aylık Gebe Hayvan Sayısı

X4

6 Aylık Gebe Hayvan Sayısı

X5

7 Aylık Gebe Hayvan Sayısı

X6

Yukarıda Tablo 5’te, işletmenin kapasite artırımı için almayı düşündüğü hayvanlara
ait 6 karar değişkeni tanımlanmıştır. İşletmenin kapasite artırımında hayvan alım
maliyetleri ile yem maliyetleri sürü dağılımını etkileyen önemli unsurlardır.
İşletme mevcut sağmal sürüsünü genişletmek için yeni gebe düve alımı yapacaktır.
İşletmeye yeni alınacak gebe düvelerin seçiminde, doğumunda ve sonrasında toplam 12
aylık sürede işletmeye maliyetleri hesaplanmıştır. Hayvanların seçimi, taşıması, tüketeceği
yemi hayvan alımındaki maliyetleri oluşturmaktadır. Bu harcamalara ait çeşitli veriler
muhasebe kayıtlarına göre aşağıdaki tablolaştırılmıştır.
Tablo 6: Yeni Hayvan Alım Maliyetleri
Alış Fiyatı

Nakliye

Komisyon

X1

4300

100

200

50

80

4730

X2

4500

100

200

50

80

4930

X3

4900

100

200

50

80

5330

X4

5200

100

200

50

80

5630

X5

5500

100

200

50

80

5930

X6

5800

100

200

50

80

6230

Gebe Düve
Miktarları

Tahlil

Diğer

Toplam
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Tablo 6’da, işletmenin 6 farklı grup düvenin birim maliyetleri verilmiştir. Hayvan
seçimi, hayvanın alış fiyatı, komisyon ve tahlil ücretlerini içermektedir. Hayvanların
gebelik ayı büyüdükçe alım fiyatlarının arttığı görülmektedir. Hayvanların çiftliğe
getirilmesinden sonra en önemli harcama kalemi yemdir. Büyükbaş hayvancılıkta hayvan
başına yem tüketimi yüksek olduğundan maliyetler yüksektir. Hayvanların yaşam payları
ve süt üretimi beraber düşünüldüğünde kaba yem denilen mısır silajı, yonca ve sap gibi
besin kaynakları önem arz etmektedir. Gerek hayvan sağlığı gerekse sürdürülebilir yüksek
verimli üretim ömrü kaliteli kaba yeme bağlıdır. Hayvanların 12 aylık dönemde toplam
gelir ve giderleri aşağıda Tablo 7’de verilmiştir.
Tablo 7: Yeni Hayvan Gelir ve Gider Tablosu
Yeni Hayvan Gelir ve Gider Tablosu (12 Aylık Dönem)
Gelir

X1

X2

X4

X5

X6

5829

X3
6794

Süt Geliri

4824

Buzağı

1300

6794

6794

7920

1300

1300

1300

1300

2600

Toplam Gelir (₺)

6124

7129

8094

8094

8094

10520

Gebe Dönem Gideri

794

635

476

317

158

440

Kuru Dönem Gideri

440

440

440

360

880

440

Sağmal Dönem Gideri

2491

2990

3488

3488

3488

3986

Toplam Gider (₺)

3725

4065

4404

4465

4526

4866

Kazanç(₺)

2699

3064

3690

3629

3568

5654

İşletmede, yem maliyetlerinden sonra en önemli harcama işçiliktir. İşletmenin ahır,
sağım hane, buzağı bölümlerinde belirli işgücüne ihtiyaç vardır. Bu işlerin istediği
uzmanlık ve mesai aksadığında hayvanlarda strese bağlı verim düşüklüğü
görülebilmektedir. Bu sebeple bir işçi kapasite düşüklüğünden mevcut işlerini yaptıktan
sonra kalan zamanında diğer bir bölümde görev alamamaktadır. Bu bilgiler ışığında; işçilik
giderleri incelendiğinde, aylık işgücü maliyeti 37000 TL olup hayvan başına günlük işçilik
ücreti; İşçilik Giderleri/Hayvan Sayısı*30= 37000/250*30= 4,93 ₺ yüksek bir değerdir.
Bu değerin bölgedeki günlük ortalama işçilik maliyeti olan 2,5 ₺/baş düşünüldüğünde
oldukça yüksek olduğu görülmektedir. İşletme 32 hayvan daha aldığında hayvan başına
işçilik ücreti; İşçilik Giderleri/Hayvan Sayısı*30= 37000/282*30= 4,37 Tl/güne
düşmektedir. Bu, işletmenin mümkün olan en hızlı şekilde hayvan sayısını artırarak birim
işçilik maliyetlerini düşürmesi gerektiğini göstermektedir. İşletmenin sektör ortalamasını
yakalaması için ulaşması gereken minimum hayvan sayısı;
Hayvan Sayısı= İşçilik Giderleri/Ort. Birim İşçilik*30= 37000/2,5*30 = 493 adet
bulunur. Görüldüğü gibi işletmenin optimal işçilik ücretleri için önünde ciddi bir kapasite
artırım alanı bulunmaktadır. Bu hayvan sayısına ulaşıldığında işçilik açısından işletme
ölçek ekonomisinin yararlarını görecektir.
Zamanımızda değişken maliyetlere; elektrik, internet, telefon ücretlerinin de
eklenmesi gerekmektedir. Yapılan hesaplamada döneme ait cari fiyatlar kullanılmaktadır.
Brüt kârı belirlemek için, sütün brüt satış değerinden birim değişken maliyetlerin
çıkarılması gerekmektedir. Güncel piyasa fiyatı 1,30 TL olan sütün birim değişken
maliyeti;Birim Değişken Maliyet = Toplam değişken maliyet/ Aylık süt miktarı
=118000/110000=1,07 TL olmaktadır.
Birim değişken maliyetin litre başına düşmesi için toplam değişken maliyetleri
düşürmek ya da üretilen süt miktarını artırmak gerekmektedir. Üretimi artırmak içinse
işletmenin sağmal sayısını artırmak gerekmektedir. Yapılan yatırımın geri dönüşü
açısından başabaş noktası, ne kadar sürede ne kadar süt üretimi yapıldığında kara
geçileceği, önemlidir.
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BBNüretim = Toplam sabit maliyet / (Birim satış-Birim Değişken) =320000/(1,301,07)=320000/0,23= 1.391.304 L süt olarak hesaplanır.
Bu üretim miktarına ulaşılacak süreyi;
BBNzaman(ay) = Toplam üretim miktarı(BBNüretim) /Aylık Ortalama Üretim
=1.391.304 /110.000=12,64 ay olmaktadır. Görüldüğü gibi yaklaşık 12 ayda etkin bir
kapasite planlaması ile işletme yatırımı başabaş noktasını yakalamaktadır. Bu dönem
işletmenin yatırım maliyetinin yoğunlaştığı, ekonomik olarak en fazla zorlandığı zaman
dilimi olmaktadır. Bu sebeple işletmeye yeni alınacak hayvanların en uygun ay dağılımında
dönem olarak 12 ay alınmaktadır.
İşletme gebe düve seçiminde pratik olarak tüm hayvanlarla ilgilenmektedir. Ancak
bazı hayvanlarla ilgili sakıncalar mevcuttur. Buzağı ve tohum altı denilen küçük düveler
süt üretimine kadar geçen uzun süre ve maliyetler sebebiyle düşünülmemektedir. 1 aylık
gebe düveler uzun gebelik süresinden dolayı tercih edilmemektedir. Bu durum hem zaman
hem de yem maliyetleri açısından işletmeyi olumsuz etkilemektedir.8 aylık gebe düveler
doğum çok yakın olduğundan tercih edilmemektedir. Bu hayvanlar, gerek karantinada
gerekse işletmeye taşıma sırasında yavru atma denilen düşükleri yapabilmektedir. Ayrıca
doğum ve sonrası süt verimi için çok önemli son iki ay besleme ve bakımın işletmede
yapılmaması uzun vadede ciddi riskler oluşturmaktadır. İşletmeye inek alımı da uzun
vadede riskli bulunmaktadır. Hayvanın gebelik dönemi, beslenmesi, hayvanda kullanılan
tohum, taşıma durumu olduğu hastalıklar ve süt üretim döneminde yaşam alanını
değiştirmekle oluşabilecek stres gibi sakıncalar kapasite artırımında inek yerine gebe düve
tercihini ön plana çıkarmaktadır.
Kapasite planlamada maksimum sağmal sayısına en kısa zamanda ulaşmak
istenildiğinden buzak ve tohum altı denilen hayvanlar işletmede istenmemektedir. Bu
sebeple doğan yeni buzaklar doğumdan en geç 1 ay içinde satılmaktadır.
Hayvanların boyları 135-140 cm arasında olmasına dikkat edilmektedir. Ayrıca süt
hayvanlarının genel fiziki özelliklerini taşımalarına dikkat edilmektedir.
Entansif süt işletmesi mevcut piyasa süt fiyatı KDV dahil 1,34 ₺ dir.
Hayvanların 1.doğumda ilk ay süt ortalaması 22 L/gün, 2. doğumda ise 28
L/gündür.
Planlama dönemi için 2-6 aylar arasındaki gebe düveler doğumdan sonra süt geliri
yanında işletmeye birde buzağı satışından kazanç sağlamaktadır. Bunun yanında 7 aylık
gebe düvelerden ise aynı dönemde 2. doğumunu da gerçekleştirebileceği için süt geliri
yanında iki buzağı katkısı meydana gelebilmektedir. İşletme; bakım, besleme ve sağlık
koşullarına dikkat ederek buzağı ölümlerini sıfırladığı kabul edilmektedir.
Önceki dönemlerde 2 aylık gebe düveler tercih edilmemekle beraber daha yüksek
gebelik durumunda hayvan bulunamadığında alınmak durumunda kalınmıştır. Aynı şekilde
7 aylık gebelerde talep edilmesine rağmen istenildiği kadar bulunamadığı görülmüştür.
Önceki alımlarda 7 aylık hayvanlar toplamın en fazla ℅ 10’u kadar olmuştur. Bu verilen
kısıtlar ve işletmenin mevcut durumu çerçevesinde TP modeli aşağıdaki gibi tasarlanmıştır.
1. Amaç Fonksiyonu:
Gebe düvelerin süt ve buzağı satış gelirleri ile tüm maliyetleri düşünülerek
12 aylık dönem için maksimum kârı hedefleyen amaç fonksiyonu oluşmaktadır:
Zmax=(gelir-gider)X1+(gelir-gider)X2+(gelir-gider)X3+(gelirgider)X4+(gelir-gider)X5 +(gelir-gider)X6
Zmax = 2699X1 +3064X2 +3690X3+3629X4+3568X5 +5654X6 şeklinde
oluşmaktadır.
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2. Kısıtlayıcı Koşullar:
3725X1 +4065X2 +4404X3 +4465X4 +4526X5 +4866X6 + ≤ 160000

(Yem Kısıtı)

4730X1 +4930X2 +5330X3 +0630X4 +5930X5 +6230X6 + ≤ 160000 (Hayvan Kısıtı)
X1 + X2 + X3 + X4 + X5 + X6 = 32

( Talep Kısıtı)

X6 ≤ 3,2

( Talep Kısıtı)

Xİ ≥ 0, burada i = 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde pozitif tamsayılardır.

(Pozitiflik Kısıtı)

X1, X2, X3, X4, X5, X6 tamsayılardır.

(Tam Sayı Kısıtı)

QM For Windows programının arayüzü, veri girişi ve hesaplama özellikleri pratik ve
kolaydır. Özellikle tam sayılı programlamada kısıtlar ve amaç fonksiyonu veri girişleriyle
modelin kurulumu gerçekleştirilmiştir. TP modelinin çözümü Tablo 8' de verilmiştir.
Tablo 8: TP Modelinin QM For Windows Programı İle Çözümü
Değişken

Tip

Değer

X1

Tamsayı

9

X2

Tamsayı

20

X3

Tamsayı

0

X4

Tamsayı

0

X5

Tamsayı

0

Tamsayı

3

X6
Sonuç Değeri

102533

Tablo 8 incelendiğinde; TP modelinin çözümünde 2 aylık gebe düvelerden 9 adet,
3 aylık hayvanlardan 20 adet ve 7 aylık hayvanlardan da 3 adet alındığında işletmenin 12
ayda 102533 ₺ kâr elde edeceği görülmektedir. TP modelinin bilgisayar çözümü ayrıca
EK1’de verilmiştir. İşletme bu kapasite planlamasıyla kâr elde edebildiği gibi EK 2’de
görüldüğü gibi alternatif model tasarımıyla da 102533₺ sonucuna yakın kâr elde etmek
olasıdır.
SONUÇ VE ÖNERILER
İşletmelerin başarılı olmaları planlı olmalarına bağlıdır. Deneme yanılma yoluyla
geleneksel yöntemlerle üretim yapan ekstansif üretim yapan işletmeler, genelde mevcut
kaynaklarını verimli kullanamamakta ve optimum üretim düzeyine uzun süre
çıkamamaktadır. Bu araştırmada, entansif süt üretimi yapan işletme mevcut özellikleri ve
kısıtları ile tanıtılmış, işletmenin kapasite planlaması da TP ile tasarlanmıştır
İşletme, sektörün karşı karşıya olduğu tehditlerle ve zayıf yönleriyle ortaya çıkan
problemleri verimli entansif üretim sistemiyle aşmayı hedeflemektedir. İşletmenin
ekonomik hedeflerine başarıyla ulaşabilmesi, güçlü yönlerini öne çıkarıp, fırsatları iyi
değerlendirmesi ve yapısına uygun yüksek kapasiteli bir üretim yapmasıyla mümkündür.
İşletme; herhangi bir süt geliri elde edemediği buzak ve danaları satarak gebe
düveler almak, sağmal hayvan kapasitesini daha hızlı genişletmek istemektedir. Bu
planlama ile süt üretimine katkısı olmayan hayvanların aylarca bakım ve besleme
masraflarından kurtularak maliyetleri düşürecektir. İşletmenin bu yatırımdaki en büyük
avantajı ise yatırım sermayesini maliyetsiz oluşturmasıdır. Kapasite planlamasıyla bir
yandan maliyetler (hayvan başına birim işçilik gibi) azaltılırken diğer taraftan çıktı (süt
üretim miktarı) artırılarak işletmenin verimliliği yükselmiştir. Bu şekilde birçok işletmenin
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hayali denilebilecek maliyet minimizasyonu ile kar maksimizasyonunun beraber
başarıldığı söylenebilir.
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Ek1: TP Modelinin Bilgisayar Çözümü

Ek 2: TP Modeli Alternatif Çözümler Karşılaştırma Tablosu
Max Solution
Iteration

Level

Added
constraint

Solution type

Solution
X1 X2 X3 X4 X5 X6
Value

Optimal

102533

9

20

0

0

0

3

128

7

X1>= 8

INTEGER

102186

8 19

3

0

0

2

64

10

X1>= 6

INTEGER

102290

6 22

2

0

0

2

188

14

X1>= 4

INTEGER

102394

4 25

1

0

0

2

209

17

X1>= 2

INTEGER

102498

2 28

0

0

0

2

3 X1>= 9 INTEGER 102533

9 20

0

0

0

3

216
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How Does Pecking Order Theory Explain Determinants of Corporate Cash
Holdings? Evidence from BIST Listed IT and Software Companies
Kartal DEMIRGÜNEŞ*

Abstract
In general, the top cash holders in an economy are innovative companies, operating
mostly in IT and software industries. This paper aims to investigate the possible financial
determinants of cash holdings in such companies under specific set of assumptions of the
pecking order theory. Throughout this aim, a panel data set consisting of Borsa Istanbul
listed IT and software companies in the period of 2009.Q1-2015.Q3 is used.Empirical
findings indicate that statistically positive relationships exist between cash holdings and
leverage, (company) size and cash flow.
Keywords: Cash Holdings, Pecking Order Theory, IT and Software Companies,
Panel Data Analysis.
JEL Codes:C33; D22; G31.
Finansman Hiyerarşisi Teorisi Firmalarda Nakit Bulundurmanın Belirleyicilerini
Nasıl Açıklamaktadır? Borsa İstanbul’da İşlem Gören Bilişim ve Yazılım
Firmalarına İlişkin Bulgular
Özet
Bir ekonomide en fazla nakit bulunduran firmalar genellikle bilişim ve yazılım
sektörlerinde faaliyet gösteren firmalardır. Çalışmanın amacı, söz konusu firmalarda
finansman hiyerarşisi teorisinin temel varsayımları altında nakit bulundurmanın olası
belirleyicilerini tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda, 2009.Q1-2015.Q3 döneminde
Borsa İstanbul’da işlem gören bilişim ve yazılım firmalarından oluşan bir örneklem
kullanılmaktadır. Elde edilen ampirik bulgular;firmanın bulundurduğu nakit miktarı ile
firmanın borç düzeyi, büyüklüğü vefirmaya yönelik nakit akımları arasında pozitif yönlü
ilişkilerin varlığına işaret etmektedir.
Anahtar Kelimeler:Firmanın Bulundurduğu Nakit Miktarı, Finansman
Hiyerarşisi Teorisi, Bilişim ve Yazılım Firmaları, Panel Veri Analizi.
JEL Kodları: C33; D22; G31.
I. INTRODUCTION
It is apparent that companies worldwide have considerably increased their cash
holdings over the past two decades. A report by Deloitte in 2014 points out that the top
1000 global non-financial companies hold $2.8 trillion in cash. In the period of 19802006,the average cash-to-assets ratio of US industrial companieshas risen from 10.50% up
to 23.20%, with increase at a rate of 0.46% per annum (Bates et al., 2009). These figures
are notunique to US. At the beginning of the 2000s, cash-to-total assets ratio of British,
continental European and Chinese companies were, on average, 9% (Al-Najjar and
Belghitar, 2011), 15% (Ferreira and Vilela, 2004) and 20% (Chen et al., 2012),
respectively. A special report by The Economist (2014) also shows that Japanese and
Korean companies hold $2.1 trillion and $440 billion in cash, accounting for 44% and 34%
of their GDP, respectively.
Figures also indicate that especially over the last decade, the top cash holders in
the world are innovative (mostly IT and software) companies, holdingabout a third of their
assets in cash and cash equivalents (Falato and Sim, 2014). Among them;Apple, Microsoft,
Google, Pfizer and Cisco are the five largest ones that held more than one quarter of the
*
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total cash in US corporate industry according to the data as of 2013 (see Table 1). Though
there are other motives for holding cash such as transaction (costs), speculative and
compensation, the most comprehensive of them is the precautionary motive. According to
Keynes (1936), under the precautionary motive, companies with better investment
opportunities tend to hold more cashasnot to be affected from adverse shocks and financial
distress. This motive may also be a veryclearexplanation of why the R&D intensive
innovative companies have a greater need to hold more cash, as these companies are
characterized by strong growth opportunities, high information asymmetry, the need to
retain earnings, and of course, relatively risky cash flows (Lin, 2014). In such firms, excess
cash holdings serve as an instrument to smooth over R&D expenditures (Brown and
Peterson, 2011). Another explanation may be related to agency theory of Jensen and
Meckling (1976) and Jensen (1986). In R&D intensive innovation companies holding
excess cash with higher agency costs, managers could more easily act in their self-interest.
The findings of Pinkowitz et al. (2006), and Dittmar and Mahrt-Smith (2007) posit that the
marginal value of holding excess cash is relatively low in such companies. Finally, holding
excess cash may be due to repatriation taxes, especially for multinational companies.
Companies tend to keep their foreign earnings abroad in forms of cash in times of limited
foreign and profitable investment opportunities to avoid double-taxation (Sanchez and
Yurdagül, 2013).
Table 1: Global Cash Reserves - Top US Companies vs. Nations (Cash and International Reserves
Levels*)
Rank

Company/ Country

Cash
Reserves ($
billion)

Rank

Company/ Country

Cash
Reserves ($
billion)

1

Apple

159

13 Peru

63

2

Malaysia

130

14 Google

59

3

Turkey

109

15 Canada

4

Poland

99

5

Indonesia

6

Rank

Company/ Country

Cash
Reserves ($
billion)

Rank

Company/ Country

Cash
Reserves ($
billion)

25 Australia
South
26
Africa

43

37 Kuwait

29

42

38 Spain

29

58

27 Colombia

41

39

16 Sweden

55

28 Qatar

41

General
Motors
40 France

93

17 Norway

55

29 Chile

39

41 Merck

27

Microsoft

84

54

30 Germany

39

42 Intel

26

7

Denmark

82

54

31 Oracle

37

43 Ford Motor

25

8

Israel

80

18 Verizon
Czech
19
Republic
20 Pfizer

49

32 Lebanon

36

44 Argentina

25

9

Iraq

74

21 US

48

33 Italy

36

23

10 Philippines

74

22 Cisco

47

34 Angola

32

11 UK

70

23 Hungary

46

32

12 UEA

67

24 Romania

45

35 Qualcomm
Johnson&J
36
ohnson

45 Amgen
Coca-Cola
46
Co.
47 Ukraine

29

48 Kazakhstan

19

28
27

20
19

* International reserves exclude gold holdings.
Source: Moody’s Financial Metrics, IMF and Company Filings (Ro, 2014).

The figures given above and the mentioned motives indicate that cash holdings are
so important to companies. Thus, the determinants of cash holdings and its consequences
for companybehavior deserve a comprehensive investigation. However, it is seen that such
investigationhas been made onan array of cross-industry companies (Opler et al., 1999;
Özkan and Özkan, 2004; Al-Najjar and Belghitar, 2011; Al-Najjar, 2013); industrial
companies (Kim et al., 1998; Pinkowitz and Williamson, 2001; Bates et al., 2009) and real
estate investment trusts (REITs) (Hardin et al., 2009), concluding that studies on R&D
intensive innovation companies have somehow been neglected. This study aims to fill this
gap and tries to contribute to the related literature by focusing on R&D intensive innovation
companies listed in an emerging market stock exchange, namelyBorsa İstanbul (BIST).In
the following parts of the study, Theoretical Background and Literature Review are
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presented, respectively. Subsequently, Econometric Methodology and Empirical Findings
are given. Finally, in the Conclusion, empirical findings are discussed.
II. THEORETICAL BACKGROUND: THE PECKING ORDER THEORY
AND CASH HOLDINGS
In corporate finance, there exists a vast literature examining the cash
holdingbehavior of companies, reflected by various capital structure theories. Among them,
two theoretical models are commonly used to explain cash holdings. These are the static
trade-off theory of Modigliani and Miller (1958) and the pecking order theory of Myers
(1984) and Myers and Majluf (1984).
The static trade-off theory suggests that there is an optimal cash level and
companies set this level by weighting the trade-off between the marginal benefits and the
costs of holding cash (Martinez-Sola et al., 2013). From this point of view, the level of cash
where the marginal costs of cash shortage equal the marginal costs of holding cash is called
as the optimal cash level (Opler et al., 1999). According to this theory, company bears the
“cost-of-carry” of cash holdings, that can be described as the difference between the
earnings from holding cash and the interest to be paid to fund excess level of cash. The
static trade-off theory has better explanatory power about cash holdings of companies
operating especiallyinemerging markets (seeBooth et al, 2001; Al-Najjar, 2011), as market
imperfections are more severe in these markets.
Contrary to static trade-off theory, the pecking order theory of Myers (1984) and
Myers and Majluf (1984) contradicts the existence of financial targets such as optimal cash
level, and states that firms follow a financing hierarchy.By following this hierarchy, it is
aimed to minimize the costs related to information asymmetry. The financing order starts
with internal resources and continues with external resources. Related to external financing,
debt issuance is favored compared to equity issuance due to the lower information cost of
debt. According to the pecking order theory, cash is used as a buffer between retained
earnings and investments (Ferreira and Vilela, 2004). In other words, cash is used to finance
investments in order to pay debts, then to stockpile cash.
To reflect the static trade-off and pecking order theories, different variablesas
financial determinants of cash holdings are seen to be used in the empirical studies as given
in Table 2. In Table 2, the detailed information about the proxies used in the studies
regarding only pecking order theory have been given due to the content and the aim of the
study.Another reason of focusing only the pecking order theory related variables is due to
the econometric methodology employed. The degree of freedom limits the number of
variables that can be included in regression models. Thus, to overcome the model overfitting problem, the number and the nature of the variables should be carefully considered.
Table 2: Summary of Model Predictions Under the Assumptions of Static Trade-off and
Pecking Order Theories
Variable

Static Trade-off
Theory

Dividend
payments

-

Investment
opportunity set

+

Liquid
assets
substitutes

-

Leverage

unknown

Pecking Order
Theory

used in studies of

+

Opler et al. (1999); Ferreira and Vilela (2004);
Özkan and Özkan (2004); Drobetz and Grüninger
(2007); Güney et al. (2007); Chen (2008); GarciaTeruel and Martinez-Solano (2008); Al-Najjar and
Belghitar (2011); Bigelli and Sanchez-Vidal
(2012)

-

Opler et al. (1999); Ferreira and Vilela (2004);
Özkan and Özkan (2004); Drobetz and Grüninger
(2007); Güney et al. (2007); Chen (2008); GarciaTeruel and Martinez-Solano (2008); Al-Najjar and
Belghitar (2011)
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Size

Cash
uncertainty

-

flow

Cash flow
Debt maturity

+

Opler et al. (1999); Ferreira and Vilela (2004);
Özkan and Özkan (2004); Drobetz and Grüninger
(2007); Güney et al. (2007); Chen (2008); GarciaTeruel and Martinez-Solano (2008); Al-Najjar and
Belghitar (2011); Bigelli and Sanchez-Vidal
(2012)

+

Opler et al. (1999); Ferreira and Vilela (2004);
Özkan and Özkan (2004); Chen (2008); GarciaTeruel and Martinez-Solano (2008)

+
unknown

III. LITERATURE REVIEW ON THE DETERMINANTS OF CASH
HOLDINGS AND DEVELOPMENT OF HYPOTHESES
In this part of the study, the hypotheses are introduced focusing on the financial
variables as determinants of cash holdings under the assumptions of the pecking order
theory. These variables are related to investment opportunity set, leverage, size and cash
flow, respectively.
A. Investment Opportunity Set
As relatively high cost of external financing has negative effects on feasibility of
profitable investment opportunities, companies tend to hold cash to take advantage of
possible profitable investment opportunities (Hardin et al., 2009). Besides, these
opportunities are considered as intangible assets and their value is negatively affected in
times of financial distress and bankruptcy (Kim et al., 2011). Thus, companies with greater
investment opportunities hold relatively high amounts of cash in order to both increase the
possibility of catching them, and to avoid financial distress and bankruptcy. In accordance
with the findings from the studies of Williamson (1988), Harris and Raviv (1990), and
Özkan and Özkan (2004), these arguments may also be associated with the precautionary
motive theory.Hence, the first hypothesis is as follows:
H1: There is a positive relationship between investment opportunity set and cash
holdings.
Studies of Kim et al. (1998), Opler et al. (1999), Ferreira and Vilela (2004), Özkan
and Özkan (2004), Bates et al. (2009), and Hardin et al. (2009) confirm this positive
relationship.
B. Leverage
Under the assumptions of the pecking order theory, debt level of the company
increases in case of that investments exceed the amount of retained earnings. Consequently,
the investments that exceed the amount of retained earnings affects cash holdings
negatively. The second hypothesis is as follows:
H2: There is a negative relationship between leverage and cash holdings.
The arguments made by Baskin (1987), Kim et al. (1998), Opler et al. (1999),
Ferreira and Vilela (2004), Özkan and Özkan (2004), Chen (2008), D’Mello et al. (2008),
Bates et al. (2009), and Al-Najjar and Belghitar (2011) confirm this expectation. However,
according to findings of Güney et al. (2007) and Garcia-Teruel and Martinez-Solano
(2008), the leveraged companies hold more cash.
C. Size
Information asymmetry is relatively less in large companies compared to small
ones, thus their managers may act more flexible in implementing financial policies. This
flexibility causes such companies to hold more cash. This explanation is also supported by
Opler et al. (1999). According to them, relatively large companies are assumed to be more
successful, and hence should have more cash to be used in their investments. The
hypothesis about size-cash holdings relationship is as follows:
H3: There is a positive relationship between size and cash holdings.
1475

Though pecking order theory assumes a positive relationship between size and cash
holdings, most of empirical findings (see Titman and Wessels, 1988; Rajan and Zingales,
1995; Ferreira and Vilela, 2004; Harford et al., 2008; Bates et al., 2009) are contrary to
this. While Miller and Orr (1966) explain the negative relationship between size and cash
holdings in terms of economies of scale; Fazzari and Peterson (1993), Kim et al. (1998),
and Özkan and Özkan (2004) argue that larger companies hold less cash as they have better
access to capital markets with lower costs.
D. Cash Flow
Companies experiencing increased cash flows tend to hold back some amount of
their earnings, increasing can holdings to be used later to fund investments or in times of
financial distress. Hence, the last hypothesis is as follows:
H4: There is a positive relationship between cash flow and cash holdings.
While studies of Opler et al. (1999), Ferreira and Vilela (2004), and Özkan and
Özkan (2004) support this expectation, findings from the studies of Jensen (1986), Kim et
al. (1998), and Hardin et al. (2009) are contrary to the mentioned expectation.
IV. ECONOMETRIC METHODOLOGY AND EMPIRICAL FINDINGS
A. Data, Variables and the Model
The panel data of the study covers 2009.Q1-2015.Q3 for BIST listed IT and
software firms in Turkey. As mentioned before, the study aims to analyze the determinants
of cash holdings. Therefore, the dependent variable of the model is cash holdings. The
independent ones are the financial variables considered as the possible determinants of cash
holdings under the assumptions of the pecking order theory. Details about the variables of
the model are given in Table 3.
Table 3: Variables of the Model
Variable

Calculation

Symbol

Cash Holdings

Cash and Cash Equivalents
(Total Assets − Cash and Cash Equivalents)

CASH

Investment Opportunity
Set

Market to Book Value

MB

Leverage

Total Debt ÷ Total Assets

LEV

Size

Natural Logarithm of Total Assets

SIZE

Cash Flow

(Earnings before Taxes + Depreciation)
Total Assets

CFLOW

The regression model is as follows:
𝐶𝐴𝑆𝐻𝑖𝑡 = 𝛼𝑖𝑡 + 𝛽1𝑖 𝑀𝐵𝑖𝑡 + 𝛽2𝑖 𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 + 𝛽3𝑖 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛽4𝑖 𝐶𝐹𝐿𝑂𝑊𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 (1)
B. Panel Data Analysis
Panel data consist of multiple observations on each sampling unit and can be
generated by pooling time-series observations across a variety of cross-sectional units
(Baltagi, 2005). Compared to typical cross-sectional or time-series data, panel data have
several advantages as they consider both inter-individual differences and intra-individual
dynamics. The use of panel data in econometric models improves the efficiency of
estimates, as panel data usually contain more degrees of freedom and more sample
variability (Hsiao et al., 1995). Besides, the capacity of panel data is relatively high for
capturing the complexity of individual behavior compared to typical cross-sectional and
time-series data. Another advantage derives from the fact that contrary to expectations, in
certain cases, the availability of panel data simplifies computation and inference. Therefore,
panel data analysis also tends to reflect mentioned advantages of panel data.
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A panel data regression differs from a typical cross-section or time-series regression in that
it has a double subscript on its variables (Baltagi, 2005: 11):
𝑦𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝑋𝑖𝑡′ 𝛽 + 𝑢𝑖𝑡
(2)
for𝑖 = 1, … , 𝑁 and 𝑡 = 1, … , 𝑇. Here, 𝑖 denotes households, individuals, companies, etc.
and 𝑡 denotes time. Therefore, the 𝑖 and𝑡 subscripts denote the cross-section and time-series
dimensions, respectively. 𝛼is a scalar, 𝛽 is 𝐾 × 1 and 𝑋𝑖𝑡 is the 𝑖𝑡th observation on 𝐾
explanatory variables. Most of the panel data applications utilize a one-way error
component model for the disturbances, with:
𝑢𝑖𝑡 = 𝜇𝑖 + 𝑣𝑖𝑡
(3)
where𝜇𝑖 denotes the unobservable individual-specific effect and 𝑣𝑖𝑡 denotes the remainder
disturbance.
1. Panel Unit Root Tests
Before proceeding to panel co-integration analysis, it is needed to verify that all
variables are integrated of the same order by using panel unit root tests. In this study, this
verification is done by three different panel unit roottests,namelyLevin-Lin-Chu (hereafter
“LLC”) proposed by Levin et al. (2002),Im-Pesaran-Shin (hereafter “IPS”) proposed by Im
et al. (2003) andAugmented Dickey Fuller (hereafter “ADF”) Fisher proposed by Maddala
and Wu (1999).All these tests are among the first generation panel unit root tests and are
designed for cross-sectionally independent panels.
Levin and Lin (1992; 1993) propose a model as given below in which the
coefficient of the lagged dependent variable is restricted to be homogeneous across all units
of the panel:
𝑝𝑖

∆𝑦𝑖,𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝜌𝑖 𝑦𝑖,𝑡−1 + ∑ 𝛽𝑖,𝑧 ∆𝑦𝑖,𝑡−𝑧 + 𝜀𝑖,𝑡 (4)
𝑧=1

for𝑖 = 1, … , 𝑁 and 𝑡 = 1, … , 𝑇. The errors 𝜀𝑖,𝑡 𝑖. 𝑖. 𝑑. (0, 𝜎𝜀2𝑖 ) are assumed to be independent
across the units of the sample. In this model, Levin and Lin test the null hypothesis 𝐻0 ∶
𝜌 = 0 against the alternative hypothesis 𝐻1 ∶ 𝜌 = 𝜌𝑖 < 0 for all 𝑖 = 1, … , 𝑁, with auxiliary
assumptions about the individual effects (𝛼𝑖 = 0 for all 𝑖 = 1, … , 𝑁 under 𝐻0 ). As this
alternative hypothesis implies that the autoregressive parameters are identical across the
panel, it is restrictive. Though, Levin et al. (2002) have made some improvements on the
original LL test, it can be said that LLC test is still of limited use, as it does not allow for
heterogeneity in the autoregressive coefficient. Besides, the null and the alternative
hypotheses are so strict that this is not realistic in practice.
It is not logical to make comparisons between the IPS or ADF Fisher test and the LLC
test,because their alternative hypotheses are different. The IPS and ADF Fisher tests seem
to be more directly comparable, as they are less restrictive and more powerful compared to
LLC test. Contrary to LLC, IPS unit root test allows for heterogeneity under the alternative
hypothesis. IPS also use the same model in Equation (4) by substituting 𝜌𝑖 for 𝜌. Their
model is as given below:
𝑝𝑖

∆𝑦𝑖,𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝜌𝑖 𝑦𝑖,𝑡−1 + ∑ 𝛽𝑖,𝑧 ∆𝑦𝑖,𝑡−𝑧 + 𝜀𝑖,𝑡 (5)
𝑧=1

The null hypothesis differs from LLC test as𝐻0 ∶ 𝜌𝑖 = 0 for all 𝑖 = 1, … , 𝑁 and the
alternative hypothesis is 𝐻1 ∶ 𝜌𝑖 < 0 for 𝑖 = 1, … , 𝑁1 and 𝜌𝑖 = 0for 𝑖 = 𝑁1 + 1, … , 𝑁, with
0 < 𝑁1 ≤ 𝑁. The alternative hypothesis allows for some (but not all) of the individual
series to have unit roots. Thus, instead of pooling the data, IPS use separate unit root tests
for the 𝑁 cross-section units (Hurlin and Mignon, 2007).Their test is based on the
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(augmented) Dickey Fuller statistics averaged across groups. IPS statistics can be
expressed as given below:
1

𝑡 = 𝑁 ∑𝑁
𝑖=1 𝑡𝑖𝑇 (𝑝𝑖 , 𝛽𝑖 )

(6)

where𝑡𝑖𝑇 (𝑝𝑖 , 𝛽𝑖 ) with 𝛽𝑖 = (𝛽𝑖,1 , … , 𝛽𝑖,𝑝𝑖 ) denotes the 𝑡-statistic for testing unit root in the
𝑖 𝑡ℎ country.
The panel unit root tests based on heterogeneous model test the significance of the results
from 𝑁 independent individual tests. Here, while IPS use an average statistic, Maddala and
Wu (1999) -using the same model and testing the same hypotheses of IPS- propose the use
of the Fisher (𝑝𝜆 ) test which is based on combining the p-values of the t-statistic for a unit
root in each cross-sectional unit. The statistic they propose is as given below:
𝑡𝐴𝐷𝐹 𝐹𝑖𝑠ℎ𝑒𝑟 = −2 ∑𝑁
(7)
𝑖=1 𝑙𝑜𝑔(𝑝𝑖 )
ADF Fisher test has a chi-square distribution with 2𝑁 degrees of freedom, when 𝑇 tends to
infinity and 𝑁 is fixed. The main advantage of the ADF Fisher panel unit root test proposed
by Maddala and Wu (1999) is that it does not require using the same unit root test in each
cross section. Besides, it also does not require a balanced panel as IPS test does, so 𝑇 can
differ over cross sections.
Results of panel unit root tests given in Table 4indicate that all variables are integrated of
order I(1).
Table 4:Results of Panel Unit Root Tests
LLC

IPS

ADF Fisher
Constant
Constant
Constant
Constant
Constant
Constant
Trend
Trend
Trend
-1.065
-0.894
-1.781
-0.286
23.905
14.285
CASH
(0.143)
(0.185)
(0.037)
(0.387)
(0.090)
(0.537)
-6.688
-4.510
-9.006
-7.415
102.039
78.848
CASH
(0.000)
(0.000)
(0.000)
(0.000)
(0.000)
(0.000)
-1.822
0.475
-2.467
-1.960
28.875
25.954
MB
(0.034)
(0.682)
(0.060)
(0.025)
(0.024)
(0.054)
-9.238
-7.602
-9.651
-7.863
109.189
83.023
MB
(0.000)
(0.000)
(0.000)
(0.000)
(0.000)
(0.000)
-2.242
1.967
-1.066
0.489
20.849
12.426
LEV
(0.404)
(0.975)
(0.143)
(0.687)
(0.184)
(0.714)
-6.164
-4.772
-7.453
-6.064
82.632
0.714
LEV
(0.000)
(0.000)
(0.000)
(0.000)
(0.000)
(63.330)
0.399
-1.266
1.955
-0.717
8.304
22.454
SIZE
(0.655)
(0.102)
(0.974)
(0.236)
(0.939)
(0.129)
-12.013
-10.635
-11.505
-9.196
131.799
107.968
SIZE
(0.000)
(0.000)
(0.000)
(0.000)
(0.000)
(0.000)
-0.955
4.452
-2.023
0.535
25.461
8.510
CFLOW
(0.169)
(0.998)
(0.021)
(0.703)
(0.062)
(0.932)
-8.983
-6.898
-12.278
-10.983
141.351
135.706
CFLOW
(0.000)
(0.000)
(0.000)
(0.000)
(0.000)
(0.000)
Note: and numbers in brackets denote the first difference operator and p-values, respectively. Newey-West
bandwith selection is used for the LLC test. Schwarz Bayesian Criterion is used to determine the optimum lag
length.
Variables

2.Pedroni (1999) Panel Co-Integration Test
In the literature, it is seen that several methods have been referred to test for panel
co-integration. Among them, the panel co-integration test proposed by Pedroni (1999),
enlarging on the results in Pedroni (1995; 1997) is said to be the most widely used test.
Considering the following system of co-integrated regressions:
𝑦𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝑥𝑖𝑡 𝛽 + 𝑢𝑖𝑡 , (𝑖 = 1, … , 𝑁 𝑎𝑛𝑑 𝑡 = 1, … , 𝑇)
(8.1)
𝑥𝑖𝑡 = 𝑥𝑖𝑡−1 + 𝜀𝑖𝑡
(8.2)
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where 𝛼𝑖 are individual constant terms, 𝛽 is the slope parameter, 𝑢𝑖𝑡 are stationary
disturbance terms, and by construction 𝑦𝑖𝑡 and 𝑥𝑖𝑡 are integrated processes of order one for
all 𝑖; and allowing for heterogeneity of long-run covariance matrix Ω𝑖 for each 𝑖 and
heterogeneity of the slope parameters across all units 𝑖, Pedroni (1999) formulates totally
seven test statistics. He defines the first category of four statistics as within-dimension
based statistics. These are (1) a variance (𝑣) ratio, (2) a non-parametric Phillips and Perron
(hereafter “PP”) type 𝜌, (3) a non-parametric PP type 𝑡 and (4) a Dickey Fuller (hereafter
“DF”) type 𝑡statistics. He also defines the second category of three statistics as betweendimension based statistics. These are (1) a PP type 𝜌, (2) a PP type 𝑡 and (3) an ADF type
𝑡 statistics and are based on a group mean approach (Gutierrez, 2003: 107). While withindimension based statistics’ null and alternative hypotheses are as 𝐻0 ∶ 𝜌 = 1 and𝐻1 ∶ 𝜌 <
1; the null and alternative hypothesis of between-dimension based statistics are as 𝐻0 ∶
𝜌𝑖 = 1 and 𝐻1 ∶ 𝜌𝑖 < 1 for all 𝑖. Finally, among all these seven statistics, only the panel 𝑣
statistics diverges to positive infinity and the right tail of normal distribution is used to
reject the null hypothesis of no co-integration, while for all remaining ones, the left tail of
the normal distribution is used to reject the null hypothesis.
According to results of Pedroni (1999)’s panel co-integration tests given in Table 5;
though panel 𝑣, panel PP type 𝜌 and group PP type 𝜌 statistics fail to reject the null
hypothesis of no co-integration, the results of other test statistics support evidence for longrun co-integration relationships.
Table5:Results of Pedroni (1999)’s Panel Co-Integration Tests
Statistics

Constant

Constant Trend

within-dimension based
Panel 𝑣statistic
Panel PPtype𝜌 statistics
Panel PP type 𝑡 statistics
Panel ADF type 𝑡 statistics

0.244
(0.403)
0.130
(0.551)
-3.215
(0.000)***
-3.598
(0.000)***

-0.923
(0.822)
0.143
(0.557)
-3.258
(0.000)***
-3.464
(0.000)***

between-dimensionbased
0.027
0.789
(0.511)
(-6.814)
-7.381
-6.814
Group PP type 𝑡 statistics
(0.000)***
(0.000)***
-6.062
-5.271
Group ADF type𝑡statistics
(0.000)***
(0.000)***
Note:Numbers in brackets denote p-values. *** denotes the significance level of 1%. All the statistics are
one-sided tests with the critical value of -1.64 (here, k-1.64 implies rejection of the null hypothesis of no cointegration), except the panel 𝑣 statistic that has the critical value of +1.64 (here, k1.64 implies the rejection
of the null hypothesis of no co-integration).
GroupPPtype𝜌 statistics

3. Estimation of Long-Run Parameters
Though Pedroni (1999)’s test is used to determine the presence of co-integration;
it does not provide information about the estimation of long-run relationships among the
variables in question. In presence of co-integration, several methods such asOrdinary Least
Squares (hereafter “OLS”),Fully Modified OLS (hereafter “FMOLS”) and dynamic OLS
(hereafter “DOLS”) are proposed to estimate long-run parameters. The starting equation of
these methods is the static regression given below:
𝑦𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛾𝑖 𝑡 + 𝜃𝑡 + 𝛽1 𝑥1𝑖𝑡 + ⋯ + 𝛽𝐾 𝑥𝐾𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡
(9)
where𝐾 is the number of regressors and 𝛽𝑘 are the elasticities. 𝛼𝑖 and𝛾𝑖 are
deterministic elements and 𝜃𝑡 are common time effects. In a country-by country (or
company-by-company) data set-up, the Engle-Granger procedure generating a consistent
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estimator of long-run parameters is at work. However, if the data is set up in the panel form,
the long-run parameters are biased and the Monte Carlo simulations used in order to correct
the coefficients for this bias does not improve over the uncorrected OLS (Maeso-Fernandez
et al., 2004). Therefore, alternative methods such as FMOLS and DOLS should be referred.
The FMOLS considers the presence of the constant term and the possible correlation
between the error term and the differences of the regressors. In FMOLS, both the dependent
variable and the estimated long-run parameters obtained from regressing the adjusted
dependent variable on the regressors are adjusted non-parametrically. Estimation of longrun coefficients are made by the equation given below:
′
′ ∗
𝛽̂𝑖 = (∑𝑇𝑡=1 𝑥𝑖𝑡
𝑥𝑖𝑡 )−1 ∑𝑇𝑡=1(𝑥𝑖𝑡
𝑦𝑖𝑡 − 𝑇𝜆̂𝑖 )
(10)
where𝑦𝑖𝑡∗ are the regressands adjusted for the covariance between the error term and
the Δ𝑥𝑡 , and 𝑇𝜆̂ is the adjustment for the presence of a constant term. Similarly, another
adjustment is required on the statistic used to test the significance of the parameters. In the
panel setting, the mean-group FMOLS long-run coefficients are obtained by averaging the
𝐹𝑀𝑂𝐿𝑆
̂
group estimates over 𝑁: 𝛽̂𝑀𝐺
= 𝑁 −1 ∑𝑁
𝑖=1 𝛽𝑖 , and the corresponding 𝑡-statistic
𝐹𝑀𝑂𝐿𝑆
converges asymptotically to a standard normal distribution: 𝑡𝑀𝐺
= 𝑁 −1/2 ∑𝑁
𝑖=1 𝑡𝑖 →
𝑁(0,1).
In FMOLS, long-run coefficients can be computed as weighted and unweighted.
While each group is weighted by the components of the long-run covariance of the group
residuals and the right-hand-side variables in differences in weighted computation; these
components are averaged in unweighted computation. As the weighted statistics require
prior knowledge of the estimated parameters (Pedroni, 2000), several methods are proposed
to compute a feasible weighted statistic. Among them, Pedroni (2000) proposes to use the
values estimated under the null hypothesis, while Kao and Chiang (2000) use the
parameters derived from fixed-effects models.
Contrary to the FMOLS, the DOLS considers a parametric adjustment to the errors
of the static regression (Equation 9) to obtain an unbiased estimator of the long-run
parameters. The adjustment is made on the assumption that there exists a relationship
between the residuals from the static regression and the first differences of the leads, lags
and contemporaneous values of the regressors in first differences:
𝜀𝑖𝑡 = ∑

𝑞
𝑗=−𝑞

𝑐𝑞𝑗 ∆𝑥𝑖𝑡−𝑗 + 𝜀𝑖𝑡∗

(11)

By substituting Equation 11 into static regression equation, the equation below is
yielded:
𝑞
𝑦𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛾𝑖 𝑡 + 𝜃𝑖 + 𝛽1𝑖 𝑥1𝑖𝑡 + ⋯ + ∑𝑗=−𝑞 𝑐𝑖𝑗 ∆𝑥𝑖𝑡−𝑗 + 𝜀𝑖𝑡∗
(12)
The mean-group DOLS long-run coefficients are computed as the same as that of
FMOLS. Similarly, it is also possible to derive weighted and unweighted versions of
DOLS.
Pedroni (2000) concludes that the selection of appropriate method in empirical
studies may depend -to some extent- on the length and the size of the sample. For the cases
of research models with a single regressor, the weighted DOLS has a smaller bias compared
to weighted FMOLS (Kao and Chiang, 2000), because both the number of lags used for
kernels in FMOLS and the number of lags and leads in DOLS are fixed. However, the fact
that the underlying assumptions of FMOLS are fewer in number tends it to be more robust.
Besides, for cases of research models with relatively small panels with T larger than N,
FMOLS is found to have more satisfactory size and power properties (Pedroni, 2000). As
both the research model of this study has more than one (in total four) regressors and T is
larger than N, it is more appropriate to refer to FMOLS method in order to ensure
robustness.
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Long-run parameters estimated by FMOLS method posit significantly positive
relationships between cash holdings and leverage, size and cash flow(see Table 6).
Table 6: Results of Panel FMOLS Estimation
MB

LEV

SIZE

CFLOW

Expected Sign in Pecking Order Theory

+
+
+
-0.039
0.104***
0.058***
0.138**
Panel
[-1.071]
[4.927]
[5.591]
[2.504]
Note: Numbers in square brackets denote t-statistics. ***and ** denote the significance levels of 1% and 5%,
respectively.

V. Conclusion
This study investigates the financial determinants of cash holdings of BIST listed IT
and software companies under the assumptions of the pecking order theory. In the study,
four financial variables are examined related to investment opportunity set, leverage, size
and cash flow. These variables are all set under specific assumptions of the pecking order
theory. The empirical findings reveal that the cash holdings of BIST listed IT and software
companies are positively affected by leverage, company size and cash flow generated.
However, no statistically significant relationship between cash holdings and the variable
related to investment opportunity set of company (market-to-book value) is found.
The findings related to size and cash flow are consistent with the pecking order
theory, assuming that relatively large companies generating more cash flows hold larger
amounts of cash. While, the evidence on size is contrary to findings of Titman and Wessels
(1988), Rajan and Zingales (1995), Ferreira and Vilela (2004), Harford et al. (2008), and
Bates et al. (2009); the evidence on cash flow support findings of Opler et al. (1999),
Ferreira and Vilela (2004), and Özkan and Özkan (2004).
Anotherfindingof the study on leverage that the leveraged companies hold more
cash,contradicts with the pecking order theory. This evidence supports the findings of
Güney et al. (2007) and Garcia-Teruel and Martinez-Solano (2008).
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Makedonya Çalışma Yaşamında Çalışma Psikolojisi Ve Motivasyonun Önemi
Osman EMİN*
Özet
Endüstri (çalışma) psikolojisi bağımsız bir disiplin dalı olmakla birlikte, bu defa,
endüstrileşmenin toplumsal ilişki ve etkinleşim süreçlerinde yol açtığı değişmelere,
endüstri işletmelerinin örgütlenme biçimlerine bu biçimlerin toplumsal dokularda yol
açtığı değişimlere daha yoğun bir ilgi göstermeye başladığını görüyoruz. Bu noktada
yeni bir alt disiplin ayrışması belirir ve çalışma psikolojisi ortaya çıkar. lncelememizde
öncelikle çalışma psikolojisinin oluşum süreci, daha sonra Makedonya’da çalışma yaşamı
ve çağdaş gelişmelerin gereği olarak çalışma psikolojisinin nen durumda olduğu
belirlenecektir. Bugün motivasyon kavramı, bir işi yapma arzusu olarak
tanımlanabilmektedir. Bu tanımlama ışığında sorulması gereken temel sorular çalışanları
her gün yaptıkları işe özveri ile çalışmaya teşvik eden faktörlerin ne olduğu, onların her
gün düzenli olarak işe gidip gelmelerini neyin sağladığı sorularıdır. Aslında bu
motivasyonu sağlayan tek bir faktörden söz etmek mümkün olmamaktadır. Bu bağlamda
bu çalışmanın temel amacı motivasyon kavramının tanımını ve kapsamını ve motivasyon
faktörlerini ayrıntılı olarak incelemektir.
Anahtar Kelimeler: Çalışma Psikolojisi, Endüstri Psikolojisi, Motivasyon,
Çalışan Motivasyonu, İş yerinde Motivasyon Kavramı.
Abstract
Industrial (working) psychology is an independent branch and we see a more
intense social interest in the changes caused by the industrialisation process. At this point,
it appears as a new sub-discipline and it segregates itself as an industrial (working)
psychology. In our research we first study the formation process of industrial (working)
psychology, then the working life, the state of working psychology in Macedonia and the
relations to other disciplines. Motivation can be considered the state of having
encouragement to do something. Why do people do what they do? Why do we go on
everyday, living our lives and trying to find justification for our existence? Some people
think that they can find purpose in the things that motivate them. There is no one thing
that motivates people to perform certain actions.The pupose of this study is to examine
the definition, concept of motivation and motivation factors.
Keywords: Industrial Psychology, Business psychology, Motivation, Employee
Motivation, Motivation at workforce.
I. GİRİŞ
Psikoloji, insan davranışlarını inceleyen bir bilimdir, insan merak eden, öğrenme
ihtiyacında olan bir varlıktır; hem kendini hem de kendi dışındaki dünyayı anlamak ister.
Endüstri (çalışma) psikolojisi bağımsız bir disiplin dalı olmakla birlikte, bu defa,
endüstrileşmenin toplumsal ilişki ve etkinleşim süreçlerinde yol açtığı değiş melere,
endüstri işletmelerinin örgütlenme biçimlerine bu biçimlerin toplumsal dokularda yol açtığı
değişimlere daha yoğun bir ilgi göstermeye başladığını görüyoruz.
Endüstri psikolojisi bağımsız bir disiplin dalı olmakla birlikte, bu defa,
endüstrileşmenin toplumsal ilişki ve etkinleşim süreçlerinde yol açtığı değiş melere,
endüstri işletmelerinin örgütlenme biçimlerine bu biçimlerin toplumsal dokularda yol açtığı
değişimlere daha yoğun bir ilgi göstermeye başladığını görüyoruz. Bu noktada yeni bir
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alt disiplin ayrışması belirir ve çalışma psikolojisi ortaya çıkar. 238 İncelememizde öncelikle
çalışma psikolojisinin oluşum süreci, daha sonra Makedonya’da çalışma yaşamı ve çağdaş
gelişmelerin gereği olarak çalışma psikolojisinin nen durumda olduğu, diğer disiplinlerle
ilişkileri, merkezi terimi olan çalışmanın evrimi; yani, bir anlamda tarihsel gelişim
sürecinde çalışmanın dönüşümü irdelenecek, motivasyonun öneminin ardından
incelememizin diğer bolümlerini de gözönünde tutarak belirlemiş oldugumuz çalışma
psikolojisinin bazı kavramları kısaca açıklanacaktır. Çalışma psikojisi ve çalışmada
motivasyon ülkemizde henüz emekleme çağını yaşamakta olan bir bilim dalıdır. Bu
disipline ilişkin gerek teorik gerekse uygulamalı incelemeler yok denecek kadar azdır.
Çalışma psikolojisine ilişkin incelemeler kannatımızca sistematik olmaktan uzaktır ve çok
yetersizdir. İşte biz, bu incelememize bir yandan çalışma ve çalışma psikolojisi hakkında
öte yandan da sosyal gelişme ve kitle iletişimine ilişkin bilgileri mümkün olabildiğince
karşılaştırmalı ve birbirleriyle ilişkilerini ortaya koymayı hedefleyici bir şekilde araştırma
yapılmalıdır.
Çalışma psikolojisinin bir bilim disiplini olarak ortaya çıkışı, genel psikolojiden,
iktisat–işletme, sonra da endüstri psikolojisine uzanan bir sürecin devamı olarak
değerlendirilir. Çalışma psikolojisi sanayinin de bir alt disiplini olarak Daha doğrusu,
sanayi psikolojisi içerisindeki bazı olguların zamanla çalışma psikolojisi kapsamında, bu
disiplinin konuları üzerine yoğunlaştıklarını anlıyoruz. İktisat ise genel psikoloji ve
sosyolojinin iktisadi olayları, olguları kavrayan; bir bütün olarak ekonomi kurumunu
toplumsal yapı içerisindeki konumunu, bu dönüşümin gerçekleştigi sosyal süreçleri;
insan-eşya gibi konuları irdelemiştir. Ekonomi, toplum içinde insan-eşya ilişkilerini
incelerken, psikoloji toplum veya grup yapısı içindeki sistemi ele alır.239
Çalışma psikolojisi, psikolojinin bilgi birikimini bireyin çalışma yaşamını
açıklamada kullanılır ve bireyin çalışma yaşamına ilişkin yeni bilgiler üretir. Çalışma
psikolojisi, eskiden endüstri kuruluşlarında, günümüzde ise çok çeşitli kuruluşlarda tatbik
edilen psikoloji ilim dalıdır. Çalışan şahısların ruh halleri'yle ilgilenir. Almanya’da çalışma
ve iş psikolojisi, Polonya’da psikoteknik ve Fransa’da çalışma psikolojisi olarak
adlandırılan bu ilim dalı, uygulamalarının artık yalnızca endüstri kuruluşlarında değil, çok
çeşitli kuruluşlarda yapılması sebebiyle bu adı almıştır.
Çalışma Psikolojisi, araştırdığında aslında iki temel yapı üstüne inşa edilmiş
olduğu görülür. Bunlardan ilki bireyin işine ahenkleştirilmesi, başkası ise işin bireye
uyarlanmasıdır. Bireyin işe uyarlanması; personel seçimi, eğitimi ve mesleki yardım
(uyum) aşamalarını içerirken; işin bireye uyarlanması ise, vazifelerin tasarımı, alet ve
edavatların bireye göre düzenlenmesi ve çalışma şartlarının bireyin fizyolojik ve psikolojik
yapısına göre şekillendirmesi süreçlerini içermektedir. Çalışma psikolojisi ilim dalı sadece
bireyin işe uyumu ve işin bireye ahenkleştırılmesı sürecini ifade etmez. Diğer taraftan fert
ve işi arasındaki ilişkiye yönelik “beşeri ilişkiler yaklaşımı” da çalışma psikolojisi ilim
dalının mühim yapı taşlarındandır.
Unutmamlıyız ki bir işletmedeki verimlilik düzeyini belirleyen teknoloji, yönetim
kültürü ve insan gibi faktörler arasında, işletme yönetiminin verimliliği geliştirme ve
düşük maliyet-müşteri tatmini denklemine rasyonel çözümler getirebilme uğraşlarında en
önemli ve en fazla gelecek vadeden unsur insan faktörüdür. Zira neticede tüm verimlilik
faktörlerini kullanıp işleyen yine insandır. Bu nedenle verimlilik düzeyi üzerinde etkili
olan tüm değişkenlerin merkezinde insan ve insanla ilgili açılımlar yer almaktadır.
Verimliliği sürekli olarak geliştirebilmek için, işgörenin ihtiyaçları, kişiliği, iş çevresi ve
benzeri unsurların karmaşık bir fonksiyonu olan motivasyon kurgusundan faydalanmak,
işletmeler için önemli bir gerekliliktir.
Çalışma ilişkilerini etkileyen diğer toplumsal değişim süreçleri ile de ilgilidir. Aynı
şekilde psikoloji ve sosyolojinin geniş anlamı ile sosyal siyaset disiplinin tamamını da içine
238
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alan,tüm toplumsal ilişkileri, toplumsal formaları, değişim ve etkileşim süreçlerini cde
vavrayan olabildiğince geniş perspektivi haiz bir bilim dalıdır. Dar anlamda sosyal
siyasetin konusu bir işçi meselesi olarak orataya konur. Yani işçi-iş veren ilişkileri.
Çalışma tüm tarih boyunca beşeri ilişkilerin ve topum hayatını etkin bir unsuru
olmuştur. Beşeri ilişkiler ve topum hayatı içindeki etkinlik düzeyi konumu farklılık
arzetsede varlığı hiçbir şekilde ortadan kalkmamıştır. Varlığın zorunluluğu da çalışma
ilişkilerini sosyal bilimlerin,bilhassa ekonomi, sosyoloji, psikoloji gibi bilimlerin temel
konularından birisi haline gelmiştir. Biraz evvel psikolojinin sosyal ilişkileri inceleyen
temel bir bilim olduğunu söylemiştik. Kuşkusuz bundan kastımız başta sosyal antropoloji,
sosyal psikoloji, hukuk ve tarih olmak üzere diğer sosyal bilimlerin insan ilişkilerine bigane
kaldığı değildir. Psikolojinin temel sosyal bilim olduğu, topluma olabildiğince geniş bir
perspektiften baktığını düşündüğümüzde, bu disiplininmizin hem diğer disiplinlerin
verilerinden yararlanmak, hem de kendi özgü yaklaşım ve yorumlarda bulunmak zorunda
olduğu kolaylıkla anlaşılabilir.
II. VERİMLİLİK VE MOTİVASYON
Temelde psikolojik bir süreç olan motivasyon, birey amaçları ile örgüt
amaçlarının aynı hizaya getirilerek uyumlaştırılmasında bir nevi katalizör rolü oynaması
ve işgörenleri yüksek kapasite ile çalışmaya sevk etmesi nedeniyle öteden beri yönetim
alanında kullanılagelmiştir. Bu bağlamda, motivasyon ve motivasyon uygulamaları
vasıtasıyla ulaşılmak istenen verimlilik arasındaki ilişkinin gerçekleşme biçimleri, bu
ilişkiye etki eden bireysel ve örgütsel faktörler, bu ilişkinin kurulmasındaki öncelikli
koşullar, bu ilişkinin yönü ve gerçekleştiği zemin gibi noktalar önem kazanmaktadır.
Çalışmamızda tüm bu noktalar incelenerek, motivasyon ile verimlilik arasındaki ilişkinin
tespitine çalışılmıştır.
Bugün motivasyon kavramı, bir işi yapma arzusu olarak tanımlanabilmektedir.
Bu tanımlama ışığında sorulması gereken temel sorular çalışanları her gün yaptıkları işe
özveri ile çalışmaya teşvik eden faktörlerin ne olduğu, onların her gün düzenli olarak işe
gidip gelmelerini neyin sağladığı sorularıdır. Aslında bu motivasyonu sağlayan tek bir
faktörden söz etmek mümkün olmamaktadır. Bu bağlamda bu çalışmanın temel amacı
motivasyon kavramının tanımını ve kapsamını ve motivasyon faktörlerini ayrıntılı olarak
incelemektir. Motivasyon kelimesi, İngilizce ve Fransızca motive kelimesinden
türetilmiştir. Motive kelimesi Türkçe’de güdü, saik veya harekete geçirici olarak
belirtilebilir. Motivasyon, davranışı hedefe yönlendiren ve faaliyete geçiren güçtür.
Motivasyon; insanları belirli bir amaca doğru devamlı şekilde harekete geçirmek için
gösterilen çabaların toplamı olarak da tarif edilebilir. Dolayısıyla hem iş yaşantımız için
hemde sosyal yaşantımız için motivasyon kavramının önemi oldukça fazladır.
Vizyon, liderlik, entelektüel sermaye, toplam kalite, örgütsel değişim, örgüt
geliştirme ve öğrenme gibi işletme yönetim sistemlerine ilişkin farklı boyut ve trendler
ile bütünsellik içerisinde değerlendirildiğinde ile verimlilik arasındaki ilişki gerek teorik
gerekse motivasyon olgusunun insan merkezli tüm yaklaşımların temelinde yer aldığı
görülmektedir.
İşletmelerde
motivasyon,
çalışanların
işletme
amaçlarına
yoğunlaşmalarını sağlayan ve ihtiyaç duyulan performans bariyerlerini aşmalarına etki
eden içsel bir uyarıcı, öncelikle de insanların içinde gerçekleşen psikolojik bir olgu olarak
karşımıza çıkmaktadır. Motivasyon ile verimliliğin ilişkilendirilmesi ise topyekün
bireysel ve örgütsel düzlemdeki sayısız parametrenin birlikte etkidiği bir bileşkeyi gün
ışığına çıkarmaktadır.
Bu noktada söz konusu ilişkinin kurulmasında ve uygulanan tüm motivasyon
teknikleri ve programlarının hedeflenen verimlilik düzeyini sağlamasında, işletme
yöneticisine büyük görevler düşmektedir. Zira yöneticinin bir örgütte sağlayacağı iş
başarımı, motivasyon süreci ile sıkı sıkıya ilişkili gözükmektedir. Çalışanlarını örgüt içi
ve dışı fizyolojik, psikolojik ve sosyal ihtiyaçları ile anlayan ve yorumlayabilen işletme
yönetimi, onların verimliliklerinden azami seviyede faydalanma yollarını da
1486

bulabilecektir. İşgören ihtiyaçlarına en uygun motivasyonel unsurun tespiti ile başlayan
ve açığa çıkarılan motivasyon potansiyelinin en doğru örgütsel hedefe kanalize edilerek
işgörenlerin normalde işletmenin hizmetine sundukları bedensel ve fiziksel donanımının
daha fazlasını sunmaları ile sonuçlanan süreçte etkili olan bir çok değişken, motivasyon
ile verimlilik arasında doğrusal bir ilişkinin ortaya çıkmasında önem taşımaktadır. En
geniş anlamıyla motivasyon; davranışı harekete geçiren fizyolojik ya da psikolojik bir
eksiklik, ihtiyaç veya herhangi bir hedefe yönelmiş bir dürtü ile başlayan bir süreçtir.
Bireyleri belirli durumlarda belirli davranışlara iten motivasyon, aynı zamanda bireyin iş
konusundaki davranışlarını da tanımlar. Yönetim bilimi literatüründe motivasyon;
örgütün hedeflerine ulaşabilmesi için çaba sarf eden bireyin, bu çaba sonucunda kendi
ihtiyaçlarını da tatmin edecek oluşunun verdiği şartlanma ile bu çabayı göstermedeki
istekliliği olarak tanımlanmaktadır.
III. ÜLKE EKONOMİSİ AÇISINDAN VERİMLİLİĞİN ÖNEMİ
Özellikle 2. Dünya savaşı sonrasında çoğalan verimlilik merkezleri işçi, işveren ve
hükümet kesimlerinin işbirliği ile ve etkin katkısıyla kurulmuş ve gelişmiştir. Ekonomide
yaygın bir verimsizlik gözleniyorsa bunun manası, hepimizin yaşamını olabildiğinden daha
az imkânlarla sürdürüyoruz demektir. Enflasyonla mücadele amacıyla uygulanan sıkı para
politikası, faiz oranlarının yükselmesi, toplam talebin düşmesi ve mevcut kapasite kullanım
oranlarının azalmasına neden olmaktadır. Bu gelişmelerin bir uzantısı olarak azalan yatırım
ve sermaye yoğunluğundan gözlenen düşüşler verimliliğin düşük düzeyde kalmasına neden
olmaktadır.
Gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelerde verimlilik artışlarının temelinde insan
kaynaklarının kalitesi, rasyonel kullanımı ve işgücünün eğitim düzeyi gelmektedir. Yapılan
tüm araştırmalar ve incelemelerde eğitimin katkısının önemli olduğunu ortaya koymakta,
işgücünün eğitim yoluyla kalitesinin iyileştirilmesi gelir artışlarının da ön koşulu
sayılmaktadır. Bu nedenle 1990’lı yıllarda sanayileşme ve kalkınma hedefleri ile tutarlı bir
eğitim stratejisi ve sosyo-ekonomik sorunlarda odaklaşan ulusal bir verimlilik politikası,
refah ve mutluluğa giden yolda mikro ve makro düzeyde alınacak kararların temelini
oluşturmaktadır.
Makedonya’da işe verilen anlam sadece kültürden kültüre değil, gruptan gruba ve
hatta aynı değerleri paylaşıyor görünseler bile, bireyden bireye de değişiklikler
gösterebilmektedir.
İşletmelerde üretim kaynaklarının israf edilmeden en rasyonel biçimde
kullanılması verimliliği artırmanın ana koşuludur. Bir başka ifadeyle; işletmeler verimlilik
artışı elde etmek için ellerindeki üretim kaynaklarını daha akılcı bir şekilde kullanmak
zorundadırlar. Bu durumda amaçlanan eldeki kaynaklarla daha fazla üretmek ya da aynı
üretim miktarına daha az kaynak harcayarak ulaşmaktır. Üretimin tasarımı ve bileşimi her
zaman aynı kalmaz, sık sık gözden geçirilir ve bir takım değişiklikler yapılır. Eğer bu
değişiklikler üretimi kolaylaştırıcı, maliyeti düşürücü ve üretim akışını hızlandırıcı nitelikte
ise verimlilik artar. Verimlilik ile kalite arasında çok yakın bir ilişki vardır. Üretim
sürecinin çeşitli aşamalarında kullanılan girdilerin kalitesizliği, üretimde yavaşlamalara,
duraklamalara, önceden belirlenmiş standartlardan sapmalara yol açarak verimliliği
olumsuz yönde etkileyecektir. Aynı şekilde üretimde kullanılan girdilerin en önemlisi olan
işgücünün kalitesi de verimliliği doğrudan etkileyen faktördür. İyi eğitilmiş, yeterli
beslenen, iş kazalarından korunan, çeşitli sorunlarını çözebilen işgücünün daha verimli
olduğu görülmüştür. Verimliliğin artırılması için aşağıda sayılan fiziksel kaynakların
rasyonel bir şekilde kullanılmaları gerekir.
İşletmeler verimliliğe, üretim sürecinde kullanılan ilk madde ve malzeme, işgücü,
arazi, bina, makine, donanım ve enerji gibi kaynakların ne ölçüde etkin kullanıldığını
belirleyen bir gösterge olarak bakmaktadırlar. Üretim sürecinde işgücünün yanı sıra başka
üretim girdileri de kullanılmaktadır. Bu girdilerin tek tek ya da topluca üretim düzeyi ile
yakın ilişkisi bulunmaktadır. İşgücünün yanında diğer girdilerin üretimle ilişkilerini
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belirleyen kendi verimlilik oranlarının bilinmesi ve bunların değişik koşullar altında
eğilimlerinin izlenmesi, gerektiğinde niceliklerini değiştirip en iyi girdi bileşimi ile en
yüksek üretim düzeyine ulaşılmasına imkân sağlamaktadır.
Makedonya’da insanın bir iş sahibi olması ya da çalışmak istemesinin temelinde
kuşkusuz öncelikle geçim kaygısı, bunun da gerisinde yaşamını sürdürme dürtüsü
bulunmaktadır. Çalışmak, bireysel ve toplumsal ihtiyaçlarımızın karşılanmasının
vazgeçilmez bir koşuludur. Bu yüzdendir ki Çalışma psikojisi ülkemizde henüz emekleme
çağını yaşamakta olan bir bilim dalıdır. Bu disipline ilişkin gerek teorik gerekse uygulamalı
incelemeler yok denecek kadar azdır. Çalışma psikolojisine ilişkin incelemeler
kannatımızca sistematik olmaktan uzaktır ve çok yetersizdir. İşte biz, bu incelememize bir
yandan çalışma ve çalışma psikolojisi hakkında öte yandan da sosyal gelişme ve kitle
iletişimine ilişkin bilgileri mümkün olabildiğince karşılaştırmalı ve birbirleriyle ilişkilerini
ortaya koymayı hedefleyici bir şekilde araştırma yapılmalıdır.
Hızla küreselleşen ve küçülen dünyada işletmeler artan belirsizlik ve
karmaşıklığa rağmen, faaliyetlerini sürdürme mecburiyeti ile karşı karşıyadırlar. Bu
mecburiyet, verimli çalışabilmeleri, rekabetçi avantajların elde edilmesi ve insan
kaynaklarından daha iyi faydalanılması amacıyla, işletmelerin insan merkezli
yaklaşımlara yönelmelerini bir gereklilik haline getirmiştir.
Motivasyon-verimlilik ilişkisini birey-örgüt etkileşimi, işgören-iş etkileşimi,
verimlilik ortamı ve performans boyutlarının tamamı ile bir bütünlük içerisinde analiz
ettiğimiz zaman, işletmelerde uygulanacak motivasyon programlarının verimlilik
hedeflerine ulaşılması ile sonuçlanabilmesi için bir dizi öncelikli koşul üzerinde önemle
durulması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. İşgörenler ihtiyaçlarında farklılaştıkları için her
motive edicinin işgörenleri motive edebilme derecesi de farklı farklı olmaktadır. Bu
nedenle işgörenlerin beklentilerinin ve bu beklentileri en iyi karşılayacak motivasyonel
unsur veya unsurların tespit edilmesi en öncelikli koşuldur.
Doğru motive ediciler ile motivasyon potansiyelleri açığa çıkarılan işgörenlerin
yanlış hedefe kanalize edilmesi işletmeye verimlilik açısından bir şey kazandırmayacağı
için, motivasyonun doğru hedefe yönlendirilmesi gereklidir. Üçüncü koşul örgüt
kültürüne en uygun motivasyon tekniğinin seçilmesidir. Çünkü örgütteki mevcut kültüre
uygun düşmeyen motivasyon tekniklerinin belli noktalarda tıkandığı gözlenmiştir.
Dördüncü koşul motivatörlerin bireyselleştirilerek başarı ile ilişkilendirilmesidir ve
motivasyonun doğasında birincil şart olan adalet kavramının muhafaza edilebilmesi için
gereklidir. Beşinci koşul, en yetenekli bireylerin en yüksek düzeyde motive edilmesidir.
Eşit motivasyon düzeyinde üstün yetenekli bireylerin verimliliğindeki artış, düşük
yeteneklilere göre daha fazla olmaktadır. Altıncı koşul motivasyonun farklı işlerde farklı
verimlilik düzeylerine sebep olacağının bilinmesidir. Son koşul ise motivasyon
faaliyetlerinin maliyet ve getirilerinin dengelenmesidir. Bazı motivasyon teknikleri çok
pahalıdır ve motivasyon programlarının işletmelere belli maliyetleri olmaktadır. Bu
yüzden her ne kadar bu maliyetlerin kesin olarak bilinmesi mümkün değilse de,
motivasyon programlarının verimlilikte yarattıkları artışın, bu programların işletmeye
maliyetinden yüksek olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu koşullar gözetildiği
zaman motivasyon ve verimlilik arasında doğrusal bir ilişkinin kurgulanması
kolaylaşacaktır.
Bugün işletme düzeyini de aşarak ülke düzeyinde ele alınan en önemli konuların
başında verimlilik ve insan kaynaklarının rasyonel kullanılması gelmektedir. Ülkelerin
refah yarışına girdikleri bu dönemde, iktisaden gelişmişlikle gelişmişlik arasındaki farkın
temelini kaynakların verimli kullanılıp kullanılmasına bağlayabiliriz. Gelişmiş ülkelerde
önemli bir sorun olan verimlilik, gelişmekte olan ülkelerden daha çok önem taşımaktadır.
Gelişmiş ülkeler ülke standartlarını daha da artırmak, bulundukları ekonomik durumu
korumak, geleceklerini garanti altına almak için verimlilik artışına önem vermektedirler.
Verimliliği artırmanın en etkin yolu verimlilik bilincini yerleştirmektir.
İşletmelerin, hatta ulusal ekonominin sağlıklı bir gelişim içinde olup olmadığına,
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karşılaştırılmalı verimlilik ölçülerine bakılarak karar verilebilir. Verimlilik düzeylerinde ki
artışlar, büyüme hızı, hayat standardı, enflasyon, ödemeler dengesi gibi faktörlere olumlu
yönde katkıda bulunur. Verimlilik genel olarak üretilenin üretmek için gereken, diğer bir
değişle ele alınan sistemde çıktının girdiye oranıdır.
IV. MOTİVASYONUN BOYUTLARI
Psikolojik boyutu
Motivasyon sürecinde bireyin amaçlı bir eyleme (efor) yönelmesini sağlayan itici
gücün mahiyeti ve bu eylemle bağlantılı olarak oluşan tatminin ortaya çıkış zamanı,
motivasyonun psikolojik boyutunu oluşturmaktadır. Bireyi harekete geçirip onu
davranışa sevk eden bu dürtü, bazen iç kaynaklı, bazen de dış kaynaklı olabilir. Buna
bağlı olarak tatmin, sarf edilen efor sırasında sağlanabileceği gibi, kimi zaman da efordan
sonra ortaya çıkabilir. İşte bu noktada karşımıza içsel güdülenme ve dışsal güdülenme
ayrımı çıkmaktadır.
İçsel Güdülenme
Bireyler kimi zaman belli bir netice almak için olağanüstü çaba harcarlar. İnsanın
bir güdüsünü veya ihtiyacını karşılamak için böylesi bir çaba sarf etmesi, güdülendiğinin
göstergesidir. İçsel güdülenmede bireyi faaliyete geçiren ve tatmin sağlandığında durulan
doğal bir itici güç vardır. Bu güç insanın içinden gelmekte ve birey kendi kendini
güdülemektedir. İçsel güdülenen bir birey sırf kendisi istediği için efor sarf etmekte ve
ödülü kendi kendisine vermektedir. Yapılan iş ile ödül arasında doğrudan bir ilişki
mevcuttur ve işgören bu ödülü işi yaparken almaktadır. Yapılan işten zevk alınmakta ve
tatmin işin yapılma sürecinde elde edilmektedir.
Dışsal Güdülenme
Bireyin dıştan denetimli olduğu durumlarda, onu harekete geçiren sebepler de
dışsal faktörlerdir. Dışsal güdülenmede bireyin motive edilmesi için örgüt, çevre veya
üstler tarafından konulan ödüller söz konusudur. Bu dışsal ödüller yapılan işin doğasıyla
doğrudan ilişkili olmayan ödüllerdir ve tatmin işin yapılışı sırasında değil, iş yapıldıktan,
eylem sona erdikten sonra ortaya çıkmaktadır. Emeklilik planları, sağlık sigortası ve
tatiller dışsal ödüllere örnek verilebilirler.
Yönetsel Boyutu
Alt seviye ihtiyaçları (fizyolojik ihtiyaçlar ve güvenlik ihtiyacı) tatmin olmuş
bireyler bir daha o ihtiyaçların tatmini için motive edilemediklerinden, sonuçta bu
ihtiyaçlar yönetim için motivasyona konu olmaktan çıkmaktadırlar. Yönetsel bakış ise bu
noktada gayet makul ücretler, iyi çalışma koşulları, mükemmel sosyal sigorta ve
emeklilik imkanları ve sağlam bir istihdam sunulmasına rağmen, işgörenlerin niçin daha
verimli çalışmadıkları ve işlerinde minimum eforlarından daha fazlasını ortaya koymaya
istekli olmadıkları sorusunu sormaktadır. İşgörenlerin fizyolojik ve güvenlik
ihtiyaçlarının bir şekilde yönetim tarafından zaten karşılanıyor olması motivasyon
vurgusunu üst seviyedeki ihtiyaçlara (sosyal ihtiyaçlar ve saygı-statü ihtiyaçları)
kaydırmaktadır. İşlerinde bu üst seviye ihtiyaçlarını karşılayacak imkanlar olmadığı
sürece işgörenler tatmin olmayacaklar ve bu tatminsizlik onların tutum ve davranışlarına
yansıyacaktır. Bu şartlar altında eğer yönetim dikkatini temel fizyolojik ihtiyaçlar
üzerinde odaklamaya devam ederse çabaları etkisiz kalacaktır.
Planlama, örgütleme ve kontrolün yanı sıra motivasyon da yöneticinin görevleri
arasındadır. Üst seviyedeki ihtiyaçları kullanarak işgörenleri motive etmeye çalışan
yöneticiler düzenli işleyen tutarlı bir motivasyon sistemi tesis ettiklerinde daha yüksek
performansa zemin teşkil edecek bir çalışma ortamı ve örgüt iklimi oluşabilecektir.
Çalışanlar da yükselen performansları ve artan verimlilikleri ile hem kendi ihtiyaçlarını
tatmin edecekler hem de işletmenin amaçlarına daha iyi hizmet etmiş olacaklardır.
İşin gerektirdiği tüm özellikleri birebir taşıyan bir işgörenin yüksek performans
göstermesi garanti edilemez. Çünkü yüksek bir performans düzeyine ulaşılabilmesi için,
doğru niteliklere sahip işgörenlerin dahi çalışmaya istekli olmaları ve bu dürtü ile yeterli
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derecede çaba göstermeleri gerekmektedir. İşte bu noktada karşımıza çıkan “iş
motivasyonu” kavramı, aynı özelliklere sahip işgörenlerin performanslarındaki farklılığa
sebep olmaktadır. İş motivasyonu, işgörenin iş için sarf ettiği eforun seviyesini, yönünü
ve sürekliliğini belirleyen ve bireyin kendi içerisinde bulunan güçlere işaret etmektedir.
Bu özelliği ile motivasyon, bireyi efora yöneltmekte ve sonuçta bireyin
yeteneğiyle ve örgütsel destek ile birleşerek performans üzerinde etkili olmaktadır.
Bununla birlikte işgörenlerin, işin gereklerini karşılayacak özelliklere yeterince sahip
olmamaları ya da yeterli örgütsel desteği alamamaları durumunda, motivasyon düzeyinin
yüksek olması ve buna bağlı olarak çaba düzeyinin artması, yüksek performans hedefine
ulaşmak için tek başına yeterli olmayacaktır. Eğer bir işgörenin yeteneği o iş için yeterli
değil ise işletme yönetimi eğitim ya da işgörenin yerinin değiştirilmesi gibi önlemler
alabilir. Eğer çevresel bir sorun ya da eksiklik varsa, işgörenleri yüksek performansa
teşvik için o çevrede değişikliğe gidilebilir. Fakat sorun motivasyon ise işletmenin işi
daha zordur. İnsan davranışının karmaşık yapısı nedeniyle yöneticiler sorunun gerçek
doğasını teşhis etmekte ve olası çözümler üretmekte zorlanabilirler. Bütün bunlar,
performans üzerindeki belirleyiciliği ve soyut karakterinden ötürü motivasyonu önemli
bir parametre haline getirmektedir.
Motivasyon ve verimlilik ilişkisinin oluşmasında kimi zaman bir ara kesit olarak
görülmekte olsa da, performans kavramı bireysel anlamda ele alındığı zaman, motivasyon
yoluyla sağlanan örgüt verimliliğinin bireysel temeldeki görüntüsü olarak karşımıza
çıkmaktadır. Motivasyon düzeyindeki artışla birlikte işgören performansının yükselmesi
sonuçları itibariyle bireye tatmin sağlamakta ve örgütü verimli hale getirerek yönetsel
başarının gerçekleşmesine neden olmaktadır.
Motivasyon ve verimlilik kavramlarının ilişkilendirilmesinde bir başka boyut ise
verimlilik ortamını oluşturan öğelerin geliştirilmesi yoluyla motivasyon düzeyini
yükseltmek ve bu şekilde artan performans ile yüksek verimliliğe ulaşmaktır. Verimlilik
ortamı üç kategoride incelenebilmektedir. Bunlardan yapısal ortam, örgütteki biçimsel
ortamı açıklamakta ve esas olarak örgütsel yapıyı ve yönetim sistemlerini içermekte;
fiziksel ortam, mekansal seçim ve düzenlemeleri açıklamakta ve çalışma koşullarının
fiziksel yönlerini içermekte; sosyal ortam da örgütteki informal ortamı açıklamakta ve
birbirleriyle etkileşimde bulunan kişi ve gruplar arasındaki ilişkileri içermektedir.
Bir örgütte; işgücünün büyüklüğü, işgücünün kalitesi, sermaye yatırımı, ödenen
ücretler ve motivasyon düzeyi, örgütsel verimliliğin fonksiyonlarıdırlar. Motivasyon
örgütsel verimliliğin faktörlerinden birisi olarak değerlendirildiğinde, diğer verimlilik
faktörleri mevcut olmak kaydıyla, iyi tasarlanmış motivasyon programlarının uzun veya
kısa vadede verimliliğe olumlu etki yaptığı görülmektedir. Temelde motivasyon ve
verimlilik arasındaki doğru orantının kaynağı, bireyin örgüt için kullandığı kapasitenin
artmasıdır. Çoğu zaman işgörenlerde çeşitli sebeplerden dolayı örgüt amaçlarına
yöneltilemediği için kullanılamayan, atıl kapasite söz konusu olmaktadır. Bu noktada
motivasyon faaliyeti, fiziksel ve zihinsel donanımının daha fazlasını örgütün hizmetine
vermesi için bireye geçerli sebepler sunmaktadır.
Diğer bir deyişle motivasyon, çalışanları işletmelerin amaçlarına konsantre eden,
onların gereksinim duyulan performans kariyerlerini aşmalarına etki eden içsel uyarıcıdır.
İş liderleri ve işletme yöneticileri, örgütlerinde görev alan personele bilinçsel, duygusal
ve davranışsal boyutları ile etkileyici mesajları aktardıkları sürece iş süreçlerinde kritik
başarıların ortaya çıktığını görebileceksiniz. Yönetici çalışanın verimli, etkili ve mutlu
olduğundan, yani üzüntüden örgüte karşı hareket etmeyeceğinden emin olmak için
altındakiler üzerinde denetim güçüne sahip olmalıdır. Yönetici bu denetimi çalışanların
söylediklerine kulak vererek ve çalışanların yaptıklarına dikkat ederek sağlar. Sonra
yönetici çalışanların söylediklerini dinlediğini bilmelerini ve yaptıklarına, özellikle de iyi
şeyler yaptıkları zaman, dikkat ettiğini bilmelerini sağlar. (Çalışanların öz saygıların,
başarı ve kişisel etkililik duygularını, yani iç güçlerini artıran iyi bir güç olarak etkin
biçimde işlev görür.)
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Örgüt psikolojisine yönelik olarak yapılan bütün çalışmaların temelinde, daha
başarılı ve etkin bir yönetim anlayışı yatar. Bir örgütün başarı düzeyini belirleyen en
stratejik öğe, insandır. Örgüt insanının yeterince doyum ve uyum sağlayamadığı bir
örgütte olasılıkla amaçların gerçekleştirilmesinde ciddi sorunlarla karşılaşılacaktır. Bu
nedenle, yöneticiler açısından örgüt ve örgüt çalışanı arasında denge sağlamanın en
geçerli yolu, örgütün amaçlarını olduğu kadar, işgören amaçlarını da yakından tanımaktır.
V. MOTİVASYON STRATEJİLERİNDE KULLANILAN ARAÇLAR
Motivasyon stratejilerinde kullanılan araçlar, ekonomik araçlar, Psiko-sosyal
motive ediciler, örgütsel ve yönetsel araçlar olmak üzere 3’e ayrılmaktadır.
Ekonomik Araçlar
Ekonomik araçlar ise, ücret, primli ücret, kara katılma, ekonomik ödüller, sosyal
güvenlik ve emeklilik planları olmak üzere 5’e ayrılmaktadır.
Psiko-Sosyal Motive Ediciler
Psiko-Sosyal motive ediciler olarak, bağımısız olanakları, değer ve statü, özel
yaşama saygı, takdir etme ve işletmenin başarısından sorumlu tutma, sosyal katılım,
çevreye uyum, öneri sistemi, ceza bilinmektedir.
Örgütsel ve Yönetsel Araçlar
Örgütsel ve yönetsel araçlar, hedef belirleme, yetki ve sorumluluk devri, kararlara
katılma, yükselme olanakları, eğitim olanakları, rekabet ortamı yaratma, yönetimde
esneklik, fiziksel çalışma koşullarının iyileştirilmesi, öncü ve örnek olmak, olumlu
yönetim yaklaşımı, iletişim kanallarının açıklığıdır. İnsanın bir iş sahibi olması ya da
çalışmak istemesinin temelinde kuşkusuz öncelikle geçim kaygısı, bunun da gerisinde
yaşamını sürdürme dürtüsü bulunmaktadır.
Çalışmak, bireysel ve toplumsal ihtiyaçlarımızın karşılanmasının vazgeçilmez bir
koşuludur. Çalışmayı sadece ekonomik yönüyle görme yanılgısına düşmemek gerekir. İşin
ve çalışma yaşamının anlamı üzerindeki çalışmalarda, geçmişte uzun yıllar işin ekonomik
ve toplumsal işlevleri üzerinde durulmuştur. Oysa çalışma ve iş ilişkisi, aynı zamanda
psikososyal ihtiyaçları yanıtlayan, kişiliğin gelişmesine katkı sağlayan önemli birer
olgudur. İşyeri, başka insanlarla tanışılan, yeni arkadaşlıkların ve sosyal iletişimin
kurulduğu bir mekândır; bu özelliğiyle işbirliği kurma, dayanışma, paylaşma vb. gibi
sosyal yeteneklerin gelişmesine aracılık eder, İş sahibi olmak, çalışan insana ve onun
ailesine bir sosyal statü sağlar, çalışmak, insanın kendine saygısının, toplum içindeki
yerinin, yararlı bir şeyler gerçekleştirme duygusunun önemli bir kaynağıdır, İnsanın bir
kimlik duygusu oluşturmasında çalışmanın rolü çok büyüktür; bir işin yapılabilmesi için
gerekli bilgi, beceri ve yeteneklere sahip olma deneyimi, bireysel kimliğin gelişmesi için
çok önemli bir zemindir.
VI. SONUÇ
Dinamik bir psikolojik süreç olan motivasyon süreci birey ihtiyaçları ile
başlamakta, ihtiyacı karşılamaya yönelik çaba ile devam etmekte ve tatmin ile sona
erdikten sonra başka bir ihtiyaç ile tekrar devreye girmektedir. Motivasyonun yönetsel
boyutu örgüt yönetiminin birey ihtiyaçlarını karşılayacak ödüller yoluyla bireyin
çabasının örgüt hedeflerine kanalize edilmesi noktasında ortaya çıkmaktadır.
Motivasyon hayatın her alanında karşımıza çıkan önemliliği tartışılmaz bir
konudur. Özellikle çalışma hayatında başarıyı etkileyen faktörlerden belki de en
önemlisidir motivasyon. Motivasyon bizim bir şeyi yapmak istememizi sağlayan
içimizden gelen bir arzudur, içimizden gelen bir güçtür. Bir şeyleri zorla da olsa
yapabiliriz ancak yapmayı istemek ayrı bir durumdur. Bunu da kimse bize zorla
yaptıramaz. Kimse içimizdeki yapma isteğini, arzusunu zorla uyandıramaz. İstemek
sadece bizim kendi içimizden gelen bir şeydir. İsteyerek yaptığımız her şeyden zevk alır
ve kendimizi iyi hissederiz. Bunun sonucunda da yaptığımız çalışmalardan verimli
sonuçlar elde ederiz. O halde başarılı olmak ile motivasyon arasında sıkı bir bağlantı
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olduğunu söyleyebiliriz. Bugün çalışma hayatında insan öğesi en yüksek değer olduğu
kanıtlanmıştır. Bir çalışma sonucunda başarıya ulaşmak bu yüksek değeri verimli ve etkili
kullanmaya bağlıdır. İnsanı verimli çalıştırmak ise onu en iyi şekilde motive etmekle
mümkün olmaktadır.
Küreselleşen dünyada, rekabetin yoğun olarak yaşandığı günümüzde, işletmeler
rakiplerini yenebilmek ve çok kazanabilmek için insan enerjisini örgüt amaçları
doğrultusunda harekete geçirmeyi bilmelidir. Yöneticiler, işletme içerisinde
çalışanlarının tutum ve davranışlarını, duygu ve düşüncelerini, arzularını, eksikliklerini,
işletme içinde ve işletme dışındaki unsurları dikkate almak zorundadırlar.
Günümüz yöneticileri, işletme için faydalı olan davranışları iş görenlerinden
beklemek için üzerlerine düşen iş görenlerin, duygu, düşünce, ihtiyaçlarına önem veren
bir çalışma ortamı oluşturmaları gerekmektedir. Yani işletme içerisinde insan
kaynaklarını bitirip tüketilecek değil, üzerinde yatırım yapılacak değerler olarak
görmeleri ve buna göre davranmaları gerekmektedir. Unutulmaz bir gerçektir ki; insanlar,
kendilerinin duygu ve düşüncelerine değer verildiği, temel ihtiyaçlar ile gelişim
ihtiyaçlarının karşılandığı, yetki kullanarak işletmelerin başarısında etkili oldukları, kendi
motivasyon profillerine göre ödüllendirildikleri ortamlarda çalışmak isterler.
Modern yaşam insanları neyin motive ettiğini bilmek, çevredekileri anlamayı,
onların hareketlerini, davranışlarını anlamayı gerektirir, bu insanı gözlem yapmaya ve
çevresini tanımaya iter. Birbirini iyi tanıyan insanlar ise aralarındaki problemleri daha
rahat çözer, bu sayede iş arkadaşları ve yöneticilerle daha iyi ilişkiler kurulabilir.
Motivasyon kavramını bilmek sağlıklı ilişkiler kurmak ve uyumlu yaşamak
açısından oldukça yararlıdır. Tüm davranışlar nedenseldir ve bu nedenleri anlamaya
çalışmak, bunlar üzerinde yoğunlaşmak çeşitli durumlarda ortaya çıkabilecek problemleri
tahmin etme, engelleme yada çözmede yardımcıdır.
Motivasyon, insanları amaçlarına yönelten içsel kuvvettir ve sadece kendisi
tarafından yönlendirilir. Motivasyonu, "kişilerin belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere
kendi arzu ve istekleri ile davranmaları" şeklinde tanımlamak mümkündür. Motivasyon,
bir insanı belirli amaçlar için harekete geçiren güç demektir. Diğer bir deyişle bir veya
birden çok insanı belirli bir yöne doğru devamlı şekilde harekete geçirmek için yapılan
çabalardır. Bu amaç üretim veya hizmet olabilir. Bu yüzden çalışanlara hizmetleri
karşılığında çeşitli şeyler vaat edilir ve böylece kendileri belirli bir yöne doğru devamlı
olarak özendirilir. İnsanları harekete geçiren, yönlerini belirleyen umutları, inançları ve
ihtiyaçları vardır.
Ayrıca motivasyonu çalışana enerji sağlayan, onu yönlendiren ve belirli
davranışlarının devamını temin eder bir güç olarak kabul edebiliriz. Bu yönüyle
motivasyon iş performansına etki eden çalışmanın zinde ve verilecek görevlere her an
hazırlıklı olmasını sağlayan psikososyal bir etkendir.
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Önlisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Almakta Olan Öğrencilerin,
Yükseköğretim Kurumu Seçiminde Etkili Olan Faktörlerin
Değerlendirilmesi
Özge GÜDÜ DEMİRBULAT 

Şimal AYMANKUY

Yusuf AYMANKUY

Özet
Turizm sektörünün ülke ekonomilerine sağlamış olduğu ekonomik ve sosyal
faydaların öneminin anlaşılması, bu sektörün sağladığı faydalardan pay almak isteyen
ülkeler arasında kıyasıya bir rekabet ortamı oluşturmaktadır. Makro çerçevede ülkelerin ve
mikro açıdan da turizm işletmelerinin turizmden elde edecekleri katkıların maksimize
edilmesi, büyük ölçüde talebin memnuniyetine bağlıdır. Talebin memnuniyeti de arzın
özellikleriyle birlikte hizmeti veren personelin kalitesi, bir başka ifadeyle eğitimi ile doğru
orantılıdır. Turizm eğitimi ile amaç, turizm sektörünün gelişimine katkı sağlayacak kalifiye
personel yetiştirilmesidir. Bu amaçla da, ülkenin farklı coğrafi bölgelerinde farklı
düzeylerde turizm eğitimi veren eğitim-öğretim kurumlar açılmaktadır. Yükseköğretim,
öğrencilerin geleceğine yön veren ve hayatını şekillendiren önemli bir öğrenim aşamasıdır.
Tercih edilen ve öğrenim alınan yükseköğretim kurumu, bireyin hem mesleki, hem de
sosyal anlamda gelişimine ve sonrasında da iş yaşamına önemli derece etki etmektedir.
Öğrencilerin bireysel ve toplumsal gelişimleri, yükseköğretim kurumlarındaki
sosyal ve kültürel etkinlik alanları ve kullanımları ile de doğrudan ilişkilidir. Ayrıca
yükseköğretim kurumu seçim olanaklarının çeşitlilik göstermesi, eğitim veren kurumları,
her alanda (kuruluş yeri seçiminden, eğitim-öğretim kadrosuna, sosyal ve kültürel
faaliyetlerden, uygulama imkanları ve mezunlarının istihdam edilme oranlarına vb. kadar)
daha etkin olmaya zorlamaktadır. Bu durum, turizm eğitimi veren yükseköğretim
kurumlarını, öğrencilerin istek ve beklentilerini tespit etmeye ve yükseköğretim kurumu
tercih nedenlerine duyarlı olmaya yöneltmektedir. Bu araştırmanın amacı, önlisans
düzeyinde turizm eğitimi almakta olan öğrencilerin, yükseköğretim kurumu seçiminde
etkili olan faktörlere yönelik düşüncelerini tespit etmektir. Araştırmanın örneklemini,
2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında Balıkesir Meslek Yüksekokulu, Ayvalık Meslek
Yüksekokulu ve Sındırgı Meslek Yüksekokulu’nda turizm eğitimi almakta olan öğrenciler
oluşturmaktadır. Çalışmada; tercih aşamasındaki öğrencilerin turizm eğitimi veren
yükseköğretim kurumu (Meslek Yüksekokulu) seçimlerinde öncelikle mezunlarının turizm
sektöründe ve diğer sektörlerdeki istihdam oranlarını ve pozisyonlarını, ikinci olarak
okulun bulunduğu coğrafi bölge ve şehrin ulaşım imkanlarını ve üçüncü olarak da
üniversite ve meslek yüksekokulunun saygınlığı, imajı, eğitim destek alt yapısı, staj ve
uluslararası / ulusal öğrenci değişim programlarını dikkate aldıkları tespit edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Turizm Eğitimi, Yükseköğretim, Önlisans, Meslek
Yüksekokulu, Kuruluş Yeri
Jel Kodu: I20, Z39
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Evaluating Factors That Are Effective For Higher Education Institute
Selection Of Students Who Receive Tourism Education At Associate Degree
Level
Abstract
Understanding the economic and social benefits provided by tourism sector for
countries creates a severe competition environment among the countries which want to get
share from these benefits. Maximizing the contributions to be obtained from tourism by
countries in macro scale and tourism enterprises in micro scale widely depends on
satisfaction of demand. Satisfaction of demand is directly proportional with properties of
supply, quality of service giving staff, in other words education of staff. The aim of tourism
education is to raise qualified staff that will contribute to development of tourism. For this
purpose education institutions are established in different parts of the country which
provides tourism education at various levels. Higher education is an important learning
stage leading the way of students’ future and giving shape to their lives. The higher
education institute that is preferred and from which education is received, significantly
affects the vocational and social development of individual as well as his professional life.
Individual and social development of students is directly related with their usage
of social and cultural activity fields in higher education institutions. Besides, the selection
possibilities of higher education institutions demonstrating diversity, forces the education
providing institutions to be more active. (selection of establishment location, education
staff, social and cultural activities, application opportunities, recruitment of graduates).
This fact leads higher education institutions providing tourism education to determine the
requests and expectations of students and be sensitive towards their selection reasons of
higher education institute. The aim of this research is to determine the ideas of students
receiving tourism education at associate degree level about factors which are effective in
higher education institute selection. The sample of the research consists of students
receiving tourism education in Balıkesir vocational high school, Ayvalık vocational high
school ve Sındırgı vocational high school in 2015 – 2016 academic year. In the study it was
determined that the students who are at selection stage, select the tourism education
providing higher education institute by taking 1) recruitment ratios and positions of
graduates in tourism sector and other sectors, 2) geographical location of school and the
transportation availabilities of the city and 3) reputability, image, support infrastructure,
internship and international student exchange programs of the university or the vocational
high school, into consideration.
Key words: Tourism Education, Higher Education, Associate Degree, Vocational
High School, Place of Establishment
Jel Code: I20, Z39
GİRİŞ
Meslek, bireylerin hayatını kazanmak için yaptıkları, kuralları toplumca
belirlenmiş ve belli bir eğitimle kazanılan bilgi ve becerilere dayalı etkinlikler bütünüdür
(Köroğlu, 2014: 139). Eğitim ise; yeni kuşakların, toplum yaşayışında yerlerini almak için
hazırlanırken, gereken bilgi, beceri ve anlayışlar elde etmelerine ve kişiliklerini
geliştirmelerine yardım etme etkinliğidir (Halis ve Aydın, 2010: 378). Başka bir ifadeyle
eğitim, bireyler için yüksek yaşam düzeyi elde etmenin, toplumlar için ise gelişme ve
ilerlemenin, çağdaş ülkeler arasında yer almanın başlıca yolu olarak karşımıza çıkmaktadır
(Ege ve Akyol, 2010: 838). Eğitim, özellikle sanayi ve hizmet sektörünün gereksinim
duyduğu bilgi ve beceriye sahip nitelikli işgücünü geliştirerek ve çalışanları daha verimli
kılarak, ekonomik büyümeye önemli katkılarda bulunmaktadır (Baltacı ve Üngüren, 2010:
312). Bu bağlamda eğitim, toplumsal kalkınmanın temel araçlarından biridir. Yaşanan
değişim, çağın gereklerini yerine getiren toplumları, bilgi toplumlarına dönüştürürken,
bilgi üretimi çağımızın en önemli konularının başında gelmektedir. Bilginin stratejik bir
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önem kazanması, bilgiyi üreten ve kullanan bireylerin ve toplumların rekabet gücünü
arttırmaktadır. Mesleki açıdan vasıflı bireylerin yetiştirilmesi, mesleki eğitim sistemlerinin
etkinliği ile doğru orantılıdır (Öncüer, 2006: 59).
Meslek yüksekokullarında verilen turizm eğitiminin temel amacı, turizm
sektörünün ihtiyaç duyduğu bilgili, becerili, yetenekli, verimli ve bilinçli bireyler
yetiştirmektir. Emek yoğun özellik gösteren turizm sektöründe, çalışanların verimliliğini
artırmak, turistlere hizmet veren çalışanların mesleki bilgi ve becerisine biçim vermek,
beceri ve sorumluluklarını arttırmakla mümkündür. Turizm eğitiminde ideal hedef, iş
hayatının kantitatif ve kalitatif ihtiyaçlarına cevap vermektir (Kızılırmak vd., 2015: 333).
Nitekim eğitim, çağdaş yaşamın en önemli unsurlarından birisidir. Eğitim-öğretim
kurumlarının en üst halkası olan yükseköğretim kurumlarının eğitim sistemi içerisinde ve
toplumsal yaşamda ayrı bir önemi bulunmaktadır. Yükseköğretim kurumlarının eğitimöğretim faaliyetleri açısından çağın gerektirdiği evrensel kalite düzeyine ulaşabilmeleri,
bilimsel, teknolojik ve sosyo-ekonomik gelişmelere göre devamlı olarak kendilerini
yenileyebilmelerine ve yükseköğretimde sağlıklı rekabet ortamının oluşturulmasına
bağlıdır (Bakan, 2013: 48). Turizm sektörünün gelişmesine bağlı olarak ortaya çıkan iş
gücü ihtiyacının nicelik ve nitelik bakımından yetiştirilmesi görevini her düzeydeki eğitim
ve öğretim kurumları üstlenmişlerdir. Belli bir plan doğrultusunda teorik ve uygulamalı bir
mesleki eğitim alan öğrenciler, kamu ve özel sektörde istihdam edilmektedirler (Kızılırmak
vd., 2015: 331). Yükseköğretimde öğrenim alınacak alan ve yükseköğretim kurumu
seçimleri, öğrencilerin geleceğine yön veren ve hayatını şekillendiren önemli karar
aşamalarından biridir. Seçilen yükseköğretim kurumları, hem mesleki, hem de sosyal
anlamda öğrencilerin gelişimlerini sürdürdükleri yerlerdir. Öğrencilerin bireysel ve
toplumsal gelişimleri, yükseköğretim kurumlarındaki sosyal ve kültürel etkinlik alanları ve
kullanımları ile doğrudan ilişkilidir. Ayrıca yükseköğretim kurumu seçim olanaklarının
çeşitlilik göstermesi, eğitim veren kurumları her alanda daha etkin olmaya zorlamaktadır.
Bu durum uygulamalı bir eğitim olan turizm eğitimi veren yükseköğretim kurumlarını
öğrenci istek ve beklentilerine ve yükseköğretim kurumu tercih sebeplerine daha duyarlı
olmaları gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu araştırmanın amacı, önlisans düzeyinde
turizm eğitimi almakta olan öğrencilerin, yükseköğretim kurumu seçiminde etkili olan
faktörlere yönelik düşüncelerini tespit etmektir. Çalışmada ulaşılacak sonuçların, Türk
Yükseköğretim sisteminde bundan böyle önlisans düzeyinde turizm programı açılacak
meslek yüksekokullarının
(MYO) belirlenmesine önemli katkılar sağlayacağı
düşünülmektedir.
I. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Bir eğitim sistemi genel olarak kişilerin; beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu
bakımından dengeli ve sağlıklı bir kişiliğe ve karaktere, özgür ve bilimsel düşünce gücüne,
geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve girişimciliğe değer veren,
topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı ve verimli yetiştirilmesini amaçlamaktadır (Aydın,
2010: 30). Mesleki eğitim; yeni yetişen kuşakları toplum ve iş hayatına hazırlamak
amacıyla, onların gerekli bilgi, beceri ve anlayış kazanmalarına ve kişilik gelişimlerine
yardım etmektir (Hacıoğlu vd., 2008: 1). Mesleki eğitimde bireylerin de başarıları,
öncelikle onların temel veya genel eğitimde başarılı olmalarına, bazı beceri ve sosyal
değerlere sahip olmalarına bağlıdır (Hacıoğlu vd., 2008: 9). Mesleki eğitim genel anlamda
bireysel ve toplumsal hayat için ihtiyaç olan belirli bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri
ve pratik uygulama yeteneklerini kazandırarak; bireyi zihinsel, duygusal, sosyal, ekonomik
ve kişisel yönleriyle dengeli olarak geliştirme sürecidir (Aymankuy ve Aymankuy, 2013:
3). Benzer biçimde mesleki eğitim; “herhangi bir meslekle ilgili bireye, iş yaşamında bilgi,
beceri ve iş alışkanlıkları kazandıran, bireyin yetenek ve yeterliliklerini geliştiren eğitim
türü” şeklinde tanımlanmaktadır (Aydın, 2010: 33). Mesleki eğitim aynı zamanda; teorik
bilgi kazanmaktan pratik öğrenmeye, uygun meslek ahlakından, mesleğin temel
prensiplerine kadar uzanan çeşitli bilgilerin öğrenilmesini gerektiren belli bir iş talebinin
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gerektirdiği temel ve ileri düzeydeki her çeşit hazırlık olarak da tanımlanabilir (Akgündüz
ve Bardakoğlu, 2010: 517). Kısacası mesleki eğitim; uzmanlaşmamış ya da yarı uzman
işgücünü, uzmanlık gerektiren ve özel nitelikteki görevlere hazırlamak amacıyla yapılan
çalışmaların bütünüdür. Mesleki turizm eğitimi ise; turizm alanında uzmanlığı olan ya da
olmayan bireyleri, turizm sektörüne hazırlamak, sektörün beklentilerine cevap verecek
bilgi ve beceri ile donatılarak turizm sektörüne kazandırmaktır (Gürkan vd., 2010: 353).
Diğer sektörlerde olduğu gibi, hizmet sektöründe de eğitim oldukça önemlidir.
Hizmet sektörünün özü insandır. Günümüzde baş döndürücü hızla gelişen teknoloji, hizmet
sektöründeki insanın önemini azaltmamıştır. Aksine her geçen gün eğitilmiş insan gücüne
olan ihtiyaç artarak devam etmektedir (Dağdeviren, 2007: 15). Bu bağlamda turizm
eğitimi; turizm kaynaklarının farkına varılmasını, korunmasını ve ülke ekonomisine
turizmin katkısının en üst seviyeye çıkarılmasını amaçlamaktadır. Turizm eğitimi
kapsamında öğrencilere, her turiste eşit ve dürüst hizmet verme ahlakı, konukseverlik ve
uzun vadeli kazançları dikkate alma vb. konularda temel olarak verilmektedir (Eren vd.,
2013: 19). Turizm eğitimi, turizm hareketini, etkilerini ve ekonomisini halka ve eğitimöğrenim görenlere öğretmeyi, dolayısıyla turizm konusunda bilgili, sektörün ihtiyaç
duyduğu ve bu ihtiyacı karşılayacak kalifiye personel ve yönetici yetiştirilmesini
amaçlayan çalışmalar bütünüdür. Bu amaçları kapsayan eğitim süreci, bünyesinde
uygulama, ekonomik olma, gelişmelere uyum sağlayarak hayata hazırlayıcı olma,
devamlılık, topluma ve sektöre dönük olma gibi nitelikleri barındırması gerekmektedir
(Saatcı ve Güdü Demirbulat, 2015: 45). Dolayısıyla bir ülkedeki bireylerin turizm olayı
konusundaki tutum ve davranışlarının değiştirebilmesine yönelik olarak, o ülkedeki kurum
ve kuruluşların yaptıkları çalışmaların tümü, mesleki turizm eğitimi kavramı içerisinde
değerlendirilmektedir (Tetik ve Güdü Demirbulat, 2015: 366). Özetle turizm eğitimi;
toplumda turizm ve turizm kaynaklarını koruyacak bilinçleri geliştirmek, turiste karşı onun
ekonomik gücüne, ırkına, milliyetine, dinine, diline, toplumdaki statüsüne, ahlâk ve namus
düzeyine, siyasal ideolojilerine göre ayırım yapmadan eşit ve dürüst hizmet etmek anlayış
ve terbiyesini vermek, turizmin sağladığı uzun vadeli çıkarlar üzerine dikkati çekerek
saygıya ve konukseverliğe dayalı bir davranış düzenini yerleştirmek, personelin yetki ve
sorumluluğu arasında denge kurmak, personele karşılaştıkları olayları çözümleyecek ve
sonuçları kontrol edebilecek yeteneği vermek vb. hedeflerle yapılan bir eğitim sürecidir
(Aydın, 2010: 36; Gürkan vd., 2010: 354). Öte yandan; turistin beklediği hizmet kalitesinin
yükselmesi; eğitilmiş insan gücü turizm faaliyetlerinde yer alan fiziki elemanlara etkinlik
ve anlam kazandıran bir unsurdur. Eğitilmiş insan unsurunun yeterliliği, turistin beklediği
düzeyde hizmet almasını sağlamaktadır (Akıncı, 2015: 45). Nitekim turizm eğitiminde ilk
gereksinim, insan gücü gelişimini fiziksel gelişim ile bütünleştirerek planlamasıdır
(Hacıoğlu vd., 2008: 16).
Mesleki turizm eğitimi sürecinde başarı, mesleki kültürün edinilmesi ve teknik
bilginin sağlanması ile mümkündür. Bu amaçların gerçekleştirilmesi için Türkiye’de
turizm eğitimi, milli eğitim ve yükseköğretim sistemleri içinde, örgün ve yaygın turizm
eğitimi olmak üzere iki şekilde verilmektedir. Örgün turizm eğitimi, orta öğretim ve
yükseköğretim düzeyinde mesleki turizm eğitimi veren eğitim kurumları tarafından
gerçekleştirilmektedir. Yaygın turizm eğitimi ise, gerek resmi, gerekse özel kurumlar
tarafından kısa süreli verilen mesleki kurslar şeklinde uygulanmaktadır. Bu boyutu ile
Türkiye’de uygulanan turizm eğitimi, kademeli ve farklılaştırılmış bir eğitim yapısı
görünümündedir (Halis ve Aydın, 2010: 377-380). Tüm gelişmiş ülkelerin öncelikleri
arasında sektörlerin istek ve ihtiyaçlarına duyarlı bir mesleki ve teknik öğretim sisteminin
kurulması ve mevcut sistemin bu yönde geliştirilmesinin öngörüldüğü bir ortamda, yoğun
işgücü ve sınırlı otomasyon kullanımı gerektiren turizmin, güçlü bir sektör olabilmesi için
de turizm eğitimine özel bir önem verilmesi gerekmektedir (Ayaz vd., 2012: 104). Turizm
sektöründe ihtiyaç duyulan her düzeydeki yetişmiş işgücü ihtiyacının karşılanması
amacıyla farklı düzeylerde eğitimin verildiği eğitim-öğretim kurumları söz konusudur.
Türkiye’de yükseköğretim düzeyindeki turizm eğitimi turizm fakülteleri, turizm
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işletmeciliği ve otelcilik yüksekokulları, uygulamalı bilimler yüksekokulları ve meslek
yüksekokullarında çok çeşitli bölüm ve program adları ile verilmektedir (Doğan vd., 2015:
127). Dünyada mesleki turizm eğitimine yönelik olarak yapılan uygulamalar genelde iki
temel yaklaşım üzerine yürütülmektedir. Bu yaklaşımlar, yönetim yönelimli yaklaşımlar
ve uygulama yönelimli yaklaşımlardır (Hacıoğlu vd., 2008: 20). Önlisans düzeyindeki
turizm eğitimi, uygulama yönelimli mesleki turizm eğitimi kapsamında yer almaktadır.
Türkiye’de turizm eğitimi son yıllarda turizm sektörünün gelişmesine paralel olarak, her
seviyede gelişim göstermiştir (Sert ve Tarakçıoğlu, 2015: 556) ve göstermeye de devam
etmektedir. 2015 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’na göre;
Türkiye’de önlisans düzeyinde turizm eğitimi, devlet üniversitelerinde 145, vakıf
üniversitelerinde ise 23 meslek yüksekokulundaki turizm programlarında verilmektedir.
Söz konusu meslek yüksekokullarının coğrafi bölgelere göre dağılımı Tablo 1’de yer
almaktadır.
Tablo 1: Meslek Yüksekokullarının Coğrafi Bölgelere Göre Dağılımı (2015)
Coğrafi Bölge
Marmara bölgesi
Karadeniz bölgesi
Ege bölgesi
İç Anadolu bölgesi
Akdeniz bölgesi
Doğu Anadolu bölgesi
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Toplam

Devlet Ü.
27
31
23
20
20
14
10
145

Sıklık (N)
Vakıf Ü.
16
1
3
2
1
23

Yüzde Değeri (%)
Toplam
43
32
26
22
21
14
10
168

25,6
19,1
15,5
13,1
12,5
8,3
5,9
100

Kaynak: 2015 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim
Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndan yararlanılarak oluşturulmuştur.
Tablo 1’e göre; Türkiye’de devlet ve vakıf üniversitelerinde turizm programı
bulunan meslek yüksekokullarının %25,6’sı Marmara Bölgesi’nde yer almaktadır.
Marmara Bölgesi’ni sırasıyla %19,1 ile Karadeniz Bölgesi ve %15,5 ile Ege Bölgesi takip
etmektedir.
Yükseköğretim kurumları, bilimsel anlamdaki bilgilerin üretilmesinin yanında,
bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler sonucu ortaya çıkan yeni gereksinimleri,
öğretim programlarına yansıtarak paydaşlarının yeterliliklerine kazandıran kurumlardır
(Türkoğlu, 2015: 40). Öğrencilerin yükseköğrenim almak istedikleri yükseköğretim
kurumu tercihlerini etkileyen çok sayıda kriter bulunmaktadır. Bu kriterlerden biri
yükseköğretim kurumunun bulunduğu coğrafi konumdur. Yükseköğretim kurumunun,
kişinin ve ailesinin yaşadığı ya da çalıştığı coğrafi bölgeye yakın olması, maliyet açısından
bir tasarruf sağlamasının yanında, yükseköğretim kurumunun bulunduğu şehre kolay ve
hızlı ulaşılabilme açısından da önem taşımaktadır. Yükseköğretim kurumunun bulunduğu
şehrin sosyal olanakları, öğrenim süresince staj, uygulama ve mezuniyet sonrası iş
olanaklarına yakınlığı da yükseköğretim kurumunun coğrafi konumuyla ilgili dikkate
alınması gereken kriterler arasında yer almaktadır. Akademik saygınlık ve kurum imajı da
öğrencilerin yükseköğretim kurumu tercihini etkileyen önemli kriterlerden biridir.
Yükseköğretim kurumu bünyesinde bulunan öğretim elemanlarının bilimsel yayınlarının
nitelik ve niceliği, kamuoyunda isimlerinin olumlu anlamda bilinir olması, eğitimin
kalitesi, yükseköğretim kurumu isminin toplumda saygın bir kurum olarak algılanması,
mezunların iş bulmadaki başarısı, akademik saygınlık ve kurum imajının
göstergelerindendir (Akar, 2012: 99). Yükseköğretim kurumunun bulunduğu şehirdeki
barınma olanakları ve bunların maliyeti, ulaşım ücretleri, yükseköğretim kurumunun ve
diğer kurumların sağlayabileceği burs ve yardım imkânları tercihte etkili olmaktadır
(Yıldız, 2014: 110). Üniversite öğrencileri okudukları bölümü/programı çeşitli nedenlerle
tercih etmektedirler. Üniversiteye girmenin güçlüğünden dolayı öğrencilerin bir kısmı
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açıkta kalmamak, bir kısmı meslek edinmek ve yaşamını güvenceye almak için gerçekten
ilgi duydukları bölümleri tercih etmek yerine, daha az ilgi duydukları ya da hiç ilgi
duymadıkları bölümleri tercih etmek zorunda kalmaktadırlar. Bununla birlikte üniversite
öğrencilerinin üniversiteden çeşitli düzeylerde eğitsel (akademik), sosyal, kültürel, sportif
vb. beklentileri bulunmaktadır. Reel rektörün ihtiyacını karşılayacak işgücü yetiştirmeyi
amaçlayan yükseköğretim kurumları, özellikle sektörün her geçen gün daha fazla ihtiyaç
duyduğu mesleki eğitimi veren önlisans öğretimi yapan MYO’ları öğrencilerini nitelikli
bir eğitim sürecinden geçirerek mezun etmeleri durumunda, aynı zamanda toplumun
gereksinim ve beklentilerinin de karşılanmasına hizmet etmiş olmaktadırlar (Şahin vd.,
2011: 433).
II. İLGİLİ ARAŞTIRMALAR
Öğrencilerin yükseköğretim kurumu seçimlerinde etkili olan faktörlerin neler
olduğunun belirlenmesi yükseköğretim kurumlarının öğrenciler tarafından tercih
edilebilirlikleri noktasında yapmaları gerekenlerle ilgili politikalar belirlemelerine katkılar
sağlayacaktır (Cerit vd., 2007: 327). Briggs ve Wilson (2007), öğrencilerin yükseköğretim
kurumu seçimlerinde kendilerine sağlanan ekonomik koşulların tercihi etkileyen önemli
nedenlerden biri olduğunu ifade etmektedirler. Yükseköğretim kurumlarının öğrencilerine
sağladıkları çeşitli akademik ve finansal yardım olanakları da seçim sürecinde öğrencilerin
göz önünde bulundurdukları etkenler arasında yer almaktadır (Akar, 2012: 100). Khairani
ve Razak (2013) tarafından, devlet üniversitelerini tercih eden öğrencilerin, tercihlerini
etkileyen faktörlerin tespit edilmesine yönelik olarak gerçekleştirilen bir başka araştırmada;
üniversite imajı ile birlikte üniversitenin çevresel koşulları önemli etmenler olarak
belirlenmiştir.
Kusumawati vd. (2010: 5) yükseköğretim kurumunun bulunduğu coğrafi konumun
yükseköğretim kurumu tercihinde etkili olduğunun altını çizmektedirler. Yükseköğretim
kurumunun bulunduğu şehrin sosyal olanakları (Moogan vd., 1999: 220) ve mezuniyet
sonrası iş olanaklarına yakınlığı da dikkate alınabilecek etmenler arasındadır (Akar, 2012:
99). Cerit, Yıldız ve Akgün (2007) tarafından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim
Fakültesi’nde okuyan öğrencileri üzerinde uygulanan bir araştırmaya göre, üniversite
seçiminde, akademik özelliklerin dışında üniversitede bulunan sosyal etkinliklerin
yeterliliği, yerleşke atmosferi, yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin/ilçenin
özellikleri, öğrencilerin ailelerinin bulundukları şehirlere olan uzaklığı ve ailenin isteği gibi
unsurlar “orta düzeyde”; barınma imkanları ve yükseköğretim kurumunun fiziksel
özelliklerinin ise “az düzeyde” dikkat edilen unsurlar olduğu belirlenmiştir. Yükseköğretim
kurumlarının sahip oldukları fiziksel ve kültürel imkanlarının, sahip oldukları akademik
özelliklerle birlikte öğrenciler tarafından dikkate alındığı göz önünde bulundurulduğunda
üniversiter kurumların öğrenciler tarafından tercih edilme düzeylerini arttırmaları için
tanıtım faaliyetlerinde hem akademik, hem de fiziksel ve kültürel imkanlarını ön plana
çıkarmaları önem arz etmektedir.
Göksu (2008) tarafından yapılan bir araştırma sonucunda, öğrencilerin üniversite
okuyacakları şehirlerde genellikle barınma imkânı, burs imkânı, memleketlerine olan
uzaklık, şehrin sosyal yaşamı ve o şehirdeki pahalılık kriterlerini dikkate aldıkları ve
tercihlerinde okuyacakları üniversitenin kuruluş tarihine, eğitim-öğretimin seviyesine ve
sosyal imkânlarına baktıkları tespit edilmiştir.
Akar (2012) tarafından yapılan bir araştırmada ise, Uludağ Üniversitesi, Balıkesir
Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
öğrencilerinin, yükseköğretim kurumu tercihlerini yaparken dikkate aldıkları kriterleri
araştırılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre, iktisadi ve idari bilimler fakültesi öğrencilerinin
yükseköğretim kurumu tercihinde en fazla dikkate aldıkları unsurların; akademik saygınlık,
üniversitenin coğrafi konumu ve üniversiteyle ilgili bilgi edinilen kaynaklar olduğu
belirlenmiştir.
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Polat (2012) tarafından aynı konuda 2011 yılında Kocaeli Üniversitesi’nde yedi farklı
programdan 290 öğrenciyi kapsayan çalışmada, öğrencilerin yükseköğretim kurumu
tercihlerinde etkili olan en önemli kriterler; yükseköğretim kurumunun kampüs ve binaları,
şehrin konumu, üniversitenin altyapısı (kütüphane, bilgisayar ve internet, yemek salonu,
spor salonu vb.), eğitimin kalitesi, öğrencinin ev ve okul arasındaki ulaşımı, lisansüstü
eğitim avantajları olarak tespit edilmiştir. Dumitraşcu ve Şerban (2013) tarafından yapılan
bir araştırmada ise; eve yakınlık, elverişli yaşam koşulları, öğrenim ücretinin olmaması,
danışmanlık hizmetleri, üniversitenin iyi tesisleri, boş zaman etkinliği ve üniversite
atmosferi gibi faktörlerin üniversite seçiminde etkili olduğu ile ilgili benzer sonuçlara
ulaşılmıştır.
III.YÖNTEM
Araştırmanın temel amacı, önlisans düzeyinde turizm eğitimi almakta olan
öğrencilerin, yükseköğretim kurumu seçimlerinde etkili olan faktörleri tespit etmek ve
değerlendirmektir. Öte yandan; önlisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin
birtakım demografik özellikleri ile yükseköğretim kurumu seçimlerinde etkili olan
faktörlere yönelik düşünceleri arasındaki farklılıkları tespit etmek ve önlisans düzeyinde
turizm eğitimi verilecek yükseköğretim kurumunun tercih edilebilirliğini arttıracak en
uygun kuruluş yerinin coğrafi bölge olarak belirlenmesi çalışmanın diğer amaçları olarak
belirlenmiştir.
Araştırmanın evrenini, Türkiye’de önlisans düzeyinde turizm eğitimi almakta olan
öğrenciler oluşturmaktadır. Ancak; zaman ve maliyet kısıtı nedeniyle Balıkesir
Üniversitesi’ne bağlı Balıkesir Meslek Yüksekokulu, Ayvalık Meslek Yüksekokulu ve
Sındırgı Meslek Yüksekokulu’nda turizm eğitim-öğretimi almakta olan öğrenciler
örnekleme dâhil edilmişlerdir. Araştırma, 1-29 Şubat 2016 tarihlerinde yapılmış ve 390
öğrenciye yüz yüze anket uygulanmıştır. Bu anketlerden 70 tanesi çeşitli nedenlerden
dolayı değerlendirme dışı bırakılmış ve 320 anket değerlendirmeye alınmıştır. Araştırmada
olasılıklı olmayan örneklem yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır.
Önlisans düzeyinde turizm eğitimi almakta olan öğrencilerin yükseköğretim
kurumu seçiminde etkili olan faktörleri belirlemek için 47 ifadeden oluşan bir anket ölçeği
geliştirilmiştir. Ölçek ile ayrıca turizm programı olan Meslek Yüksekokullarının (MYO)
kuruluş yeri olarak hangi coğrafi bölge/bölgeler seçilirse öğrenciler tarafından öncelikli
olarak tercih edileceği belirlenmeye çalışılmıştır. Ölçekte önlisans turizm eğitimi almak
için öğrencilerin yükseköğretim kurumu seçiminde etkili olan faktörler; “şehir ile ilgili
özellikler”, “üniversitenin genel özellikleri”, “MYO ile ilgili özellikler”, “coğrafi
özellikler” ve “mezunlar ile ilgili özellikler” boyutları ile incelenmiştir. Araştırmada 5
basamaklı (kademeli) Likert ölçeği kullanılmıştır. Ankette yer alan beşli Likert ölçeğinin
ifadeleri 1: Hiç etkili değil, 2: Pek etkili değil, 3: Biraz etkili, 4: Etkili, 5: Çok etkili şeklinde
kodlanmıştır.
Araştırmadan elde edilen veriler, SPSS paket programı ile analiz edilmiştir.
İstatistiklerin yorumlanmasında yüzde ve frekans dağılımlarından yararlanılarak betimsel
analiz yapılmıştır. Öte yandan, çalışma kapsamına alınan öğrencilerin demografik
özellikleri ve yükseköğretim kurumu seçimlerini etkileyen faktörlere ilişkin tanımlayıcı
sorularla ilgili verilerin analizinde yüzde ve frekans dağılımlarından yararlanılmıştır.
Ayrıca belirli boyutlar altında değerlendirmeler yapabilmek için de faktör analizi
uygulanmıştır. Öte yandan; çalışmaya uygun analiz türünü ve verilerin özelliklerini
belirleyebilmek amacıyla Kolmogorov-Smirnov Testi kullanılmıştır. Uygulanan test
sonucunda, Sig. değeri, istatistiksel anlamlılık hesaplamalarında sınır değeri kabul edilen
0,05’ten büyük olduğu için, incelenen faktörlerin dağılımlarının normal olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Bu durumda, parametrik testlerden; öğrencilerin yükseköğretim kurumu
seçimini etkileyen faktörlerin, demografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediğini
belirleyebilmek için Bağımsız Örneklem T Testi ve Tek Faktörlü Varyans (Tek Yönlü
Anova) analizleri yapılmıştır.
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IV.BULGULAR VE YORUM
A. Güvenilirlik Analizi
Önlisans düzeyinde turizm eğitimi almakta olan öğrencilerin, yükseköğretim
kurumu seçiminde etkili olan faktörlere yönelik düşüncelerini tespit etmek amacıyla
oluşturulan ölçeğin güvenilirlik katsayısı (Cronbach Alfa) 0,963 olarak bulunmuştur. Elde
edilen bu sonuç (0,963) ölçeğin oldukça güvenilir olduğu anlamı taşımaktadır. Ölçeğin
güvenilirlik incelemeleri sonucunda ölçekten herhangi bir ifadenin çıkarılmasına ihtiyaç
duyulmamıştır.
B. Geçerlilik Analizi
Ölçeğin yapı geçerliliğini test etmek için 47 ifadeye açıklayıcı faktör analizi
uygulanmıştır. Öncelikle verilerin faktör analizine uygunluğunu test etmek için KMO ve
Barlett Küresellik Testi yapılmıştır. Tablo 2’de KMO ve Barlett testi sonuçları yer
almaktadır.
Tablo 2: KMO ve Barlett’s Testi
Kaiser-Meyer-Olkin Örneklemenin Sayısının Yeterliliği
Yaklaşık
Bartlett’s Test of Sphericity
df (serbestlik derecesi)
Sig. (anlamlılık değeri)

,935
9713,743
1081
,000

Tablo 2’ye göre; KMO değeri 0,935 ve Barlett Küresellik Testi ki-kare değeri
9713,743, p=0,000 düzeyinde anlamlı olarak bulunmuştur. Bu değerler verilerin faktör
analizi yapmak için yeterli ve uygun olduğunu göstermektedir. Nitekim ilgili yazına göre,
verilerin faktör analizine uygun olması için KMO değerinin en az 0,50 ve Barlett testi
sonucunun anlamlı olması gerekmektedir. Anlamlılık değeri 0,05’ten büyük ise faktör
analizi yapılamaz. Sig.= ,000 anlamlılık değeri, çalışmanın faktör analizine uygun olduğu
sonucunu doğurmaktadır.
C. Faktör Analizi
Çalışmada; öğrencilerin yükseköğretim kurumu seçiminde etkili olan faktörler ile
ilgili ifadelerin yer aldığı ölçeğin yapı geçerliliği, açıklayıcı faktör analizi ile
gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında yapılan faktör analizi ile toplam beş faktör
grubu ortaya çıkmış ve bunlar; “şehir ile ilgili özellikler”, “üniversitenin genel özellikleri”,
“MYO ile ilgili özellikler”, “coğrafi özellikler” ve “mezunlar ile ilgili özellikler” olarak
adlandırılmıştır. Araştırma ölçeğinde yer alan 47 ifade içerisinde faktör yükleri düşük olan
ifade tespit edilemediğinden, 47 ifade de faktör analizi kapsamında değerlendirilmiştir.
Faktör analizi kapsamında oluşan beş faktör, toplam varyansın %65,537’sini
açıklamaktadır. Birinci faktör toplam varyansın %37,99’unu, ikinci faktör %14,52’sini,
üçüncü faktör %5,94’ünü, dördüncü faktör %4,87’sini ve beşinci faktör %2,20’sini
açıklamaktadır. Bu çerçevede; birinci faktör 6, ikinci faktör 15, üçüncü faktör 14, dördüncü
faktör 6 ve beşinci faktör 6 ifadeyi içermektedir. Birinci faktörde yer alan ifadelerin faktör
yük değerleri 0,845 ile 0,766 arasında; ikinci faktörde yer alan ifadelerin faktör yük
değerleri 0,812 ile 0,746 arasında; üçüncü faktörde yer alan ifadelerin faktör yük değerleri
0,756 ile 0,667 arasında; dördüncü faktörde yer alan ifadelerin faktör yük değerleri 0,746
ile 0,662 arasında ve beşinci faktörde yer alan ifadelerin faktör yük değerleri 0,713 ile 0,635
arasında değişmektedir. Faktör içerisinde yer alan sorulardan en yüksek faktör yüküne
sahip soru ile en düşük faktör yüküne sahip soru arasındaki farkın az olmasının, faktörün
içsel tutarlılığını artıracağı kriteri göz önüne alındığında; faktörlerin içsel tutarlılığının
oldukça iyi olduğunu söylemek mümkündür.
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D. Demografik Bulgular
Çalışma kapsamına alınan öğrencilerin demografik özelliklerine ilişkin veriler
frekans ve yüzde tablolarıyla değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular
Tablo 3’te görüldüğü gibidir.
Tablo 3: Demografik Özelliklere İlişkin Bulgular
Değişkenler

Sıklık
(N)

Yüzde Değeri
(%)

158
162
320

49,4
50,6
100

10
298
11
1
320

3,2
93,1
3,4
,3
100

157
163
320

49,1
50,9
100

106
59
95
60
320

33,1
18,4
29,7
18,8
100

19
1
70
4
18
31
177
320

5,9
,3
21,9
1,3
5,6
9,7
55,3
100

Cinsiyet
Kadın
Erkek
Toplam

Yaş Dağılımı
18 yaş ve altı
19-23 yaş arası
24-28 yaş arası
29 yaş ve üzeri
Toplam

Sınıf
1. sınıf
2. sınıf
Toplam

Mezun Olunan Lise
Düz Lise
Anadolu Lisesi
Anadolu Turizm Meslek Lisesi
Diğer
Toplam

Sürekli İkamet Edilen Coğrafi Bölge
Akdeniz bölgesi
Doğu Anadolu bölgesi
Ege bölgesi
Güneydoğu Anadolu bölgesi
İç Anadolu bölgesi
Karadeniz bölgesi
Marmara bölgesi
Toplam

Tablo 3’e göre; öğrencilerin %50,6’sı erkek, %49,4’ü ise kadın öğrencilerden
oluşmaktadır. Öğrencilerin büyük çoğunluğu (%93,1) 19-23 yaş aralığındadır. Yine
çoğunluk (%50,9) 2. sınıf öğrencisidir. Öğrencilerin mezun oldukları lise türü
incelendiğinde; %33,1’i düz (klasik) lise mezunu iken; %29,7’si Anadolu turizm meslek
lisesi mezunudur. Öğrencilerin yarıdan fazlası (%55,3) Marmara Bölgesi’nde ikamet
etmektedirler.
Öğrencilere, “Sizce önlisans düzeyinde turizm eğitimi hangi coğrafi bölgelerde
verilmelidir?” sorusu yöneltilerek, dört coğrafi bölge işaretlemeleri istenmiştir. Verilen
yanıtlara ilişkin bulgular Tablo 4’te yer almaktadır.
Tablo 4: Turizm Eğitimi Verilecek Yükseköğretim Kurumunun Hangi Coğrafi Bölgede
Yer Alması Gerektiğine İlişkin Bulgular
Değişkenler
Coğrafi Bölge
Ege bölgesi
Akdeniz bölgesi
Marmara bölgesi
Karadeniz bölgesi
İç Anadolu bölgesi
Doğu Anadolu bölgesi
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Toplam

Sıklık (N)

Yüzde Değeri (%)

310
307
277
189
173
15
9
1280

24,2
24,0
21,6
14,9
13,5
1,1
0,7
100
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Tablo 4’e göre; öğrencilerin önlisans düzeyinde turizm eğitiminin verilmesini istedikleri
coğrafi bölgeler sırasıyla %24,2 ile Ege bölgesi, %24 ile Akdeniz bölgesi, %21,6 ile
Marmara bölgesi ve %14,9 ile Karadeniz bölgesidir.
E. İfadelere İlişkin Bulgular
Araştırmada öğrencilerin yükseköğretim kurumu seçimine etki eden faktörlere yönelik
düşüncelerini belirleyebilmek amacıyla, ölçekte yer alan ifadelere verilen yanıtlar
irdelenmiştir. Tablo 5’te, öğrencilerin her bir ifadeye vermiş oldukları yanıtların aritmetik
ortalamaları ve standart sapma değerleri yer almaktadır.

Aritmetik
Ortalama

Standart
Sapma

Tablo 5: Yükseköğretim Kurumu Seçiminde Etkili Olan Faktörleri Belirlemeye Yönelik
İfadelere İlişkin Bulgular

ŞEHİR İLE İLGİLİ ÖZELLİKLER

3,50

,88

1.Düzenli (sorunsuz) şehir altyapısı
2.Barınma olanaklarının çeşitliliği
3.Şehrin genel fiyat düzeyi
4.Sosyal ve kültürel olanaklar
5.Şehirde yaşayanların kültürel özellikleri
6.Rekreasyon/Spor imkanları

3,36
3,75
3,81
3,45
3,34
3,26

1,26
1,12
1,16
1,27
1,13
1,19

ÜNİVERSİTENİN GENEL ÖZELLİKLERİ

3,51

,84

7.Üniversitenin fiziki alt ve üst yapısı
8.Burs ve yardım olanakları
9.Sosyal ve kültürel aktiviteler
10.Üniversitenin eğitim destek altyapısı (ücretsiz internet, online kütüphane vb.)
11.Üniversitenin imajı
12.Üniversitenin lisansüstü eğitim olanakları
13.Kütüphane imkanları
14.Danışmanlık hizmetleri
15.Üniversitenin öğrenci sayısı
16.Üniversitenin bulunduğu ilin büyükşehir olması
17.Kampüs üniversitesi olması
18.Teknolojik donanımın iyi olması
19.Üniversitenin toplumda saygınlığının olması
20.Üniversitede kampüs atmosferinin canlı olması
21.Üniversitenin barınma olanaklarının yeterli olması

3,55
3,43
3,40
3,74
3,84
3,60
3,38
3,41
3,32
3,42
3,57
3,55
3,65
3,34
3,45

1,22
1,27
1,26
1,17
1,14
1,12
1,08
1,08
1,19
1,26
1,31
1,24
1,13
1,41
1,28

MESLEK YÜKSEKOKULU İLE İLGİLİ ÖZELLİKLER

3,51

,83

22.Öğretim elemanlarının akademik kariyerleri ve sayıları
23.Eğitim araç ve gereçlerinin bulunduğu uygulama (laboratuvar) olanakları
24.Meslek Yüksekokulu mezunlarının kolay iş bulma imkanı
25.Meslek Yüksekokulunun kampüste olması
26. Meslek Yüksekokulunun il merkezinde olması
27. Meslek Yüksekokulunun ilçe merkezinde olması
28. Meslek Yüksekokulunun ulusal (Farabi vb.) ve uluslararası (Erasmus vb.)
programlara olanak tanıması
29. Meslek Yüksekokulunda seçmeli derslerin fazlalığı
30.Uygulamalı meslek derslerinin program amacına uygunluğu ve yoğunluğu
31.Panel, Konferans, Sempozyum ve Seminer gibi faaliyetler
32.Teorik mesleki derslerin program amacına uygunluğu ve yoğunluğu
33.Yabancı dil derslerinin program amacına uygunluğu ve yoğunluğu
34.Staj uygulaması imkanlarının varlığı
35. Meslek Yüksekokulunun sektör stajı uygulaması

3,70
3,47
3,73
3,57
3,46
2,94
3,76

1,06
1,20
1,28
1,23
2,10
1,25
1,21

3,24
3,38
3,25
3,42
3,69
3,74
3,76

1,18
1,18
1,22
1,14
1,23
1,14
1,18

İfadeler
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Aritmetik
Ortalama

Standart
Sapma

Tablo 5 (devam)

COĞRAFİ ÖZELLİKLER

3,60

,90

36.Şehrin coğrafi konumu
37.Şehrin aile ikamet yerine olan uzaklığı
38.Şehire havayolu ile kolay ulaşım olanakları
39.Şehire karayolu ile kolay ulaşım olanakları
40.Şehire denizyolu ile kolay ulaşım olanakları
41.Turizm bölgelerine olan mesafe

3,85
3,60
3,29
3,95
3,15
3,79

1,11
1,31
1,36
1,10
1,28
1,19

MEZUNLAR İLE İLGİLİ ÖZELLİKLER

3,73

,97

42.Mezunlarının turizm sektöründeki istihdam oranı
43.Mezunlar Derneği’nin varlığı
44.Mezunlarının turizm sektöründeki pozisyonları
45.Mezunlarının diğer sektörlerde çalışma imkanları
46.Mezunlar ile öğrencilerin buluşma (bir araya gelme) imkanları
47.Mezunlarının öğrenciler ve birbirleriyle yardımlaşmaları

3,88
3,45
3,89
3,85
3,61
3,69

1,15
1,21
1,09
1,13
1,18
1,28

İfadeler

Tablo 5’e göre; katılımcıların verdikleri yanıtlara göre; “şehir ile ilgili özellikler”
boyutunda yer alan ifadelerden en yüksek katılım 3,81 ile “şehrin genel fiyat düzeyi”
ifadesi olurken, “rekreasyon/spor imkanları” ifadesi 3,26 ile daha düşük katılım
ortalamasına sahiptir. Katılımcı yanıtları “üniversitenin genel özellikleri” boyutunda
değerlendirildiğinde en yüksek katılıma sahip ifade “üniversitenin imajı” (3,84) şeklinde
geçekleşmiştir. En düşük katılım ise “üniversitenin öğrenci sayısı” (3,32) ifadesine yönelik
olarak gerçekleşmiştir. “MYO ile ilgili özellikler” boyutunda verilen katılımcı yanıtlarını
incelediğimizde; “Meslek Yüksekokulunun ulusal (Farabi vb.) ve uluslararası (Erasmus
vb.) programlara olanak tanıması” (3,76) ifadesi ile “Meslek Yüksekokulunun sektör stajı
uygulaması” (3,76) ifadesi için katılımın en yüksek olduğu tespit edilmiştir. “Meslek
Yüksekokulunun ilçe merkezinde olması” (2,94) ifadesi ise en düşük katılıma sahip
ifadedir. “Coğrafi özellikler” boyutunda yer alan ifadelerden “şehire karayolu ile ulaşım
olanakları” ifadesi en yüksek katılımın söz konusu olduğu ifadedir (3,95). Öte yandan;
“şehire denizyolu ile kolay ulaşım olanakları” ifadesi için de en düşük (3,15) katılım ortaya
çıkmıştır. “Mezunlar ile ilgili özellikler” boyutunda ise, toplam altı ifade için de katılım
düzeylerinin yüksek olduğu görülmektedir. “Mezunlarının turizm sektöründeki
pozisyonları” ifadesinin aritmetik ortalaması (3,89) en yüksek, “mezunlar derneğinin
varlığı” ifadesinin ise (3,45) en düşük olarak tespit edilmiştir. Araştırma ölçeğinin
boyutlarının aritmetik ortalaması değerlendirildiğinde; “şehir ile ilgili özellikler”
boyutunun aritmetik ortalaması (3,50), “üniversitenin genel özellikleri” boyutunun (3,51),
“MYO ile ilgili özellikler” boyutunun (3,51), “coğrafi özellikler” boyutunun (3,60) ve son
olarak “mezunlar ile ilgili özellikler” boyutunun (3,73) olarak tespit edilmiştir.
F. Farklılık Analizleri
Bu araştırmada, öğrencilerin yükseköğretim kurumu seçimini etkileyen faktörlerin
demografik değişkenler açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğinin
belirlenmesi amacıyla Bağımsız Örneklem T Testi ve Tek Faktörlü Varyans (Tek Yönlü
Anova) Analizleri yapılmıştır. Bağımsız Örneklem T Testi sonucuna göre, cinsiyet
değişkeni açısından tüm boyutlarda anlamlı bir farklılık söz konusu değilken, sınıf
değişkeni açısından anlamlı bir farklılık ortaya çıkmıştır. Bağımsız Örneklem T testi
sonucunda 3 boyutta anlamlı farklılık bulunmuştur. Buna göre; “üniversitenin genel
özellikleri” (p=0,012), “MYO ile ilgili özellikler” (p=0,037) ve “mezunlar ilgi ilgili
özellikler” (p=0,037) faktörlerinde, öğrencilerin okuduğu sınıf değişkeni açısından anlamlı
bir farklılık söz konusudur. Söz konusu farklılık 2. sınıfta okuyan öğrencilerin lehine
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gerçekleşmiştir. Nitekim “üniversitenin genel özellikleri” boyutunda 2. sınıfta okuyan
öğrencilerin (Ort.=13,75) yükseköğretim kurumu seçimini etkileyen faktörlere katılım
düzeyleri, 1. sınıfta okuyan öğrencilere (Ort.=11,53) göre daha yüksektir. “MYO ile ilgili
özellikler” boyutunda da 2. sınıfta okuyan öğrencilerin (Ort.=13,24) yükseköğretim
kurumu seçimini etkileyen faktörlere katılım düzeyleri, 1. sınıfta okuyan öğrencilere
(Ort.=11,91) göre daha yüksektir. Son olarak; “mezunlar ilgi ilgili özellikler boyutunda 2.
sınıfta okuyan öğrencilerin (Ort.=6,23) yükseköğretim kurumu seçimini etkileyen
faktörlere katılım düzeyleri, 1. sınıfta okuyan öğrencilere (Ort.=5,45) göre daha yüksektir.
Tek Faktörlü Varyans (Tek Yönlü Anova) analizi sonuçlarına göre; öğrencilerin
yükseköğretim kurumu seçimini etkileyen faktörlerin, yaş, mezun olunan lise türü ve
sürekli ikamet edilen coğrafi bölge değişkenlerine ilişkin “şehir ile ilgili özellikler”,
“üniversitenin genel özellikleri”, “MYO ile ilgili özellikler”, “coğrafi özellikler” ve
“mezunlar ile ilgili özellikler” genel boyutlarında anlamlı farklılık olmadığı sonucuna
ulaşılmıştır (p>0.05). Yani yaş, mezun olunan lise türü ve sürekli ikamet edilen yer,
öğrencilerin yükseköğretim kurumu seçiminde etkili olan faktörleri genel olarak
değerlendirmelerini anlamlı ölçüde etkilememektedir. Bu durumda, öğrencilerin,
yükseköğretim kurumu seçimlerinde etkili olan faktörlere ilişkin görüşlerinde, “şehir ile
ilgili özellikler”, “üniversitenin genel özellikleri”, “MYO ile ilgili özellikler”, “coğrafi
özellikler” ve “mezunlar ile ilgili özellikler” boyutlarına yönelik verilen ifadelerde ortak
görüş bildirdikleri belirlenmiştir.
SONUÇ VE TARTIŞMA
Her düzeydeki eğitim-öğretim kurumları, gerek sahip oldukları arz özellikleri (kontenjan,
fiziki ve uygulama imkanları, sosyal ve kültürel faaliyetler, eğitim-öğretim kadrolarının
nitelik ve nicelikleri vb.), gerekse eğitim-öğretim talep eden öğrencilerin bu kurumlardan
beklentileri ve kurumların mezuniyet sonrası kendilerine sağlayacakları mesleki kariyer ve
iş imkanları vb. gibi özellikler göz önünde bulundurularak, eğitim-öğretim talep edenlerin
talepleri doğrultusunda kategorize edilmekte ve sıralamalara tabi tutulmaktadırlar.
Araştırma kapsamında ankete katılan önlisans öğrencileri, önlisans turizm eğitiminin
verileceği (almak istedikleri) MYO’larının büyük ve birbirine yakın oranlarda Ege (%24,2)
ve Akdeniz (%24) bölgelerinde olması gerektiği yönünde tercih belirtmişlerdir. Daha sonra
sırasıyla Marmara (%21,6), Karadeniz (%14,9) ve İç Anadolu (%13,5) bölgeleri turizm
eğitiminin verilebileceği (alınabileceği) yönünde tercihlerin yoğunlaştığı coğrafi bölgeler
olarak belirlenmiştir. Bu durumun, Akdeniz ve Ege bölgelerinin gerek doğal ve tarihi
çekicilik, gerekse konaklama ve seyahat işletmelerinin yoğun olarak bulunduğu, diğer
taraftan talep yönüyle de ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin, aynı zamanda iç turizmin
yoğun olarak gerçekleştiği bölgeler olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu
sonucun ortaya çıkmasında mesleki turizm eğitiminin uygulamalı bir eğitim olması
dolayısıyla, bu bölgelerin turizm eğitimi esnasında öğrencilere uygulama ve staj, eğitim
sonrasında da sürekli iş imkanları sunmasının da önemli rolü vardır. Marmara bölgesinin
turizm eğitimi için talep edilen 3. coğrafi bölge olmasında, ankete katılanların %55’inin
daimi ikametlerinin (ailelerinin) bu bölgede yaşıyor olmasının, bu bölgenin İstanbul, Bursa
gibi önemli turizm destinasyonlarına ve önemli sayıda turistik yatak kapasitesine sahip
olması, daha da önemlisi Marmara bölgesinin Türkiye’nin nüfus yoğunluğunun fazla
olduğu illeri bünyesinde barındırmasının ve Ankara, İzmir’e komşu ve yakın illere, ayrıca
ulaşım kolaylıklarına sahip olması önem arz etmektedir. ÖSYM’nin 2015 yılı kontenjan
kılavuzu sonucunda hazırlanan Tablo 1’de de görüleceği gibi önlisans turizm eğitiminin
verildiği MYO’ları %25,6 oranında Marmara bölgesinde yoğunlaşmıştır. Bu bölgede
yoğunlaşmasının temel nedenleri arasında, bölgenin büyük ve nüfus yoğunluğu fazla,
ekonomik anlamda gelişmiş illeri kapsıyor olmasının, öğrencilerin ailelerine yakın illerde
yükseköğretim almak istemelerinin ve bu bölgede olumlu imajlara ve yetkinliklere sahip
köklü üniversitelerin ve öğretim elemanlarının varlığının yer aldığı ifade edilebilir. Turizm
eğitimi verilen MYO’larının en çok yoğunlaştığı 2. coğrafi bölge Karadeniz bölgesidir.
Bunun nedeni olarak da Karadeniz bölgesinin Türkiye’nin 81 ilinden 18’ini kapsaması
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olarak açıklanabilir. Bir başka ifadeyle bu bölge ülkedeki toplam illerin %22,22’sini
bünyesinde toplamaktadır. Her il’de en az bir üniversite olması ve bölgenin özellikle doğa
temelli turizm çeşitleri için elverişli potansiyeli dolayısıyla bölgedeki üniversitelerde
turizm programları açılması olarak açıklanabilir. Akdeniz bölgesinin MYO sayısı
bakımından 5. sırada yer almasının nedeni olarak da, sadece Antalya ve Mersin’in turizm
eğitiminde geçmişten gelen bir köklü deneyime sahip üniversitelere sahip olması,
bölgedeki diğer illerde bulunan üniversitelerin ise turizm eğitimine yeni başlamış olmaları
şeklinde ifade edilebilir.
Araştırma kapsamındaki öğrenciler, üniversite ve MYO seçimlerinde etkili olan
faktörlerden en yüksek düzeydeki katılımı (3,73) “mezunlar ile ilgili özellikler” boyutuna
göstermişlerdir. Bu boyut içerisinde de “mezunların turizm sektöründeki pozisyonları”
(3,89), “mezunlarının turizm sektöründeki istihdam oranı” (3,88) ve “mezunlarının diğer
sektörlerde çalışma imkanları” (3,85) ifadeleri üzerinde yüksek katılım tespit edilmiştir. Bu
sonuç, turizm eğitimi alan/alacak olan öğrencilerin yükseköğretim kurumu / MYO
tercihlerinde mezuniyet sonrası sektörde ve sektör dışında istihdamı / işi öncelikli olarak
önemsediklerini ortaya koymaktadır.
Öğrencilerin yükseköğretim kurumu (MYO) tercihlerini etkileyen 2. önemli boyut (faktör),
okulun bulunduğu “coğrafi bölgenin özellikleri”dir (3,60). Bu boyut içerisinde de özellikle
yükseköğretim kurumunun bulunduğu “şehire karayolu ile kolay ulaşım olanakları” (3,95)
ve “şehrin coğrafi konumu” yani bulunduğu coğrafi bölge (3,85) önemli ve etkili faktörler
olarak tespit edilmiştir.
Araştırmaya katılan öğrenciler, yükseköğretim kurumu tercihlerini etkileyen faktörleri
tespite yönelik olarak “meslek yüksekokulu ile ilgili özellikler” ve “üniversitenin genel
özellikleri” ile ilgili boyutlar için de önemli düzeyde (3,51) katılım ortaya koymuşlardır.
Meslek yüksekokulu ile özellikler içerisinde öğrencilerin tercihlerini etkileyen en önemli
faktörler, MYO’nun sektör stajı uygulaması (3,76) ve okulun uluslararası ve ulusal öğrenci
değişim imkanı sunması (3,76) ve mezunlarının kolay iş imkanı bulması (3,73),
üniversitenin genel özellikleri içerisinde de üniversitenin imajı (3,84), üniversitenin eğitim
destek alt yapısı (ücretsiz internet, online kütüphane vb.) (3,74) ve üniversitenin toplumda
saygınlığının olması (3,65) olarak ortaya çıkmıştır.
Şehir ile ilgili özellikler boyutunda da (3,50) katılım düzeyi yüksek olarak tespit edilmiştir.
Bu boyut içinde de, şehrin genel fiyat düzeyi (3,81) ve barınma olanaklarının çeşitliliği
(3,75) düzeyinde öğrenci katılımları almışlardır.
Çalışma sonuçlarına göre özetle, ön lisans düzeyinde turizm eğitimi almakta olan
öğrenciler, turizm öğrenimi görmek istedikleri yükseköğretim kurumunu (MYO’nu), gerek
coğrafi konum, gerekse diğer faktörler açısından;
Turizm eğitimi veren okulların, sırasıyla Ege, Akdeniz, Marmara,
Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerindeki arz ve talep açısından yeterli potansiyele sahip
veya yakınındaki il merkezlerinde bulunması,
Genel fiyat düzeyinin yüksek olmadığı, bir başka ifadeyle pahalı olmayan
ve çok çeşitli barınma imkanlarına sahip bir şehirde olması,
Mezunlarının turizm sektöründe ve diğer sektörlerde kolaylıkla ve iyi
pozisyonlarda iş bulabildiği,
Okulun bulunduğu şehre karayolu ile kolay ve hızlı ulaşım imkanlarının
olduğu,
Sektörde staj, uluslararası ve ulusal öğrenci değişim programları
imkanlarına sahip,
Kamuoyunda olumlu imaja sahip, saygın ve eğitim destek alt yapısı güçlü
bir üniversite bünyesinde olması, vb. gibi özelliklere sahip olmaları durumunda daha
öncelikli olarak tercih edeceklerini ifade etmişlerdir.
Üniversitelerin ve Yüksek Öğretim Kurulu’nun turizm eğitimi verilecek programlar ile
ilgili talep ve onaylarında, çalışmamızda tespit etmeye çalıştığımız ve öğrenci tercihlerini
olumlu etkileyecek özelliklere sahip olan yükseköğretim kurumlarından (MYO) gelecek
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talepleri olumlu görüş ile değerlendirmeleri, ortaya çıkabilecek boş kontenjanların da
önüne geçilmesi anlamına gelmektedir. Böylece kamu imkanlarından daha etkin, verimli
ve rasyonel anlamda faydalanılmış da olacaktır.
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Dijital Oyunların Vergilendirilmesinde “Corlett-Hague Kuralı” Nın Bir Günah
Vergisi Olarak Uygulanabilirliği
Esra HANBAY KAHRİMAN*
Özet
Seçilmiş bazı mal ve hizmetler üzerinden alınan özel tüketim vergileri dünya mali
tarihinin en eski vergileri arasında yer almaktadır. Tarihsel süreçte inançsal gerekçelerle
tahsil edilmiş olan, tahsilâtındaki kolaylıkla devletlerin önemli gelir kaynakları arasına
yerleşen ve tüketim alışkanlıklarına etki ederek toplumsal refah kaybını önlemede sosyal
bir amaç haline gelen “günah vergileri” son dönemin üzerinde tartışılan önemli
konularından biri olmuştur.Günah vergilerinin: ahlaki düzeni korumaya çalışarak
toplumsal hayatı şekillendirmek, dışsal maliyetlerin içselleştirilmesi ve erdemsiz malların
tüketiminde caydırıcılığı sağlayarak optimal kaynak dağılımına yardımcı olmak, obezite
ile mücadele aracı olarak toplum sağlığını korumak gibi geniş sosyo-iktisadi gerekçeleri
bulunmaktadır.Eşitlik ve etkinlik dengesini kurarak vergilemede optimaliteye ulaşma,
vergi teorisinin önemli çalışma alanlarından biridir. Vergi eşitliği açısından gelir vergileri
avantaj sağlarken, ekonomik etkinlik açısından bazı mal ve hizmetlerin diğerlerine göre
daha yüksek oranda vergilendirilebilmesi bakımından tüketim vergileri daha avantajlı
konumdadır. Optimal tüketim vergilemesi sorununa getirilen üç ana yaklaşımdan biri olan
Corlett-Hague Kuralı boş zamanın tamamlayıcısı olan mallardan (oyun, eğlence vb.) daha
yüksek oranda vergi alınması prensibine dayanmaktadır. Özellikle eğlence sektörünün
içerisinde yer alan dijital oyunlar bu konuda ön plana çıkan boyutu oluşturmaktadır.
Yapılan bir araştırmaya göre günümüzde 1 milyardan fazla insan dijital oyun
oynamaktadır. Dijital oyunlarla tanışma yaşı 5-6 yaş düzeyine kadar inmiş ve 70 milyar
ABD Dolarında devasa bir sektöre dönüşmüştür. Aynı araştırmaya göre Türkiye’de 20
binden fazla internet kafe bulunmakta ve buralarda en çok oyun oynanmaktadır. Türkiye’de
20 milyon kullanıcılı bu sektörün 150-200 milyon dolarlık bir paya sahip olduğu tahmin
edilmektedir. Bu çalışmada, boş zamanın tamamlayıcısı olarak başlayan fakat günümüzde
tedavi edilmeye muhtaç düzeyde bağımlılık meydana getiren dijital oyunların
vergilendirilmesinde Corlett-Hague Kuralının bir günah vergisi olarak uygulanabilirliği ele
alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Günah vergileri, Corlett-Hague Kuralı, Dijital Oyunlar,
JEL Sınıflandırma Kodları: H21, H23, L82
Applıcabılıty Of “Corlett Hague Rule” As A Sın Tax For Taxıng Dıgıtal
Games
Abstract
Special consumption taxes that are collected on some selected goods and services
are among the old taxes in the world. “Sin taxes”, which have historically been collected
for religious reasons, were among the important incomes sources of states because they
were easy to collect and they have become a social purpose in preventing social welfare
loss by affecting consumption habits. Sin taxes have a wide range of socio-economic
justifications such as shaping social life by trying to protect moral order, helping optimum
resource allocation through internalization of external costs and deterrence of using
virtueless goods, and protecting community health care as a tool for fighting obesity.
Reaching optimum by establishing a balance between equality and effectiveness is an
important area of study for tax theory. While income taxes are advantageous in terms of
tax equality, consumption taxes are more advantageous in terms of their higher taxability
*
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for some goods and services in terms of their economic effectiveness. Corlett-Hague Rule,
which is one of the three main approaches to taxation of optimal consumption, is based on
principle of taxing leisure time goods (games, entertainment, etc.) at higher rates.
Especially digital games in the leisure time consumption have become the most prominent
issue in this regard. According to a study, over a billion people play digital games. The age
of starting to play digital games has fallen to 5-6 and has turned into a massive sector worth
70 billion USD. According to the same study, there are over 20,000 internet cafes in Turkey
and they are currently used mostly for playing games. The sector has over 20 million users
in Turkey and is estimated to worth 150-200 million USD. This paper focuses on
applicability of Corlett-Hague Rule as a sin tax in taxing digital games, which started as a
leisure time activity but has become an addiction that needs to be treated.
Keywords:Sin taxes,Corlett-Hague rule,Digital games,
JEL Classification Codes:H21, H23, L82
1. GİRİŞ
Tarihi süreç içerisinde gelir, servet ve harcamalar üzerinden tahsil edilen vergiler;
kimi zaman kamusal ihtiyaçların finansmanını sağlamak adına, kimi zaman da sosyal ve
iktisadi amaçları gerçekleştirmek adına salınmıştır. Gelir ve servetin harcanması üzerinden
alınan ve tüketim vergileri olarak adlandırılan vergiler; bütün mal ve hizmetleri kapsayacak
şekilde tarh edilebileceği gibi belirli mal ve hizmetler üzerinden de tarh edilebilmektedir.
Birinci kısım genel tüketim vergilerini ifade ederken, ikinci kısım özel tüketim vergilerini
ifade etmektedir. Özel tüketim vergileri kapsamında bağımlılık yapıcı, bireye ve çevresine
zarar verici özelliğe sahip bazı malların diğer mallardan farklı şekilde vergilendirilmesi
zaman zaman gündeme gelmiş, uygulama alanı bulmuştur. Günah vergileri, diferansiyel
vergiler, özel tüketim vergisi, davranışsal vergiler gibi farklı isimler altında ele alınan bu
vergiler ile asıl hedeflenen sosyal hayatı düzenlemektir.
Teknolojinin gelişmesine paralel olarak hayatımıza daha fazla nüfuz eden dijital
oyunların birçok toplumsal sorunu da beraberinde getirdiği gözlemlenmektedir. Her geçen
gün daha küçük yaşta bu oyunlarla tanışan çocuklar sanal uzamda ki karakterlerle kendini
özdeşleştirmektedir. Yaşanan örnekleri incelediğimizde bu sorunun sadece çocuklarda
ortaya çıkmadığı da görülmektedir. Özellikle şiddet içeren oyunlarda sanal ve gerçeklik
arasında kalan bireyin gerçek hayata adaptasyonunda istenmeyen sonuçlarla
karşılaşılabilmektedir. Bu yönüyle dijital oyunları kişiye ve çevresine zarar verici,
bağımlılık yaratan mallar arasında değerlendirebiliriz.
Tüketim vergilerinde optimaliteyi sağlamaya yönelik birçok teori geliştirilmiştir.
Boş zamanın tamamlayıcısı olarak görülen malların diğer mallara kıyasla daha fazla
vergilendirilmesi ile tüketim vergilerinde optimalitenin sağlanabileceğini ön gören CorlettHauge Kuralı bunlardan biridir. Bu kuralın öngörülerinden biri de bu uygulama ile birlikte
işgücünde verimlilik artışının sağlanabilirliğidir. Boş zamanı tamamlayıcı özelliğe sahip
dijital oyunlar bu kural kapsamında değerlendirmeye alınabilir.
Ancak gerek günah vergileri gerekse Corlett-Hauge Kuralı farklı eleştirileri de
içerisinde barındırmaktadır. Bu eleştirilerle birlikte dijital oyunların sağladığı faydalar,
oluşturduğu zararlar günah vergileri ve Corlett-Hauge Kuralı çerçevesinde ele alınmıştır.
Dijital oyunlar nedir? Yaşanan olaylarla birlikte dijital oyunların olumsuz dışsallıkları
nelerdir? Boş zaman ve boş zamanı tamamlayıcı mallar nelerdir? Bu kapsamda dijital
oyunların vergilendirilebilirliği incelenmeye çalışılmıştır.
2. GÜNAH VERGİLERİ
Olumsuz dışsallığı olan malların tüketimi, bu malları tüketenleri vergilendirmekte
standart bir gerekçe olarak karşımıza çıkmaktadır. Başka bir deyişle; tüketilen mallar,
onların üretim ya da tüketimlerine dâhil olmayan üçüncü taraflara bazı maliyetler
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yüklemektedir. Vergilendirmeyle, bu malların tüketim fiyatları artacak ve olumsuz
dışsallıklarla ilişkilendirilmiş davranış engellenerek sosyal refah geliştirilebilecektir
(Hoffer, Shughart II, & Thomas, 2013, s. 4). Çeşitli ülkelerde, giderek artan yeni vergilerle
halkın tüketim alışkanlıklarını değiştirmek hedeflenmektedir. Alkol, tütün, kumar gibi
ürünlerin vergilendirilmesi ile belirli gıdaları ve içecekleri (Yağ Vergisi, Gazlı İçecek
Vergisi, Nutella Vergisi) veya eğlence ürünlerini (video oyunları) hedefleyen yeni tedbirler
önerilmektedir. Bu “davranışsal” vergiler, genellikle “günah vergileri” olarak
adlandırılmaktadır (Petkantchin, 2014, s. 1).
Uygulamada çeşitli isimler altında karşımıza çıkan günah vergilerinin temel
özellikleri şu şekildedir (Turan & Yurdakul, 2009):

 Günah vergisine konu olan mal ve hizmetlerin tüketimi inelastik talebe
sahiptir. Talep esnek değildir çünkü söz konusu madde ya da davranış
yüksek derecede zevk verici ve bağımlılık yaratıcıdır.
 Günah vergisine konu olan davranışların bireyin kendisine zarar verici
özelliği bulunmaktadır. Günahkâr davranışlar hâlihazırda ya da uzun
vadede kişisel olarak sağlığın zayıflaması, obezite vb. negatif etkiler
ortaya çıkarır. Bu malların özel ve sosyal maliyeti arasındaki toplum
aleyhine ortaya çıkacak fark, vergi olarak alınmaktadır.
 Bu davranışlar negatif dışsallıklar meydana getirir. Diğer insanlar bu
faaliyetler nedeniyle olumsuz etkilenir. Sigara dumanı ve egzozdan
yayılan gazların yol açtığı negatif dışsallıklar örnek verilebilir.
Uygulaması eski tarihlere dayanan günah vergilerinin temeli, toplumda kabul
edilmeyen faaliyetlerin ve kötü alışkanlıkların kontrol altına alınması adına dini inanışlara
dayanmaktaydı. İngiltere’de günahları kontrol etmek için özel hayatı (içki, tütün, giyecek,
yiyecek tüketimi vb.) din ve ahlaka dayanarak düzenleyen kanunlar bulunmaktaydı. Bu
kanunların kapsamında vergilemeden yasaklamaya kadar çeşitli araçlar yer almaktaydı
(Bülbül, 2013). Kötü alışkanlıkları kısıtlamaya yönelik olarak, Amerika’da 1791 yılında
sigara ve 1794 yılında viski üzerinden ilk kez günah vergisi adıyla vergiler tahsil edilmiştir
(Taylar, 2010).
Osmanlı döneminde gayri müslim azınlıktan tütün üzerinden alınan şıra resmi
günah vergilerine örnek verilebilir. 16. asır sonrası zecriye olarak alınmaya başlayan bu
vergi türü reftiye, idhaliye şeklinde isimler de almıştır. 1859 tarihli kararname ile
birleştirilen bu vergiler, rüsum-u müçtemia, daha sonra da müskirat resmi adını almıştır.
Bu vergiye alkollü içki satanların ödemek zorunda oldukları bir çeşit ruhsat harcı olan
Resm-i Beyiye de eklenebilir. Tönbeki beyiyesi ise 1863’ de sisteme giren tütün mamulleri
satışından alınan bir başka günah vergisi türü olarak kabul edilebilir (Batırel, 2002).
Son zamanlarda ise günah vergilerinin kapsamının genişlemeye başladığı
görülmektedir. New York Meclisi video oyunları, film kiralama, şekerli yiyecekler ve
kuruyemiş tüketimi gibi alışkanlıkların, televizyon bağımlılığı sendromunu çocuklar
arasında yaygınlaştırdığı ve çocuk çağı obezitesine (childhood obesity) yol açarak sağlık
maliyetlerini arttırdığını gerekçe göstererek, bu mal ve hizmetlerin satış vergisini
arttırmıştır(Turan & Yurdakul, 2009).
Danimarka hükümeti 2010 yılında yağ içeriğine dayalı bir gıda vergisi olan “yağ
vergisini (fat tax)” tanıtarak, bu vergiyi 2011 yılında yürürlüğe koymuştur. 2010 yılında
Romanya ise, “abur cubur vergisi (junkfood tax)” önerisinde bulunmuştur. Bununla
birlikte, Avustralya ve Kanada da “şekerle tatlandırılmış meşrubat (sugar-sweetened
beverage)” içecekleri üzerinden vergi almaya başlamıştır. Danimarka’nın 2011 yılında
uygulamaya koyduğu yağ vergisi özellikle Avrupa Birliği ülkeleri arasında hızlıca
yayılmaya başlamıştır. 2011 yılında Macaristan’da kamuoyuna aşırı tuzlu, şekerli ve
yüksek kafein içeren ürünlerde uygulanacak vergiyi tanıtmıştır. İlk distribütör üzerinden
tarh edilen “Halk Sağlığı Ürün Vergisi (Public Health Product Tax)”, aynı zamanda “cips
vergisi (chipsadó)”, olarak da adlandırılmaktadır. Fransız hükümeti ise 2012 yılında
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meşrubat üzerinden alınan tüketim verginin oranını arttırmıştır. Fransız hükümetinden
esinlenen İrlanda hükümeti de obezite ile mücadeleye yardımcı olabilecek, gazlı içecek
(carbonated soft drink) vergisi düşünmektedir. Son olarak İngiltere obezite ile mücadelede,
Danimarka’da uygulanan yağ vergisi gibi bir verginin yürürlüğe girmesini
tartışmaktadır(Akar, 2015).
Tembellik, hedeflenmesi zor günahlardan biridir. Yakıt üzerinden alınacak vergiler
ile tembellik hedeflenebilir. İngiltere’de otomobil yolculuklarının % 23’ü iki milden daha
kısa bir mesafede gerçekleştirilmektedir. Bu yüzden yürüyüş ya da bisiklet, bazı geziler
için iyi birer alternatif olabilir. Yakıt vergileri egzoz dumanlarını da hedef alarak küresel
ısınmayı önleyici bir uygulama olarak da karşımıza çıkmaktadır (The Economist, 2011).
Türkiye’nin de 28 Nisan 2004 tarihinde imzalamış olduğu “Dünya Sağlık Örgütü
Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi” uyarınca tütün talebini azaltmaya yönelik fiyat ve
vergi önlemleri sözleşmede yer alan yaptırımlardan biri olmuştur (Ergüder, 2008). Yine
ülkemizde küresel bir halk sağlığı problemi olan obezite ile mücadele gündemde ki
konulardan biridir. Bu çerçevede, ilgili paydaşları, politika araçlarını ve yapısal faktörleri
bir araya getirecek bir çerçeve içerisinde eylem çıktıları üretmek amacıyla, Türkiye Halk
Sağlığı Kurumu tarafından, düzenleyici önlemlere de yer vererek, mevzuat oluşturmaktan,
kamu-özel sektör işbirliğine kadar geniş bir çevrede eyleme geçilmesi gerektiğine vurgu
yapan Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı (2013 – 2017) hazırlanmış
olup, söz konusu Program’da az miktarda tüketilmesi gereken gıdaların vergilerinde artış,
tüketimi teşvik edilen gıdalarda ise fiyat sübvansiyonu veya üretimin teşviki için gerekli
önlemlerin alınmasının sağlanması gibi stratejilere yer verilmiştir. Türkiye Sağlıklı
Beslenme ve Hareketli Hayat Programı (2013-2017) içerisinde, belirlenen stratejik hedefler
için tuz, şeker ve yağ içeriği yüksek gıdalara yönelik vergilerin artırılması ve temel gıdalara
yönelik vergi indirimi yapılması gibi faaliyet çıktıları belirlenmiştir (Turunç, 2014).
Ülkemizde bu konularda özel olarak düzenlenmiş tüketim vergileri bulunmamakla
birlikte, özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi uygulamalarında mal ve tarife
farklılaştırılması yolu ile olumsuz dışsallığa sahip ürünlerin vergilendirilmesi
gerçekleştirilmektedir.
Ancak günah vergilerinin uygulanma gerekçelerinin başında gelen “davranışlara
etki edebilme kabiliyeti” tartışmalı konulardan olmuştur. Günah vergileri aleyhine görüş
belirtenlerin çıkış noktası, günah vergilerinin davranışlara etki edebilme kabiliyetindeki
yetersizliği ve saptırıcılığı üzerine olmuştur. Günah vergileri aleyhindeki görüşler genel
olarak şu şekilde olmuştur:

 Günah vergileri, regresif vergi olma eğilimindedir. Adalet açısından
gelir dağılımını, alt gelir grubuna mensup hane halkları aleyhine bozma
eğilimindedir. Genel olarak düşük gelirli hane halkları, yüksek gelirli
muadillerine göre günah vergilerinden etkilenen birçok ürün için
gelirlerinin büyük kısmını harcamaktadır (Mattoon, 2015).
 Günah vergileri karar etkisi oluşturarak, kişilerin alışkanlıklarını aynı
fiyatlarla daha kalitesiz mallara yöneltebileceği gibi karaborsayı teşvik
ederek yer altı piyasalarının oluşmasına neden olabilmektedir. Nitekim
her iki durumda da sosyal refah kaybı ortaya çıkacaktır (Turan &
Yurdakul, 2009).
 Yeni vergiler ile birlikte fiyatlar artacaktır. Bu durumda ülke içindeki
sermayenin başka ülkelere kayma riski ortaya çıkabilir (Erdoğan, 2010).
3. OPTİMAL VERGİLEME VE CORLETT HAUGE KURALI
“Toplumun adalet ve etkinlik arasındaki tercihlerini en iyi biçimde yansıtan ve aynı
zamanda toplumsal refahı maksimize eden vergilemeye optimal vergileme denir.” Doğru
vergi politikasının uygulanabilmesi için, Vergi tarifesi düz oranlı mı artan oranlı mı
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olacak? Vergi, gelir üzerinden mi tüketim üzerinden mi alınacak? türünden sorular optimal
vergilemenin tartışmalı konularından olmuştur. Optimal vergilemeyi gerçekleştirmek adına
vergilemede adaleti sağlamada artan oranlı gelir vergileri avantajlı konumdayken;
vergilemede etkinliği sağlama konusunda düz oranlı tüketim vergileri avantajlı konumdadır
(Sağbaş, 2013; Tekir, 1990). Bu noktada optimal vergileme; gelir dağılımında adaleti
sağlama ve sosyal refah artışı arasında bir tercih sorununa dönüşmektedir.
Optimal tüketim vergileri ile ilgili en önemli tartışma; Bu vergiler tek bir orana mı
sahip olmalıdır? Yahut mallara göre farklılaştırılma mıdır? şeklindedir. Ticari mallar
üzerinden çok çeşitli vergiler tahsil edilmektedir. “Farklı mallar üzerinden alınan farklı
oranlardaki vergiye diferansiyel vergiler denir.” Bu tür vergilerin bazıları sadece mal ve
hizmetten yararlananların ödedikleri, faydalanma prensibine dayanan “yarar vergileri”dir.
Uçak biletleri üzerinden alınan vergiler bu tür vergilere örnektir. Bazı vergiler ise alkol,
sigara gibi ürünlerin sebep olduğu negatif dışsallıkları telafi edici “düzeltici vergiler”dir.
Parfüm, havyar, kristal gibi mallardan alınan “lüks vergileri” ise vergi sisteminin yeniden
dağıtıcı özelliğini artırmayı amaçlar (Ergin, 2012; Albayrak, 2011).
Ramsey (1927) ile birlikte farklılaştırılmış oranlarda uygulanan vergi oranlarının
tüketim vergilerinde optimaliteyi sağlayacağı görüşü ön plana çıkmıştır. Ramsey Kuralı;
tüketim mallarının talebin fiyat esneklikleri ile ters orantılı vergilendirilmesi sonucu
ekonomik verimliliğin azami seviyeye çıkarılabileceğini ifade eder. Bu sebeple
vergilendirme tüketim mallarının/hizmetlerinin nispi fiyatlarını değiştirirken talep durumu
fiyat artışlarına karşı duyarlı olmayan (başka bir ifadeyle nispi fiyatlardaki değişimlerin
talepte küçük değişmelere sebep olduğu) mallara/hizmetlere daha yüksek oranlı vergilerin
konulması halinde tüketim modellerindeki vergi kaynaklı değişimler en aza inecektir
(OECD, 2010; Albayrak, 2011).
Fakat kuralın keskin bir şekilde uygulanması idari maliyetlerin yüksekliği
sebebiyle sorunlara neden olacaktır. Yalnızca pazardaki her ürünün fiyat esnekliğine dair
güvenilir tahminlere değil aynı zamanda tercihlerdeki ve/veya teknolojideki değişimleri
dikkate almak amacıyla, söz konusu esnekliklerin düzenli olarak güncellemelerine de
ihtiyaç olacaktır. Ayrıca bu verimlilik kavramı, talep esnekliği olmayan mallar üzerinde
daha ağır vergiler önererek, adalet kaygılarına sebep olabilir. Çünkü fiyat esnekliği
olmayan mallar tipik olarak düşük gelirli hane halkı tarafından büyük miktarlarda tüketilen
temel mallardan oluşmaktadır (OECD, 2010).
Optimal tüketim vergisinin mali bileşeni, çevresel vergi dönüşümleri konusundaki
literatürde çürütülmüş daha geniş vergi sistemi ile iki bağlantıyı birleştirir. Birinci bağlantı,
saptırıcı iş gücü vergilerini azaltmak amacıyla ilave ticari mal vergisi gelirlerini
kullanmaktan kaynaklanan gelir geri dönüşüm etkisi ya da verimlilik kazanımıdır. İkincisi
ise iş gücü piyasasındaki daha yüksek mal fiyatlarının, çalışmanın reel getirisini düşürme
ve böylece iş arzını azaltma üzerindeki etkisinden doğan vergi etkileşimi etkisi ya da
potansiyel verimlilik kaybıdır. Boş zamanın tamamlayıcısı olan mallar için gelir geri
dönüşümü etkisi, vergi etkileşimi etkisinden daha ağır basabilir. Bu da vergi sistemi ile
olan etkileşimlerden net bir refah kazanımını ve optimal verginin pozitif bir mali bileşenini
işaret eder (West & Parry, 2009).
Boş zamanı tamamlayıcı olan mallar üzerine konulan tüketim vergisi, boş zamanın
aleyhine emek arzının lehine ikame etkisi doğurur. Örneğin vergi, boş zamanı
değerlendirme faaliyetleri (eğlence, otomobil gibi) üzerine konulmuşsa çalışma süresi
artar; vergilenen mal, boş zamanın tamamlayıcısı değilse emek arzı üzerindeki ikame etkisi
güçlü olur. Bu durumda boş zaman talebi artar, çalışma süresi azalır (Edizdoğan &
Çelikkaya, 2012). Vergi, çalışmanın tamamlayıcı durumundaki mallara geliyorsa ikame
etkisiyle emek arzı zayıflayacak; boş zamanda tüketilecek mallar üzerine geliyorsa boş
zamanın değeri küçülecek ve gelir etkisiyle emek arzı artacaktır (Balseven, 2003).
Gelir vergisinin neden olduğu esas tahrifat, çalışma saatleri üzerine uygulanan
vergi uygulanmasının çalışma/boş zaman tercihini etkilemesidir. Bu nedenle de, sadece
çalışma saatleri yerine hem çalışma saatlerinin hem de boş zamanlarının vergilendirilmesi
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mümkün olursa toplumsal refahı geliştirebiliriz. Eğer iki olasılığı vergi seçiminin üzerinde
düşünürsek, uygulanması veya artırılması daha iyi olacak olan vergi boş zamanlar için olan
tüm mal ve hizmetlere uygulanacak olan vergidir. Gelir vergisi, boş zaman dışındaki tüm
mal ve hizmetler üzerindeki vergiye eşittir. Gider vergisi yalnızca bir mala
uygulanmaktadır. Satış vergisi tüm mallar için geçerlidir ancak hizmetleri, çalışma süresini
veya boş zamanları vergilendirmemektedir. Bütün bu vergiler boş zamanlar dışındaki mal
ve hizmetlere uygulandıklarından, tüm diğer mal ve hizmetlerle karşılaştırıldığında boş
zamanları daha fazla özendirmektedir (Anderson, 2012).
Corlett ve Hague’ın fikrine göre (1953-54) bu bağlamdaki en az saptırıcı etkisi olan
vergi, boş zamanların tamamlayıcısı olan mal ve hizmetlere uygulanan vergilerdir. Buna,
Corlett-Hague Kuralı adı verilmektedir. Bunun politik çıkarımı ise televizyonlar,
videokaset filmler, yürüyüş botları, dağ bisikletleri, snowboardlar, romantik romanlar, bazı
dergiler ve boş zamanlarda kullanılan diğer malların vergilendirilmesi gerektiğidir.
Tüketiciler bu malları boş zamanlarını önem verdikleri bir eğlenceyle geçirme amaçlı
olarak kullanırlar. Bu malların hiçbirisinin tek başına bir faydası bulunmamaktadır.
Bunların faydalı olmaları için boş zamanla birlikte kullanılmaları gerekmektedir. Bu
nedenle, bu mallar boş zamanı bütünleyici özelliktedirler ve buna uygun şekilde
vergilendirilmelidir. Bu vergilendirmeyi hayata geçirerek, boş zaman konusunda tam bir
vergi muafiyetinden uzaklaşıp, vergi sistemi üzerindeki aşırı yükü azaltabilir (Anderson,
2012).
3.1. Boş Zaman Kavramı
Tarihsel süreç içerisinde boş zaman kavramı farklı şekillerde anlamlandırılmıştır.
Antik Yunan’da boş zaman iyilik, hakikat, bilgi gibi değerlerle uğraşmak ve bunlar
üzerinde derin düşünümsellik ifade etmiştir. Yani boş zaman çalışmayla
ilişkilendirilmekten uzak düşünme, estetik hazlar ve beğeni oluşturma zamanıydı. Çalışma
alt sınıfa aidiyet içeriyorken, boş vakit seçkinlere ait bir ayrıcalığı ifade ediyordu (Osmanlı
& Kaya, 2014). Romalıların bakış açısı Yunanlılardan farklı olmuştur. Boş zaman
Romalılarda sınıfsal farklılıklardan uzak, çalışma zamanından arta kalan eğlence ve
gevşeme zamanlarını ifade etmiştir. Orta dönemde ise boş zaman, sadece bir dinlenme ve
etkinlik zamanı değil, aynı zamanda üst sosyal tabaka arasındaki bir sosyal temsil alanıydı
(Aytaç, 2002).
1700’lü yıllar boyunca Püriten iş etiği, kendi varlığını, tanrının rızası temelinde
geliştirecek bir işletme olarak algılayıp çalışmayı yüceltmiş boş vakti “başıboşluk” ve
“israf” zamanı olarak nitelendirmiştir. Püritenizm; aylaklığı, hedonizmi, başıboşluğu günah
olarak nitelendirmiştir (Osmanlı & Kaya, 2014).
Endüstri devrimi ile birlikte gelen ekonomik ve sosyal değişim; çalışmadan arta
kalan zamanı tüketime yönelik olarak yeniden biçimlendirmiştir. “İşin ya da çalışmanın
dışında arta kalan zaman olarak tanımlanan boş zaman kavramı” üretim ilişkilerinin insanteknoloji düzleminde gelişmesiyle, bireylerin serbest kararlarına bırakılmayacak kadar
değer kazanmıştır (Omay, 2008; Aslan & Aslan, 2001).
Endüstriyelleşme ile birlikte gelen kuralcı, örgütlü ve ritüel bir kurguya sahip
çalışma yaşamı beraberinde, çalışma dışı alanında endüstriyel egemen ilkeler
doğrultusunda dönüşmesini mümkün kılmıştır. Boş zamanın anlamı, günümüze gelinceye
kadar değişiklik göstermiştir. Başlangıçta, kişiye/topluma, çalışmadan ayrı bir hava getiren,
onu rahatlık ve gevşeme modunda tutmaya yarayan bir anlama sahipken, şimdilerde,
bireysel inisiyatifin, istemli tercihlerin ve özgürlüğün alanı olmaktan çıkmakta, kurumsal
aygıtlarca organize edilen bir alan olmakla daha çok ilişkili görülmektedir (Aytaç, 2004).
3.2.Dijital Oyunlar, Dijital Oyun Sektörü ve Bağımlılık
“Oyun, kendiliğinden ortaya çıkan, amacı olmayan, insanları mutlu eden serbest
bir aktivite olarak tanımlanmaktadır.” (Karahisar, 2013). Kültürün bir parçası olan oyunlar,
insanlık tarihi boyunca farklı şekiller ve farklı amaçlarla hayatımızda yer almıştır. İlk
bilgisayarlar aynı zamanda geleneksel oyunların ilk dijital uyarlamalarının ortaya çıkması
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ile oyun kavramı da yeni anlamlar kazanmaya başlamıştır. 90’lı yıllarda dijital oyunlar
sektörleşme ile ticari olgunluklarına kavuşmuştur. 2000’li yıllarda ise artık ticaret, kültür,
eğitim ve hatta politika gibi alanlarda dikkate değer bir algıya dönüşmüşlerdir (Sezen &
Sezen, 2011).
“Dijital oyunlar bir donanım aracılığıyla (bilgisayar, cep telefonu, oyun konsolu,
tablet vb.) oynanan oyunlar olarak tanımlanabilir.” Oyuncu katılım sayısı temelinde tek
kişilik ya da çoklu oyuncular olmak üzere iki alt türe de ayrıştırılabilen dijital oyun dünyası
temelde, gereken teknolojik donanım ve ağ bağlantısına göre üç oyun biçemi üzerinden
sınıflandırılabilir: konsol oyunları, PC oyunları ve çevrimiçi (online) oyunlar (Kaya, 2013;
Binark, Dijital Oyunlar: Sektör-İçerik ve Oyuncular, 2007).
Dijital oyunlar için gelir modelleri şunlardır (Karahisar, 2013):

 Kutu satışı: Oyunların ve konsolların kutu içinde satışları en çok bilinen
gelir modelidir.
 Dijital dağıtım: Steam gibi dijital olan bir dağıtım kanalıdır.
 F2P (Freeto Play): Bu gelir modelinde kullanıcılar, hiçbir kısıtlama
olmadan oyundan yararlanır. Oyunda aşama kaydetmek için bir şeyler
satın almak gereklidir bu modelin en güzel örneği FarmVille oyunudur.
Türkiye’de dijital oyun sektörünün büyük çoğunluğu yurtdışında yazılan ve
piyasada satılan konsol ve bilgisayar oyunları ile internet üzerinden ücretli/ücretsiz
oynanan çevrimiçi oyunların pazarlanmasıyla; az sayıdaki yerli üretimin piyasaya
sürülmesinden oluşmaktadır (Gürcan, Özhan, & Uslu, 2008). Dijital oyun sektörü tüm
dünyada 110 milyar dolarlık bir endüstriyi oluşturmaktadır. Türkiye’de pazar büyüklüğü
400 milyon dolardır. Bunun 20 Milyon ABD Doları yerli geliştiriciler tarafından
tasarlanmaktadır. İhracatımız ise 200 Milyon ABD Dolarıdır. Sektörde 30’a yakın firma
bulunmaktadır (Ceylan, 2015). Türkiye Dijital Oyunlar Federasyonunun 2012 yılında
hazırladığı bir raporda dünyada dijital oyun sektörünün büyüklüğü 70 Milyar ABD Doları
olarak yer almıştır (Dinç, 2012). Bu veriler ışığında sektörün, 2012 yılından 2015 yılına
gelindiğinde yaklaşık 40 Milyar ABD Doları artış göstermiştir. Hollywood yıllık 11 milyar
dolarlık gişe gelirine sahipken, oyun sektörü yıllık 23 milyar dolarlık bir getiriye sahiptir
(Tütüncü, 2016). Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin ifade ettiği
şekliyle çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu oyuncu kitlesiyle CandyCrash’ın değeri 5,9
Milyar ABD Doları iken Türkiye’deki bütün şeker fabrikalarının cirolarının toplamı bu
rakamlara ulaşmamaktadır (Fortune Türkiye, 2016).
Türkiye'de 21,8 milyona ulaşan oyuncu kitlesi bulunmaktadır. Oyuncuların 11,4
milyonunun dijital oyunlara harcama yaptıkları tahmin edilmektedir (Hürriyet, 2015).
Türkiye’de genç nüfus dolayısıyla dijital oyun kültürü hızla yaygınlaşırken; günde 39
milyon saat oyun oynandığı tahmin edilmektedir. Türkiye sosyal kategorisinde oyuncu
başına oyun oturumu süresinde 38,4 dakika ile dünyada birinci sırada yer almaktadır
(Tütüncü, 2016).
Türkiye İstatistik Kurumunun 2013 yılında yaptığı “06-15 Yaş Grubu Çocuklarda
Bilişim Teknolojileri Kullanımı ve Medya” araştırmasına göre bilgisayar kullanımına
başlama yaşı ortalama 8 iken, internet kullanımına başlama yaşı ortalama 9 olarak
belirlenmiştir. Haftalık ortalama internet kullanım süreleri dikkate alındığında, 06-15 yaş
grubundaki internet kullanan çocukların %38,2’si interneti iki saate kadar, %47,4’ü üç ile
on saat arasında, %11,8’i on bir ile yirmi dört saat arasında %2,6’sı ise yirmi dört saatin
üzerinde kullanmıştır. 06-15 yaş grubu çocuklar interneti en çok %84,8 ile ödev veya
öğrenme amacıyla kullanırken, bunu %79,5 ile oyun oynama, %56,7 ile bilgi arama, %53,5
ile sosyal medya ağlarına katılma takip etmiştir (TÜİK, 2013).
Günlük yaşam içerisinde uzun süreler ayrılan oyunların getirdiği bazı olumlu
durumların yanında, özellikle yoksunluk çekilmeye başlandığı bağımlılık noktasında
fiziksel ve zihinsel bazı sorunları beraberinde getirmektedir.
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“Habitus kavramı, insanların belirli kültürler veya alt kültür içerisinde yaşamaları
sonucunda zihinlerinde sahip oldukları temel bilgi stokunu anlatır." Devasa çevrimiçi
oyunların en önemli özelliği habitus tartışması çerçevesinde, çevrimiçi ve çevrimdışı
kimliğin veya bir anlamda habitusun oluşma sürecidir. Bu tür oyunlarda oyun zaman ve
uzamını dâhi aşan sanal cemaat oluşumlarına rastlamak mümkündür (Binark &
Bayraktutan , Katılımın "e-hali": Gençlerin Sanal Alemi, 2011; Palabıyık, 2011). Oyun alt
kültüründe yaşanan nesnelliklerin, içselleştirilmesi oyuncu açısından olumlu sonuçlar
doğurabildiği gibi bazı sorunlara da neden olabilmektedir.
Ünlü oyun kuramcısı Johan Huizinga, "Homo Ludens-Oyunun Toplumsal İşlevleri
Üzerine Bir Deneme" adlı eserinde "Hiçbir gösteri ya da oyun, kurallar olmadan var
olamaz. Kurallar, oyun aracılığıyla sınırlanan geçici dünyanın ne 'barındırdığı/içerdiğini'
belirler". Dolayısıyla, oyuncu hangi tür oyun oynarsa oynasın oyun metninin çizdiği
kurallara veya oyunda kurulan sanal cemaatin geliştirdiği grup ilkelerine “oyundaki
başarısı” için uymak zorundadır. Oyuna saat kaçta gireceği, ne zaman hangi saldırıyı
yapacağı, hangi bitkiye su vereceği, hangi itemi/eşyayı nerede satacağı gibi...(Binark,
2014). Toplumsallaşma pratiklerinin yaşanması yönünden faydalı görülebilecek dijital
oyunlar; el-göz koordinasyonu, problem çözme ve çoklu görev yetisini geliştirdiği
görülmüştür. Ayrıca oyun tabanlı öğrenme ile dil öğrenme, problem çözme, stratejik
düşünme, mühendislik alanlarında yardımcı olmaktadır (Gürcan, Özhan, & Uslu, 2008).
Yine habitus kavramıyla ilişkili olarak; gerçek hayattan sıkılma, özellikle şiddet içeren
oyunlarla birlikte öldürme, yok etme ile kazanılan zafer duygusunu gerçek hayata taşıma
arzusu yönüyle de sorunlara neden olabilmektedir (Habertürk, 2011).
International Journal of CyberBehaviour, Psychologyand Learning dergisinde
yayınlanan araştırmada, online oyun forumları üzerinden 1200'den fazla oyun severle anket
yapılmış. Buna göre, katılımcıların yüzde 12'si, oyun oynamayı bıraktıktan sonra oyuna ait
sesler ve ses efektleri duymaya devam ettiklerini belirtmiştir. Oyun sonrasında duyulan
sesler arasında, 'lazer, arabalar, mermiler, patlamalar, kılıçlar, çığlıklar, düşen paralar, ziller
ve soluma' gibi efektlerin önde geldiği belirtilmiş. Bir katılımcı ise bir keresinde kulağına
'ölüm fısıldandığını' söylemiştir. Bir diğeri ise metronun kalabalık olduğu bir gün kafasının
içinde 'Hadi, hadi, hadi!' sesini duyduğunu belirtmiştir. Araştırmanın başında yer alan
İngiltere'nin Nottingham Trent Üniversitesi'nden Ortiz de Gortari 'oyunlardaki nesne ve
olayların, gerçek hayatta vücut hareketlerini, hisleri, duyguları ve algıları harekete geçiren
çağrışımları tetiklediğini' söylemiştir (Aljazeera Türk, 2014). Aşırı ve uygunsuz kullanım;
sağlık problemleri (el bileği sendromu, boyun kaslarında tutulma, gözlerde bozulma, uyku
saatlerinin bozulması sonucu ortaya çıkan problemeler…vb.), aile ilişkilerinde aksama,
verim kaybı ve başarısızlığa yol açmaktadır (Gürcan, Özhan, & Uslu, 2008).
“Bağımlılık, bir maddenin amacı dışında ve o maddeye karşı gelişen tolerans
sonucu, gittikçe artan miktarlarda alınması, kişinin yaşamında sorunlara neden olmasına
rağmen kullanımının sürdürülmesi ve madde alımı azaltıldığında ya da bırakıldığında
yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkması ile giden tablodur (Toker Uğurlu, Balcı Şengül, &
Şengül, 2012).” Bağımlılığa giden yolda geçirilen süreç aşağıdaki gibidir:

1.Adım

Deneysel
Kullanım

2.Adım

Sosyal
Kullanım

3.Adım

İşlevsel
Kullanım

4.Adım

Bağımlı
Kullanım

1515

Deneysel kullanım aşamasında kişi, herhangi bir uygulama, oyun vb. duyar ve
merakı gidermek amacıyla o oyunu oynar ya da o uygulamayı kullanır. Birinci adım
problem teşkil etmez. İkinci adımda kişi, çevresinde belli bir oyunu oynayan, uygulamayı
kullanan, belli bir siteye giren arkadaş grubu varsa; gruba dâhil olmak, grubun gündeminin
dışında kalmamak adına o siteye girer, o oyunu oynar, o uygulamayı kullanır. Genellikle
bağımlılığı başlatan ya da sürdüren sebep olarak görülmektedir. Sonrasında gelen işlevsel
yani belli bir amaca dönük kullanımdır. Bu amaçların biri zevk almak, boş zamanı
değerlendirmek iken, diğeri problemlerden kaçmaktır. Sanal dünyalar, insanlara gerçek dışı
olan ve yeni bir kimlik sunmaktadır. Bu durum aynı zamanda ekonomik ve sosyal yönden
ezilen kişiler için bir kaçış imkânı sunmaktadır. Son adım olan bağımlı kullanımdır. Bu
adımda kişinin artık herhangi bir sebebe ihtiyacı yoktur. Merak etsin ya da etmesin, sosyal
çevresi bağımlı olsun ya da olmasın, hayatında problem olsun ya da olmasın kullanacaktır.
Oyunlar, “neredeyse kazanacak” şekilde tasarlanmıştır. Oyuncunun kazanmaya çok
yaklaştığı hissettirilir ve devam etmesi için cesaretlendirilir. “neredeyse kazanma”
psikolojisiyle pek çok kişi oyundan kopamamaktadır. Bu noktada o teknolojik aracı
kullanmak problemlerin başlangıcı değil sonucu olacaktır (Yeşilay, 2014; Karahisar,
2013).
Kutu 1’de yer alan gazete haberleri günümüzde oyun bağımlılığının geldiği noktayı
gösteren bazı ilginç örnekler içermektedir.
Kutu 1: Oyun Bağımlılığının Yol Açtığı İlginç Durumlara İlişkin Örnekler

 Güney Kore’de soyadının Chung olduğu öğrenilen işsiz baba, bağımlısı
olduğu online oyunu oynamak için internet kafeye gitti ve iki yaşındaki
oğlunu bir hafta boyunca yalnız bıraktı. Normalde eve sadece üç günde
bir gidip oğlunun karnını doyuran Chung, 7 Mart’ta eve geldiğinde
bebeği ölü olarak buldu (Hürriyet, 2014).
 Çin'de popüler bilgisayar oyunu World of Warcraft'ı 19 saat aralıksız
oynayan genç 19 saat bilgisayar oyunu oynayan WuTai adlı genç
öldü(Yenişafak, 2015). Yapılan istatistiklere göre, Çin'de 632 milyon
internet kullanıcısı bulunuyor ve aralarında daha çok gençlerin
bulunduğu 24 milyon kişi internet ve sosyal medya bağımlısı. Başkent
Pekin'de açılan ve askeri kampa benzeyen bir rehabilitasyon merkezi
sosyal medya bağımlılarını iyileştiriyor. Gençler burada bol bol sosyal
aktivitelerde bulunuyor ve spor yapıyor. Kampta kalanların beynine,
uyuşturucu bağımlılığından kurtulmaya çalışan hastalar için yapıldığı
şekilde elektrotlar bağlanıyor (Habertürk, 2015).
 Taylandlı bir bilgisayar oyunu bağımlısı, bilgisayarının başında ölü
bulundu.24 yaşında bilgisayar oyunu bağımlısı bir genç, bilgisayarı
başındaki sandalyede ölü bulundu. Polis, söz konusu gencin sabaha
kadar hiç ara vermeden oyun oynadığını ifade etti (NTV, 2012).
 Balıklı Rum Hastanesi İnternet Bağımlığı Merkezi'ne pek çok hasta ya da
hasta yakını başvuruyor. Alkol, uyuşturucu ve madde bağımlılığı gibi
terapi programları yapan merkez, bir yıldır internetkolikleri de tedavi
ediyor. 14 yaşındaki O.C.; 'Counter Strike' adlı oyunun bağımlısı olarak
hastaneye ailesi tarafından getirildi. Saatlerce bilgisayar karşısında vakit
geçirdiği için oyunu oynamaya başladığından beri ciddi şekilde kilo
almış, okula gitmeyi kesmiş ve günlerce yıkanmamıştı. Bunların yanı sıra,
internet kafeye para yetiştiremediği için evden eşyalar çalıp, eskicilere
satmaya başlamış. Sonunda ailesinin zoruyla hastaneye yatırılan gence
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müdahale edildi. 14 yaşında ve psikolojik çökkünlük içindeki bu erkek
çocuğunun tedavisi sürüyor (Sabah, 2007).
 Tatillerde günde en az 5-6 saat oyun oynadığını belirten 11 yaşındaki
ilkokul öğrencisi Mert, oyun oynamayı çok sevmesinin sebebini böyle
açıklıyor; “Oyunda sıra dışı yetenekleri olan karakterler var, bir adam
iki elini yan yana getirip ateş çıkarabiliyor ya da büyüyle karşısındakini
yenebiliyor. Bunlar beni çok heyecanlandırıyor. Gerçek hayatta, bilimsel
yollarla bunu nasıl yaparım diye düşünüyorum. Evde kendim icatlar
yapıyorum.” (CNN TÜRK, 2016)
 İstanbul’daki Bakırköy Prof. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir
Hastalıkları Eğitim Hastanesi’nde internet bağımlıları da tedavi
edilmektedir. Uzman Klinik Psikolog Elif Mutlu’nun aktardığına göre
internet bağımlıları “3 yıl önce tek tüktü; şimdi 100”. Elif Mutlu, internet
bağımlıların son yıllardaki artışını bu şekilde özetliyor. Bağımlılar, daha
çok 14-25 yaş aralığında ve erkek. Bağımlıların ortak noktası; çevrimiçi
savaş-aksiyon oyunları oynamaları. Aralarında günde 16-18 saat
bilgisayar başında oyun oynayarak geçirenler var. Mutlu’nun, şimdiye
kadar gördüğü en ağır vak’a, gerçeklikle bağlantısını koparan hasta. Elif
Mutlu, 30 yaşındaki bağımlının hastaneye yatırılmak zorunda kaldığını
ve ağır ilaç tedavisi uygulandığını söylüyor (Aljazeera Türk, 2014).
 Dijital oyun dünyasının efsanelerinden World of Warcraft (WoW)’la ilgili
yaşanan bir olay, bize dijital oyunların sosyal kuramdaki yerine ilişkin
önemli bir ipucu veriyordu. WoW oyuncusu Jerald Spangenberg, 57
yaşındayken WoWoynadığı sırada bağırsak düğümlenmesi yüzünden
kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiriyordu. Bunu takiben
Spangenberg’in kızı Melissa Allen, dijital vasiyet olarak
nitelendirilebilecek bir hareketin peşine düştü. Melissa, babasının oyun
arkadaşlarına ulaşarak, onları yarı yolda bırakmayacağını, babasının
oyundaki varlığını sürdürmek istediğini belirtti. Oyunun üreticisi
Blizzard’a başvurdu ve babasının şifresini istedi. Olumlu yanıt alamadı
ve mücadelesini bırakmadı. Melissa ilk olarak kendisi de oyuna katıldı.
Babasının hangi gruba bağlı olduğunu araştırdı ve babasının oyun
arkadaşlarından Chuck Pagoria’ya ulaşabildi. Pagoria da durumu oyun
arkadaşlarına aktardı. Toplu bir mücadele sürecinden sonra Melissa da
artık oyundaydı (Batı, 2011).
4.SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Günümüz koşullarında bir bağımlılık türü olarak tanımlanan; internet bağımlılığı,
teknoloji bağımlılığı, oyun bağımlılığı gibi farklı isimlerde karşımıza çıkan; inelastik talebe
sahip, kişiye ve çevresine zarar verebilen yani günah vergilerinin temel özelliklerine sahip
görece yeni bir olguyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu kavram boş zamanın tamamlayıcısı
niteliğinde ürünlerin vergilendirmesinde; vergilemede optimaliteyi sağlama ve emek arzı
üzerindeki olumlu etkisiyle Corlett-Hauge Kuralının uygulanmasına teorik olarak
elverişlidir. Buradaki boş zaman kavramının gerek püritan ahlak içerisinde gerekse hedonik
bakış açısından ele alınması vergilemenin özünü etkilememektedir.
Ancak diğer günah vergilerine getirilen eleştiriler dijital oyunlar üzerine
getirilebilecek bir vergileme içinde geçerlidir. Bütün bu eleştirilere yazılım sektörünü
vergilendirmenin zorlukları da eklenebilir. Sorun teşkil edebilecek bir diğer durum ise; her
birey için oyun oynama ediminin gerçekten boş zamanın tamamlayıcısı olup olmadığının
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belirlenmesindeki zorluktur. Burada önemli olan nokta oyun geliştirici-yazılımcı olarak
işin üretim tarafında mı yoksa sadece tüketim tarafında mı yer alıp almadığımızla ilgilidir.
Hâlihazırda bütün bu unsurlar düşünüldüğünde kurum kazancı bazında, kutulu ürün
satışlarından ve reklam gelirleri üzerinden farklılaştırılmış vergi oranların uygulanması
mümkün iken; ayrı bir vergi ihdas edilmesi mümkün görünmemektedir.
Sosyal olaylar her zaman tartışmaya açık olan konulardır. Vergi kavramının
kendisinde bile tam uzlaşı söz konusu olmamıştır. Bütün zorlukları ve çözüm arayan
sorularına rağmen devlet açısından dünyada 110 milyar dolar, Türkiye’de 400 milyon dolar
civarına ulaşmış sektör önemli bir mali kaynağı oluşturmaktadır. Gerek gelişmiş gerekse
gelişmekte olan ülkelerde sosyal sıkıntılara sebep olan ve bağımlılık oluşturan dijital
oyunların paternalistik devlet anlayışı içinde sosyal gerekçelerle vergilendirilen diğer
mallardan ayrılmadığı görülmektedir. Ekonomik anlamda eleştirilebilecek dijital oyun
vergisi sanayileşme sürecini tamamlamış gelişmiş ülkelerde daha ciddi şekilde
konuşulabilme imkânına sahiptir. Türkiye gibi gelişme yolunda olan ülkelerde ekonomik
anlamda bir saptırıcılığa sebep vermemek, sektörün gelişimini engellememek adına ileriki
zamanlarda daha ciddi tartışılabilir.
Kaynakça
Akar, S. (2015). Obezite İle Mücadelede Vergilendirme: Türkiye'de Mümkün mü? Journal
of Life Economics, 2 (4).
Albayrak, Ö. (2011). Optimal Vergi Teorisi: Bir Değerlendirme. A. Pınar, A. H. Köse, &
N. Falay içinde, Kriz ve Maliye Düşüncesinde Değişim "İzzettin Önder'e
Armağan". İstanbul: Sosyal Araştırmalar Vakfı.
Aljazeera
Türk.
(2014,
Ağustos
7).
Nisan
13,
2016
tarihinde
http://www.aljazeera.com.tr/haber/oyun-bagimliligi-halusinasyona-neden-oluyor
adresinden alındı
Aljazeera Türk. (2014, Kasım 10). Nisan 5, 2016 tarihinde http://www.aljazeera.com.tr/aljazeera-ozel/bilgisayar-oyunu-bagimliligi-artiyor adresinden alındı
Anderson, J. E. (2012). Public Finance. Mason-OH, USA: Cengage Learning.
Aslan, A. K., & Aslan, L. N. (2001). Boş Zaman değerlendirmede Çevre Faktörü. Ege
Eğitim Dergisi .
Aytaç, Ö. (2002). Boş Zaman Üzerine Kuramsal Yaklaşımlar. Fırat Üniversitesi Sosyal
Bilimler Dergisi, 12 (1).
Aytaç, Ö. (2004). Kapitalizm ve Hegemonya İlikileri Bağlamında Boş Zaman. Cumhuriyet
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 28.
Balseven, H. (2003). Vergilerin Emek Arzı Üzerindeki Gelir, İkame ve Mali Etkileri. Gazi
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2.
Batı, U. (2011). Dijital Oyunlar Kesişiminde Postmodernizm, Tüketim Kültürü, Üst
Gerçeklik, Kimlik ve Olağan Şiddet. G. Terek Ünal, & U. Batı içinde, Dijital
Oyunlar. İstanbul: Derin Yayınları.
Batırel, Ö. F. (2002). Özel Tüketim Vergilemesi ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi
Yasası Üzerine Bazı Düşünceler. Vergi Dünyası Dergisi (253).
1518

Binark, M. (2014, Aralık 5). Dijital Oyun Dünyası ve Yeni Toplumsallaşma Biçimleri .
Aljazeera Türk.
Binark, M. (2007). Dijital Oyunlar: Sektör-İçerik ve Oyuncular. Folklor/ Edebiyat Dergisi,
2 (50).
Binark, M., & Bayraktutan , G. (2011). Katılımın "e-hali": Gençlerin Sanal Alemi. Nisan
4,
2016
tarihinde
http://content.lms.sabis.sakarya.edu.tr/Uploads/52619/28895/dijital_oyun_kulturu
_haritasinda_oyuncu.pdf adresinden alındı
Bülbül, D. (2013). Yerel Yönetimlerde Yeni Bir Finansman Yöntemi: Günah Vergileri.
Vergi Sorunları Dergisi (294).
Ceylan, H. S. (2015, Ekim 27). Dijital Oyun Geliştiricileri Yazılımın 'Şampiyonu' Olacak.
Nisan 11, 2016 tarihinde Dünya : http://www.dunya.com/toplum/bilimteknoloji/dijital-oyun-gelistiricileri-yazilimin-sampiyonu-olacak-278902h.htm
adresinden alındı
CNN TÜRK. (2016, Şubat 1). Nisan 5, 2016 tarihinde http://www.cnnturk.com/bilimteknoloji/oyun-bagimliliginda-cozum-telefonu-elinden-almak-degil
adresinden
alındı
Dinç, M. (2012, Nisan). Türkiye Dijital Oyunlar Federasyonu. Nisan 8, 2016 tarihinde
Türkiye
Büyük
Millet
Meclisi
:
https://www.tbmm.gov.tr/arastirma_komisyonlari/bilisim_internet/docs/sunumlar
/turkiye_dijital_oyunlar_federasyonu.pdf adresinden alındı
Edizdoğan, N., & Çelikkaya, A. (2012). Vergilerin Ekonomik Analizi. Bursa: Dora
Yayınları.
Erdoğan, E. (2010, Ocak 10). Romanya'nın Abur- Cubur Vergisi. Ankara.
Ergin, N. E. (2012). Tüketim Üzerinden Alınan Vergiler ve Tüketim Vergilerinin
Ekonomik Analizi-II. Yaklaşım Dergisi (235).
Ergüder, T. (2008). Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi - Küresel Sağlık İçin, Küresel
Eylem. Ankara: Sağlık Bakanlığı Yayın No: 731.
Fortune Türkiye. (2016, Mart 17). 'Türkiye'deki Şeker Fabrikalarının Toplam Değeri
Candy
Crash
Etmez'.
Nisan
11,
2016
tarihinde
http://fortuneturkey.com/turkiyedeki-seker-fabrikalarinin-toplam-degeri-candycrash-etmez-30202#popup adresinden alındı
Gürcan, A., Özhan, S., & Uslu, R. (2008). Dijital Oyunlar ve Çocuklar Üzerisindeki Etkisi.
Ankara: T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü.
Habertürk.
(2011,
Ağustos
11).
Nisan
4,
2016
tarihinde
http://www.haberturk.com/saglik/haber/657753-bilgisayar-tehdit-ediyor
adresinden alındı
Habertürk.
(2015,
Nisan
3).
Nisan
2,
2016
tarihinde
http://www.haberturk.com/dunya/haber/1061470-cinde-internet-bagimlilarinarehabilitasyon-kampi adresinden alındı

1519

Hoffer, A. J., Shughart II, W. F., & Thomas, M. D. (2013). SIN TAXES; Size, Growth, and
Creation of the Sindustry. Mercatus Center, George Mason University.
Hürriyet.
(2014,
Nisan
19).
Nisan
2,
2016
tarihinde
Hürriyet:
http://www.hurriyet.com.tr/oyun-bagimlisi-baba-cocugunun-acliktan-olmesinesebep-oldu-26248890 adresinden alındı
Hürriyet. (2015, Mart 23). Türkiye Oyun Pazarı İçin İddialı . Nisan 7, 2016 tarihinde
http://www.hurriyet.com.tr/turkiye-oyun-pazari-icin-iddiali-28528651 adresinden
alındı
Karahisar, T. ( 2013). Türkiye'de Dijital Oyun Sektörünün Son Durumu. Sakarya
Üniversitesi Uluslararası Sanat Tasarım ve Manipülasyon Sempozyumu. Sakarya.
Kaya, A. B. (2013). Çevrimiçi Oyun Bağımlılığı Ölçeğinin Geliştirilmesi:Geçerli ve
Güvenirlik Çalışması. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı Yüksek Lisans
Tezi . Tokat.
Mattoon, R. H. (2015). Sin taxes: The sobering fiscal reality. The Federal Reserve Bank of
Chicago.
NTV. (2012, Kasım 23). Nisan 5, 2016 tarihinde http://www.ntv.com.tr/turkiye/oyunbagimlisi-genc-bilgisayar-basinda-oldu,6VS-vj9EP0ipcs1jL-VAGw adresinden
alındı
OECD. (2010). Choosing a Broad Base - Low Rate Approach to Taxation (Cilt Tax Policy
Studies, No.19). OECD Publishing.
Omay, U. (2008). Boş Zamanın Manipülasyonu ve Çalışma. "İş, Güç" Endüstri İlişkileri
ve İnsan Kaynakları Dergisi, 10 (3).
Osmanlı, U., & Kaya, S. (2014). Püritanizm'den Hedonizm'e Değişen Boş Zaman. Nisan
15, 2016 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar E-Dergisi:
http://www.sdergi.hacettepe.edu.tr/makaleler/PrutanizmdenHedonizmeDegisenB
osZamanKavrami.pdf adresinden alındı
Palabıyık, A. (2011). Pierre Bourdieu Sosyolojisinde “Habitus”,“Sermaye” ve “Alan”
Üzerine. Liberal Düşünce Dergisi .
Petkantchin, V. (2014). The Pitfalls of So‐ Called “Sin” Taxation. Institut économique
Molinari.
Sabah.

(2007,
Eylül
3).
Nisan
5,
2016
tarihinde
http://www.sabah.com.tr/yazarlar/gunaydin/tuzun/2007/09/03/oglum_kilo_aldi_y
ikanmadi_ve_oyun_icin_hirsizlik adresinden alındı

Sağbaş, İ. (2013). Vergi Teorisi. Ankara: Kalkan Matbaacılık.
Sezen, T. İ., & Sezen, D. (2011). Dijital Oyun Tarihinin Dönüm Noktaları. G. Terek Ünal,
& U. Batı içinde, Dijital Oyunlar. İstanbul: Derin Yayınları.
Taylar, Y. (2010). Vergi Teorisi Açısından Özel Tüketim Vergileri ve Türk Özel Tüketim
Vergisi Uygulaması. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 12 (Özel
S.).
1520

Tekir, S. (1990). Vergi Teorisi. İzmir: Aklıselim Ofset Tesisleri.
The Economist. (2011). Sin Taxes The High Cost of Virtue. Nisan 14, 2016 tarihinde The
Economist: http://www.economist.com/node/21542163 adresinden alındı
Toker Uğurlu, T., Balcı Şengül, C., & Şengül, C. (2012). Bağımlılık Psikofarmakolojisi.
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry, 4 (1).
Turan, D., & Yurdakul, A. (2009). Zararlı Alışkanlıkları Önlemeye Yönelik BirAraç
Olarak Günah Vergileri ve Etkinliği. Ekonomi Bilimleri Dergisi, 1 (2).
Turunç, S. (2014). Obezite Vergisi-Sıkı Maliye Politikasının Bir Aracı Olabilir Mi?
Ankara: T.C. Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı.
TÜİK. (2013, Ağustos 22). 06-15 Yaş Grubu Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanımı
ve Medya. Nisan 13, 2016 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu:
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=15866 adresinden alındı
Tütüncü, E. (2016, Mart 27). 111 Milyar Dolarlık Oyun. Nisan 11, 2016 tarihinde The
Brand Age: http://thebrandage.com/111-milyar-dolarlik-oyun/ adresinden alındı
West, S. E., & Parry, I. W. (2009). Alcohol/Leisure Complementarity: Empirical Estimates
and Implications for Tax Policy. Washington, DC: Resources for the Future.
Yenişafak. (2015, Mart 5). Nisan 2, 2016 tarihinde http://www.yenisafak.com/videogaleri/haber/cinde-19-saat-bilgisayar-oyunu-oynayan-genc-oldu-2008127
adresinden alındı
Yeşilay. (2014). Riskli İnternet ve Teknoloji Kullanımı. Yeşilay Aylık Sağlık, Eğitim ve
Kültür Dergisi (89).

1521

Bosna Hersek, Kosova ve Makedonya’ nın Makro Ekonomik
Performanslarının Türkiye ile Dış Ticaretleri Üzerine Etkileri
Selim İNANÇLI*
Özet
Yugoslavya’ nın dağılması ve yaşanan savaşlar sonucu bağımsızlıklarına kavuşan
Bosna-Hersek, Kosova ve Makedonya ekonomik dönüşüm sürecinde ekonomik
potansiyellerinin ve altyapılarının yetersizliğinden dolayı ciddi problemlerle
karşılaşmışlardır. Bu ülkeler ekonomik sorunları çözmek ve büyümeyi hızlandırmak için
piyasa ekonomisine geçiş sürecinde reformlar başlatmışlardır. Reformların uygulanması
sürecinde karşılaşılan sorunlar ve gecikmeler ekonomik gelişmeyi olumsuz yönde
etkilemiştir. Öte yandan bu ülkelerin üretim ve büyüme performanslarını arttırmak için
Merkezi Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi (CEFTA)’ ne üye olmaları rekabet güçlerini
arttırarak AB’ ne entegrasyonu kolaylaştırmaktadır. Coğrafi, siyasi, ekonomik, tarihi ve
kültürel açıdan Türkiye’ nin bu ülkeler ile yakın ilişkileri yanında imzalanan serbest ticaret
bölgesi anlaşmaları ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesine neden olmuştur. Bu
çalışmada Balkan ülkeleri olan Bosna-Hersek, Kosova ve Makedonya’ nın uzun dönem
makro ekonomik performanslarının Türkiye ile ticaretlerine ve ticaret yoğunluğuna ne
oranda yansıyıp yansımadığı ölçülerek analiz edilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kuzeydoğu Avrupa Ülkeleri (Bosna-Hersek, Makedonya,
Kosova), Türkiye, Makro Ekonomik Performans, Dış Ticaret.
Jel Sınıflandırılması: P24, P27, P33, P36
Abstract
Bosnia-Herzegovina, Kosovo and Macedonia, which gained their independence
after the dissolution of Yugoslavia and combats in the field, faced serious problems thanks
to the inadequacies in their infrastructures and economic potentials in a time of economic
transformation process. To solve economic problems and to accelerate growth, these
countries conducted reforms in the process to market economy. Problems of and delays in,
implementing reforms influenced negatively economic development. To become of these
countries a member of European Free Trade association to improve production and growth
performances pave the way for integration with the EU by enhancing their competitive
capacity. Close ties of Turkey with these countries in terms of geographical, political,
economic, historical and cultural aspects, and treaties of free trade zone signed with them
led to economic and trade relations between Turkey and those countries. The present work
tries to measure long term macroeconomic performances of these Balkan states, namely,
Bosnia-Herzegovina, Kosovo and Macedonia and then to analyze the influences of their
foreign trade with Turkey
Key Words: Northeast European Countries (Bosnia-Herzegovina, Kosovo and
Macedonia), Turkey, macroeconomic performance, Foreign Trade
Jel Classification: P24, P27, P33, P36
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Giriş
Güneydoğu Avrupa ülkelerinden olan Bosna-Hersek, Makedonya ve Kosova’nın
Yugoslavya’ nın dağılması ve yaşanan savaşlar sonucu politik ve ekonomik sorunlarla karşı
karşıya kaldıkları görülmektedir. Merkezi planlı ekonomiden piyasa ekonomisine geçiş
sürecinde makro ekonomik reformların uygulanmasında karşılaşılan problemler ve
gecikmeler bu ülkelerin ekonomik istikrarını negatif yönde etkilemiştir. Bu ülkeler yaşanan
süreçten çok fazla etkilenmişlerdir.
Merkezi Planlı ekonomiden piyasa ekonomisine geçiş sürecinde Güneydoğu
Avrupa ülkeleri ekonomik ve siyasi olarak büyük değişikliklere tanık olmuşlardır. Yaşanan
değişimler bu ülkelerin makro ekonomik değişkenlerini farklı düzeylerde
etkilemiştir(Buturac, Lovrincevic, Mikulac, 2010: 45).
Bu ülkelerin ekonomik büyüme ve kalkınma süreçlerini hızlandırmak için dış
yardıma olan bağımlılıkları nedeniyle AB ile iki taraflı ve çok yönlü dış yardım için
görüşmeler yapılmıştır. Ancak Bu bölgede Makroekonomik istikrar ve ekonomik iyileşme
sürecinde yaşanan terslikler, reformların kötü uygulanması ve tekrarlanan ekonomik krizler
nedeniyle büyük politik ve makro ekonomik istikrarsızlıkla karşı karşıya kalınmıştır (
Uvalic, (2003: 63-64).
Bosna-Hersek, Makedonya ve Kosova’ nın da dahil olduğu Güneydoğu Avrupa
ülkeleri ekonomik gelişmeyi hızlandırmak ve dış ticaret potansiyellerini arttırmak amacıyla
Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması (CEFTA)’ na farklı dönemlerde üye olarak
katılmışlardır. Ülkeler bu işbirliği anlaşması ile rekabet güçlerini arttırarak AB tek
pazarının bir üyesi olmayı hedeflemişlerdir. Daha sonra bazı ülkeler AB’ ne tam üye olarak
katılmışlardır (Petreski, 2013: 26-28).
2000 sonrası dönemde uluslararası politik gelişmeler nedeniyle ekonomik, politik
ve uluslar arası beklentiler hızlı bir şekilde gelişmiştir. Güneydoğu Avrupa ülkeleri, komşu
ülkeler ile işbirliğini geliştirmek ve gelecekte AB üyeliğine hazırlanmak için ve piyasa
ekonomisine geçiş sürecini ve kendi sürdürülebilir ekonomik büyümelerini hızlandırmayı
sürdürdüler.
Türkiye’ nin Bosna-Hersek, Makedonya ve Kosova ile ilişkileri çok eskilere
dayanmaktadır. Bu ülkeler ile tarihi ve kültürel bağların bulunması ekonomik ve ticari
ilişkilerin gelişmesinde önemli rol oynamaktadır.
Bu çalışmada Bosna-Hersek, Kosova ve Makedonya’ nın uzun dönem makro
ekonomik performansları ölçülerek, makro ekonomik performanstaki artışın Türkiye ile
ekonomik ve ticari ilişkilerine ve ticaret yoğunluğuna ne oranda yansıyıp yansımadığı
değerlendirilmektedir.

1. Bosna Hersek, Kosova ve Makedonya’ nın Ekonomi ve Ticaret
Politikaları
Bosna-Hersek, Makedonya ve Kosova, piyasa ekonomisine geçiş sürecinde
yaşanan problemler nedeniyle uygulanması gereken kurumsal ve ekonomik reformların
gecikmesi, ekonomi ve ticari politikaların hızlı bir şekilde liberalizasyonunu ve
uygulanmasını engellemiştir. Bu da özelleştirme, fiyatların liberalizasyonu, ticaret ve döviz
siteminde reform, rekabet politikası, kurumsal yönetim ve yeniden yapılandırılması
sürecinin gecikmesine neden olmuştur. (Uvalic, (2003: 72-74). 2000 sonrası dönemde ise
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reform süreci hızlanmış, bu da üretim ve ekonomik performansı pozitif yönde etkilemiştir.
Ekonomi ve ticaret politikalarında serbestleşme belirli ölçüde sağlanmıştır.
Kuzeydoğu
Avrupa
Ülkeleri

BosnaHersek

Ekonomik Özellikleri

Ticari Özellikleri

Bosna Hersek 1992 sonrası
bağımsızlığını kazanmış ve daha
sonra yaşanan savaşın ardından 1995
yılında kurulmuştur. Piyasa
ekonomisine geçiş sürecinde ülkede
aşırı bürokratik yapının var olması
reformların uygulanmasını
sınırlandırmış ve yabancı sermaye
girişini engellemiştir. 1995 öncesinde
olduğu gibi sonrasında da üretim
yapısı ağır sanayiye dayanmaktadır.
Ülkede ki ağır sanayi temel olarak
metalürji ve kimya sanayi üzerine
yoğunlaşmıştır. Özelleştirme
uygulamalarıyla sanayi tesisleri yerli
ve yabancı girişimciler tarafından
satın alınmış, yatırımların artması ile
birlikte verimlilik ve üretimde artışlar
sağlanmıştır. Ülke sanayisi genel
olarak hammadde ve aramalı
üretimine dayanmaktadır. BosnaHersek zengin kömür, aliminyum,
çelik, çinko, boksit gibi doğal
kaynaklara sahiptir. Tarım ülkede
GSYİH’ nın yaklaşık % 10’ unu
oluşturmaktadır. Ülkede kayıt dışı
ekonomi ve işsizlik oldukça yüksek
düzeydedir. 2006 yılında ekonominin
kayıt altına alınması amacıyla KDV
uygulamasına geçilmiştir. İşsizlik
oranı oldukça yüksek düzeydedir.

Bosna-Hersek savaş sonrası sanayi
altyapısını yeniden onarmak için
dış ticaretinde büyük açıklar veren
ülkedir. Ülke, yeniden yapılanma
sürecinde gümrük idarelerini tek
bir çatı altında toplamıştır. Ülkenin
ithalatında gümrük vergileri % 015 arasında değişmektedir. Ayrıca
% 1 oranında gümrük harcı
alınmaktadır. İhracatta ise alınan
herhangi fon yada vergi
bulunmamaktadır. Ayrıca ithalatta
tarife dışı engel ve damping
bulunmamaktadır. Bosna-Hersek
ticaretin kolaylaştırılması, yerli ve
yabancı yatırımcılar için elverişli iş
ortamı sağlanması için ikili ve çok
taraflı ticaret anlaşması
imzalanmıştır. Bu anlaşmalar Orta
Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması,
2003 yılından itibaren geçerli olan
Türkiye ile imzalanan serbest
ticaret anlaşması, 2008 yılında AB
ile imzalanan serbest ticaret
bölgesi anlaşmasıdır.
Bosna-Hersek’ in ekonomik
öncelikleri ise Dünya Ticaret
Örgütü’ ne üye olmak, ve genişleme
sürecinde AB’ ne üye olmaktır.
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Makedonya

Kosova

Avrupa’ da ekonomik açıdan en az
gelişmiş ülkelerden biri olan
Makedonya 1991 yılından itibaren
piyasa ekonomisine geçiş sürecinde
ekonomi ve ticaret politikaları
alanında liberalizasyona gitmiştir.
Ancak gerekli yasal düzenlemelerin
yapılamaması piyasa ekonomisine
geçiş sürecinde ülkenin ciddi
problemlerle karşılaşmasına neden
olmuştur. Ülkede tarım sektörü
önemlidir ve GSYİH’ dan %12 pay
almaktadır ve istihdamın % 20’ sini
bünyesinde barındırmaktadır.
Ülkenin başlıca doğal kaynakları
demir, bakır ve kurşun cevheridir.
Makedonya’ nın sanayi sektörü
GSYİH’ nın % 30’ una katkı
sağlamaktadır. Başlıca sanayi ürünleri
kimyevi ürünler, demir-çelik, makine,
metalurji ve tekstildir. Deri sanayi
önde gelen sanayi kolları arasındadır.
Son yıllarda uygulanan ekonomik
reform programı ve düşük enflasyon
politikası sayesinde Makedonya’ nın
makro ekonomisinde olumlu
gelişmeler sağlanmıştır. Ancak
ülkenin büyüme oranı istenilen
seviyeye ulaşamamış, yabancı
yatırımlar yetersiz kalmış ve özel
sektör yeterince gelişememiştir.
Bölgenin en fakir bölgesi olan Kosova
2008 yılında tam bağımsızlığına
kavuşmuştur. Bağımsızlık sonrası
gerekli olan yasal düzenlemeleri
yaparak piyasa ekonomisine geçişte
ve makro ekonomik istikrarın
sağlanmasında önemli gelişmeler
sağlamıştır. Ülke Ekonomisinin %’ 68’
ini hizmetler % 14’ ünü sanayi %9.6’
sını ise tarım oluşturmaktadır. Kayıt
dışı ekonominin payı oldukça
yükseltir. Kosova doğal kaynakları
açısından oldukça zengin bir ülkeldir.
Kurşun, çinko, bakır, gümüş, altın ve
kömür rezervlerine sahiptir. Ülkede
enflasyon oldukça düşük, İşsizlik ise
yüksek düzeyindedir.

Makedonya ülkenin dışarıya
açılmasını sağlayacak bir dış ticaret
politikası benimsemiştir. Bu
kapsamda çevre ülkeler ile serbest
ticaret bölgesi anlaşması, 2006
yılında Orta Avrupa Serbest Ticaret
Bölgesi Anlaşması imzalamıştır.
Makedonya’ nın dış ticaret ve
gümrük mevzuatını AB
standartlarına göre hazırlamış,
ithal edilen ürünler üzerinde ürün
standartlarına dikkat edilmektedir.
İthalat üzerine uygulanan genel
vergiler ve serbest ticaret bölgesi
anlaşması yapılan ülkelere
uygulanan imtiyazlı vergiler
dışında vergi uygulaması yoktur.
Ülke, ithal edilen ürünlerin çoğuna
gümrük vergisi uygulanmaktadır.
Gümrük vergi oranları 0 ile %30
arasında değişmektedir. Bazı gıda
ürünlerinde bu oran %60’a
ulaşmaktadır. Ortalama gümrük
vergi oranı %7’nin altındadır.
Ülkenin ticaretinin büyük miktarını
AB ve Batı Balkan ülkeleriyle
gerçekleştirmektedir. Ülke 2009
yılından itibaren AB’ ne üyelik için
entegre olma çabası içindedir.
Kosova, malların ve hizmetlerin
hem ülke içinde hem de ülke
dışında serbest dolaşımını
sağlayabilme amacıyla liberal bir
dış ticaret politikası
uygulamaktadır. Ülke, Orta Avrupa
Serbest Ticaret Bölgesine üye olup,
diğer ülkelere karşı ithalatta
ortalama % 10 oranında gümrük
vergisi uygulamaktadır. Ayrıca
gümrük vergilerine ilaveten %16
KDV ve bazı ürünlerde ise özel
tüketim vergisi uygulamaktadır. AB
Kosova’ya ticarette tek taraflı
tavizli rejim uygulamaktadır.

Kaynak: 1. BosniaWorldFactbook(2013):http://www.cia.gov/library/publication/the-world factbook/geos/bk.html, (10.03.2016)
Bosna Hersek Ülke Raporu, İGEME, Ankara, Mart- 2011: 3-10.
Bosna Hersek Ülke Raporu, T.C. SarayBosna Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği, Temmuz- 2015: 45-47.
2. Makedonya Ülke Raporu, İGEME, Nisan-2011 Ankara:4-6.
Makedonya WorldFactbook:https://www.cia.gov/library/publications/the -world-factbook/geos/mk.html

(10.03.2016)
3. Kosova Ülke Raporu, İGEME, Ankara, Nisan-2011:5-20.
Kosovo
WorldFactbook:https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/kv.html

(10.03.2016)
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Kosova
Ekonomisi:
detay/Kosova/html

https://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/disIliskiler/ulkeler/ulke-

(10.03.2016)

2. Bosna-Hersek, Kosova ve Makedonya ve Türkiye’ nin Makro
Ekonomik Performansı
Balkan ülkeleri 1990’ lı yıllarda politik ve ekonomik sorunlarla karşı karşıya
kalmıştır. Merkezi planlı ekonomiden piyasa ekonomisine geçiş sürecinde makro
ekonomik reformların uygulanmasında karşılaşılan problemler ve gecikmeler bu
ülkelerdeki ekonomik istikrarı negatif yönde etkilemiştir. Bosna Hersek, Makedonya ve
Kosova’ da bu süreçten en çok etkilenen ülkeler arasında bulunmaktadır.
Merkezi Planlı ekonomiden piyasa ekonomisine geçiş sürecinde Güneydoğu
Avrupa ülkeleri ekonomik ve siyasi olarak büyük değişikliklere tanık oldular. Yaşanan
değişimler bu ülkelerin makro ekonomik performanslarını farklı düzeylerde
etkilemiştir(Buturac, Lovrincevic, Mikulac, 2010: 45).
Eski Yugoslavya’ ya bağlı olan Bosna-Hersek, Makedonya ve Kosova’nın yaşanan
savaşlar ve yıkımlar nedeniyle ekonomik dönüşüm sürecinde yaşanan problemler
nedeniyle bu ülkelerde makro ekonomik dengeyi ve uygulanması gereken çok önemli
reformların gecikmesine neden olmuştur. Bu ülkelerin ekonomik büyüme ve kalkınma
süreçlerini hızlandırmak için dış yardıma olan bağımlılıkları nedeniyle özellikle AB ile iki
taraflı ve çok yönlü dış yardım için görüşmeler yapıldı. Ancak Bu bölgede Makroekonomik
istikrar ve ekonomik iyileşme sürecinde yaşanan terslikler, reformların kötü uygulanması
ve tekrarlanan ekonomik krizler nedeniyle büyük politik ve makro ekonomik
istikrarsızlıkla karşı karşıya kaldı ( Uvalic, 2003: 63-64).
Ancak 2000’ li yıllardan itibaren uluslar arası politik gelişmeler nedeniyle
ekonomik, politik ve uluslar arası beklentiler hızlı bir şekilde artmaya başlamıştır.
Güneydoğu Avrupa ülkeleri komşu ülkeler ile işbirliğini geliştirmek ve gelecekte AB
üyeliğine hazırlanmak için ve piyasa ekonomisine geçiş sürecinde kendi sürdürülebilir
ekonomik büyümelerini hızlandırmayı sürdürmüşlerdir. Bosna-Hersek, Makedonya ve
Kosova’nın düşük dış taleplerine rağmen büyümenin arttığı ve işsizlik oranlarının genel
olarak finansal kriz öncesi oranlara gerilediği görülmektedir. Bu ülkeler genel olarak
tüketim odaklı büyüdüklerinden üretim ile finansal piyasaların iyileşmesi ülke
ekonomilerini pozitif yönde etkilemektedir(Pjerotic, 2008:497-499).

Tablo 1. Bosna Hersek, Makedonya, Kosova ve Türkiye’ nin Temel
Makroekonomik
Göstergelerinin Karşılaştırılması(2014)
MAKRO EKONOMİK
GÖSTERGELER
Nüfus (Milyon Kişi)
Yüzölçümü (Km2)
GSYİH (Milyar $)
Kişi başına düşen milli gelir ($)
Yıllık büyüme oranı (%)
Enflasyon (%)

Bosna-Hersek

Makedonya

3.818.000
51.197
18.5
4.130
3.1
1.0

2.076.000
25.333
11.3
5.455
3.3
1.4

Kosova

1.823.000
10.877
7.4
3.990
2.5
3.2

Türkiye

78.741.000
814.578
823.2
10.950
2.9
8.8
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Kamu Borcu(Milyar $)
Kamu Borcunun GSYİH’ye
oranı (%)
Dış borç (Milyar $)
İç borç (Milyar $)
İşsizlik oranı (%)
Bütçe gelirleri (Milyar $)
Bütçe giderleri (Milyar $)
Bütçe açığı (Milyar $)
Bütçe açığının GSYİH’ye oranı
(%)
Cari Açık (Milyar $)
Cari açığın/ Fazlasının
GSYİH’ye oranı (%)

-5.6
30.4

-5.18
45.9

-1,36
18.5

-119.5
29.7

-10.1
-8.28
43.9
7.54
8.49
-0.950
1.75

-7.0
-4.32
27.9
2.709
3.084
0,375
3.32

-0.44
-0.685
35.3
1.396
1.61
-0.214
2.89

-402.5
412.4
10.6
216
225
-9
-1.3

-1.45
7.8

-0.104
0.009

0.373
0.05

-45.8
6.4

Kaynak: http://www.indexmundi.com/; http://www.worldpopulationstatistics.com/country-population2013/ (10.03.2016)
CİA Factbook, World Development Indicators:
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD; (10.03.2016)
TUİK:www.tuik.gov.tr; www.mfa.gov.tr; http://tr.tradingeconomics.com/Turkey;
http://countryeconomy.com/deficit

(10.03.2016)
http://www.tradingeconomics.com/bosnia-and-herzegovina/government-debt-to-gdp (10.03.2016)
http://www.tradingeconomics.com/Macadonia/government-debt-to-gdp (10.03.2016)
https://www.focus-economics.com/country-indicator/kosovo/public-debt (10.03.2016)
http://www.statista.com/statistics/427219/national-debt-of-bosnia-and-herzegovina-in-relation-togrossdomestic-product-gdp/ (10.03.2016)
http://www.statista.com/statistics/427225/national-debt-of-macedonia-fyr-in-relation-to-grossdomestic-product-gdp/

(10.03.2016)
http://tr.tradingeconomics.com/kosovo/unemployment-rate (10.03.2016)
http://www.indexmundi.com/bosnia_and_herzegovina/taxes_and_other_revenues.html (10.03.2016)
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2056.html (10.03.2016)

Tablo 1’ de Bosna-Hersek, Makedonya ve Kosova’nın makro ekonomik
göstergeleri incelendiğinde bu ülkelerin Türkiye’ ye göre nüfus ve yüzölçümü açısından
oldukça küçük ülkeler olduğu görülmektedir. Türkiye’nin GSYH’ sı Bosna-Hersek’e göre
44, Makedonya’ ya göre 73, Kosova’ ya göre ise 111 kat daha büyüktür. KBGSYİH ise
Bosna-Hersek’e göre 2.65 , Makedonya’ ya göre 2 , Kosova’ ya göre ise 2.74 kat daha
yüksektir. Türkiye’ nin kamu borcunun GSYİH’ ya oranı ise Bosna-Hersek ve Makedonya’
dan daha düşük, Kosova’ dan ise daha fazladır.
Öte yandan bu ülkelerde ve Türkiye’ de enflasyon, işsizlik, iç borç, dış borç gibi
sorunları bulunmaktadır. Ancak Türkiye’ nin bu ülkelere göre ekonomisinin göreceli
büyüklüğü bu sorunların daha derin yaşanmasına neden olmaktadır. Bosna-Hersek,
Makedonya ve Kosova dinamik ekonomik yapıya sahip olmalarına rağmen, bunu üretime
aktaramamaları işsizlik oranlarının yüksek düzeyde seyretmesine neden olmuştur. Yine
Türkiye ile bu ülkelerde bütçe açığı ve cari açık gibi sorunlar bulunmaktadır. Ancak bu
ülke ekonomilerinin küçük olması nedeniyle bu borç yükleri Türkiye’ ye göre oldukça
düşüktür.
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Tablo 2. Bosna Hersek, Makedonya, Kosova ve Türkiye’ nin Makro
Ekonomik Değişkenlerinin Uzun Dönem Büyüme Oranları
Ülkeler

Yıllar

GSYİH

Bosna
Hersek

20002004
20052009
20101014
20002004
20052009
20101014
20002004
20052009
20101014
20002004
20052009
20101014

Makedony
a

Kosova

Türkiye

Enflasyon

İşsizlik

DSYS

0.46

KBGSYİ
H
0.50

Cari açık

0.62

Bütçe
açığı
- 0.23

0.67

0.39

0.47

0.47

0.71

0.39

0.48

-0.73

-0.34

0.39

0.39

0.30

0.38

0.37

-0 .30

-0.46

0.42

0.42

0.86

0.39

0.41

-0.23

-0.67

0.45

0.45

0.30

0.36

0.72

-0.29

-0.75

0.40

0.40

0.44

0.37

0.40

-0.50

-0.40

--

--

--

--

--

--

--

0.49

0.47

0.39

0.45

0.72

-0.27

-0.53

0.42

0.40

0.28

0.34

0.36

-0.26

-0.32

0.39

0.38

0.29

0.48

0.57

-0.23

-0.23

0.44

0.43

0.41

0.39

0.52

-0.46

-0.46

0.40

0.39

0.44

0.32

0.48

-0.44

-0.44

-0.70

Kaynak: GSYİH

: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD (11.03.2016)
: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD (11.03.2016)
: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.DEFL.KD.ZG (11.03.2016)
: http://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS (11.03.2016)
: http://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD?page=3 (11.03.2016)
http://www.indexmundi.com/facts/kosovo/foreign-direct-investment (11.03.2016)
Bütçe Açığı : http://countryeconomy.com/deficit (11.03.2016)
Cari açık : http://data.worldbank.org/indicator/BN.CAB.XOKA.CD?page=4(11.03.2016)
http://data.worldbank.org/indicator/BN.CAB.XOKA.CD?page=4 (11.03.2016)
* Bu tablo makro ekonomik değişkenlerin uzun dönem büyüme oranları hesaplanarak elde
edilmiştir.
KBGSYİH
Enflasyon
İşsizlik
DYSY

1990’ lı yıllarda bağımsızlık ve sonrası yaşanan savaşlar ve karşılaşılan sorunlar
Balkan ülkeleri olan Bosna-Hersek, Makedonya ve Kosova’nın ekonomik dönüşüm ve
reform uygulama sürecini geciktirmiş ve ülkelerin üretim, ekonomik büyüme ve kalkınma
süreçlerini negatif yönde etkilemiştir. 2000 yılı sonrası ise ekonomik gelişmeyi
hızlandırmak ve dış ticaret potansiyellerini arttırmak amacıyla Avrupa Serbest Ticaret
Anlaşması(CEFTA)’ nın imzalanması ve AB ile ilişkilerin yoğunlaşması bu ülkelerin
makro ekonomik yapıları üzerinde pozitif etki yaratmış ve bu durum ülkelerin dış
ekonomik ilişkilerine de yansımıştır
Ancak ülkelerin ekonomik yapıları ve sahip oldukları kaynaklar ve üretim yapıları
farklı olması nedeniyle reformların uygulanma hızı ülkeden ülkeye farklılık göstermiştir.
Yine de bu ülkeler çok kısa sürede yasal düzenlemeleri gerçekleştirerek piyasa
ekonomisinin kurallarının işletilmesinde ve makro ekonomik istikrarın sağlanmasında
önemli gelişmeler sağladıkları görülmektedir(Bosna Hersek Ülke Raporu, 2015:11-12;
Makedonya Ülke Bülteni, 2011: 1-3; Kosova, 2010: 1-5).
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Tablo 2’ de Bosna-Hersek, Makedonya, Kosova ve Türkiye’ nin 2000 yılı sonrası
Makro ekonomik göstergelerinin uzun dönem büyüme oranları incelendiğinde, GSYİH’
larının ve dolayısıyla KBGSYİH’ larının 2009 yılına kadar arttığı görülmektedir. 2009 yılı
sonrası ise yaşanan uluslararası finansal krizin ve dünya ekonomisinde yaşanan
durgunluğun etkisiyle uzun dönem büyüme oranlarının düştüğü gözlenmektedir. Ülkelerin
enflasyon büyüme oranları incelendiğinde ise 2000-2009 yılları arasında tüm ülkelerde
toplam talepteki artışa bağlı olarak arttığı 2009 yılında kriz sonrası ise Bosna-Hersek,
Makedonya, Kosova’da enflasyon düşürücü politika izlenmesi ve genel olarak yaşanan
talep daralması nedeniyle düştüğü, Türkiye’ de ise bu oranın kısmen arttığı görülmektedir.
Bosna-Hersek, Makedonya, Kosova’ da işsizlik oranları oldukça yüksek
düzeydedir ve işgücünün büyük bir kısmını tarım sektöründe barındırmaktadır. Bu
ülkelerin işsizlik büyüme oranları incelendiğinde ise 2000 yılı sonrası bu ülkeler ile birlikte
Türkiye’ de düştüğü görülmektedir. Bunun sebebi ise 2000 yılı sonrasında uygulanan
reformların sonuçlarının alınmaya başlaması ile ekonomik gelişmeye bağlı olarak üretimin
ve büyümenin sağlanmasıdır.
Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının uzun dönem büyüme oranları
incelendiğinde, 2000-2004 yılları arasında ülkelerin ekonomik büyümelerine bağlı olarak
tüm ülkelerde yabancı sermaye yatırım paylarının oldukça yüksek olduğu görülmektedir.
2007 yılı sonu yaşanan uluslar arası finansal kriz ve ülke ekonomilerinin kırılganlığı
nedeniyle bu ülkeleri olumsuz etkileyerek doğrudan yabancı sermaye yatırımları büyüme
oranlarını negatif yönde etkilediği görülmektedir. Bunun nedenleri arasında ise dünya
piyasasında durgunluk nedeniyle ülkelerin ihracatlarında ve yabancı sermaye
yatırımlarında düşüş, iç sermaye akışı talebinde gerileme önemli rol oynamaktadır.
Ülkelerin bütçe açıkları uzun dönem büyüme oranları 2000- 2009 döneminde
incelendiğinde Makedonya ve Kosova’da ekonomik faaliyetlerin artmasına bağlı olarak
yükseldiği, Bosna-Hersek ve Türkiye’ de düştüğü gözlemlenmektedir. 2010-2014
döneminde ise büyüme oranı Makedonya’ da yükselmiş, diğer ülkelerde ise düşüş
göstermiştir. Bütçe açıkları büyüme oranının düşmesinin sebepleri arasında ise yaşanan
finansal krizin etkilerinin devam etmesi, toplam talepteki azalmaya bağlı olarak bütçe
gelirlerinin azalmasıdır.
Bu ülkelerin cari açıklarının uzun dönem büyüme oranları incelendiğinde; 20002004 döneminde toplam talepteki artışa bağlı olarak Bosna-Hersek, Makedonya ve
Kosova’da yüksek oranda seyrettiği görülmektedir. 2005-2009 yılları arasında ekonomik
faaliyetlerdeki artış dış ticareti etkileyerek Makedonya ve Türkiye’ de cari açık büyüme
oranı artmış, Bosna-Hersek ve Kosova’ da düşüş göstermiştir. 2010-2014 döneminde ise
yaşanan sorunlar, üretim ve dış ticaret hacimlerinin azalmasına neden olmuş ve BosnaHersek’ te cari açık büyüme oranı artış göstermiştir. Diğer ülkeler arasında bu açık farklı
oranlarda da olsa azalmıştır.

3. Bosna-Hersek, Makedonya ve Kosova’ nın Türkiye İle Ekonomik
ve Ticari İlişkileri
Türkiye’ nin Bosna Hersek ile ticari ilişkilerinin gelişmesinde 1 Temmuz 2003
yılında yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşmasının önemli payı bulunmaktadır. Bu
anlaşma kapsamında iki ülke arasında ticarette gümrük ve eş etkili vergiler 2007 yılından
itibaren kaldırılmıştır. 2000 yılı sonrası Bosna- Hersek ile Türkiye arasında dış ticareti
incelendiğinde Türkiye’ nin sürekli fazla verdiği görülmektedir (Bosna Hersek Ülke
Raporu, Temmuz 2015: 55).
Türkiye İle Makedonya arasında ticari ilişkiler 7 Eylül 1999’da imzalanan ve 1
Ekim 2000’de yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşması ile gelişmeye başlamıştır.
(Türkiye, anlaşmanın yürürlüğe giriş tarihinden itibaren Makedonya menşeli sanayi
mallarına yönelik gümrük vergilerini sıfırlamıştır. Makedonya’ ya ise Türkiye’den yapmış
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olduğu sanayi malları ithalatını serbestleştirmek için kademeli bir geçiş süreci tanınmıştır.
Buna göre, Makedonya Türkiye’den gelen sanayi mallarına uyguladığı gümrük vergilerini
anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte %90’a, 2006’da %60’a ve 2007’de %30’a indirmiş
olup, söz konusu vergi oranları 1 Ocak 2008’de tamamen sıfırlanmıştır (Makedonya Ülke
Raporu, 2015: 2-3).
Türkiye Cumhuriyeti ile Kosova Arasında Serbest Ticaret Anlaşması 27 Eylül
2013’te imzalanarak yürürlülüğe girmiştir. Bu kapsamda Türkiye Kosova’nın sanayi
ürünleri ihracatı üzerinde tek taraflı gümrük muafiyeti uygulayacak, Kosova ise anlaşmanın
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Türkiye menşeli sanayi ürünlerine uyguladığı gümrük
vergilerini 9 yıl içinde kaldıracağını taahhüt etmiştir(Kosova Ülke raporu, 2015: 2-3).

Tablo 3. Bosna Hersek, Makedonya, Kosova’ nın Türkiye İle Dış
Ticaretlerinin Uzun Dönem Büyüme Oranları
Ülkeler

Yıllar

Ülkenin
Toplam
İhracatı

Ülkeni
n
Toplam
İthalatı

Ülkenin
Toplam
İhracatı
İçinde
Türkiye’ nin
Payı

Ülkenin
Toplam
İthalatı
İçinde
Türkiye’ nin
Payı

Türkiye’ nin
Toplam
İhracatı
İçinde
Ülkenin Payı

BosnaHersek

200004
200509
201014
200004
200509
201014
200004
200509
201014

0.55

0.84

1.92

1.41

2.77

Türkiye’
nin
Toplam
İthalatı
İçinde
Ülkenin
Payı
0.95

0.80

1.06

1.22

3.38

3.19

1.36

0.89

1.11

2.30

3.13

3.22

2.31

0.35

0.55

1.30

1.98

2.35

1.31

0.69

0.83

1.89

2.71

2.90

1.86

0.80

0.82

2.05

3.16

3.08

2.19

--

--

--

--

--

--

0.36

0.61

0.72

2.3

2.53

0.80

0.44

0.63

1.05

2.7

3.05

1.14

Makedonya

Kosova

Kaynak: http://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/TUR/Year/2000/TradeFlow/Export
(12.03.2016)
http://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/TUR/Year/2000/TradeFlow/Import
(12.03.2016)
http://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/BIH/Year/2004/TradeFlow/Export (12.03.2016)
http://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/BIH/Year/2004/TradeFlow/Import (12.03.2016)
http://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/MKD/Year/2007/TradeFlow/Export (12.03.2016)
http://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/MKD/Year/2007/TradeFlow/Import (12.03.2016)
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/ home/dışilişkiler/ulkeler/ulke-detay (12.03.2016)
Kosova İstatistik Kurumu (ESK): https://ask.rks-gov.net/eng/ (12.03.2016)
* Bu tablodaki ülkelerin dış ticaret verileri uzun dönem büyüme oranları hesaplanarak elde edilmiştir.

Tablo 3’ te Bosna-Hersek, Makedonya ve Kosova’nın Türkiye ile dış ticaretlerinin
uzun dönem büyüme oranları incelendiğinde 2000 yılı sonrası bu ülkelerde uygulanan
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reformların sonuç vermesi ile üretim ve büyüme hızında görülen pozitif artış ülkelerin dış
ticaretlerine de yansıdığı görülmektedir. Bu ülkelerin ihracat ve ithalatları 2000-2009
yılları arasında hızlı büyüme performansı gösterdiği, 2010-2014 yılları arasında ise küresel
krizin ve dünya ekonomisinde yaşanan durgunluğun etkisiyle büyüme hızının yavaşladığı
ve önceki döneme göre yine de artış sağladığı görülmektedir.
Ülkelerin toplam ihracatı içinde Türkiye’nin payının uzun dönem büyüme oranları
incelendiğinde,
2000-2009 yılları arasında Bosna-Herseki’ in payının azaldığı,
Makedonya ve Kosova’ nın payının arttığı görülmektedir. 2010 sonrası dönemde ise üç
ülkenin payında da artış gözlemlenmiştir. Ülkelerin ithalat büyüme oranları içinde Türkiye’
nin payı ise Bosna-Hersek’ te 2010 döneminden sonra bir miktar azalış gösterirken, diğer
ülkelerin payının üç dönemde de arttığı görülmektedir.
Türkiye’ nin toplam ihracatı ve ithalatı içinde bu ülkelerin payının uzun dönem
büyüme oranları incelendiğinde tüm dönemlerde artış sağlandığı görülmektedir. Bu artışın
nedeni ise bu ülkeler ile ekonomik ve ticari işbirliğinin geliştirilmesinin dış ticaret üzerine
olumlu yansımalarının sonucudur.
Sonuç
Bosna-Hersek, Makedonya ve Kosova savaşlar ve bağımsızlık sonrası piyasa
ekonomisine geçiş sürecinde reformların uygulanmasında özelleştirme, fiyatların
liberalizasyonu, ticaret ve döviz siteminde reform, rekabet politikası, kurumsal yönetim ve
yeniden yapılandırılması sürecinin gecikmesine neden olmuş bu da ekonomik istikrarı
negatif yönde etkilemiştir. Aynı zamanda ülke ekonomilerindeki gelişme farklılıkları
yeniden yapılandırma sürecinde bu ülkelerin makro ekonomik değişkenlerini farklı
düzeylerde etkilemiştir.
Öte yandan, ekonomik gelişmeyi hızlandırmak amacıyla bu ülkeler Avrupa Serbest
Ticaret Anlaşması (CEFTA)’ na farklı dönemlerde üye olarak katılmışlar ve bu işbirliği
anlaşması ile rekabet güçlerini arttırarak AB tek pazarının bir üyesi olmayı
hedeflemişlerdir. 2000 sonrası yaşanan uluslararası politik ve ekonomik gelişmeler, bu
ülkelerde ekonomik, politik ve uluslararası beklentiler hızlı bir şekilde değişmiştir. Komşu
ülkeler ile işbirliğini geliştirmek ve gelecekte AB üyeliğine hazırlanmak için ve piyasa
ekonomisine geçiş sürecini ve kendi sürdürülebilir ekonomik büyümelerini hızlandırmayı
sürdürme yönünde önemli adımlar atmışlardır.
Türkiye’ nin Bosna-Hersek, Makedonya ve Kosova ile ilişkileri coğrafi, siyasi,
ekonomik, tarihi ve kültürel açıdan önem taşımaktadır. Türkiye’ nin bu ülkeler ile yapmış
olduğu Serbest Ticaret Anlaşması ekonomik ve ticari ilişkileri pozitif yönde etkilemiştir.
Bu kapsamda Türkiye’nin bölgeye yönelik ticaret ve yatırımlarında son yıllarda artış
sağlandığı gözlenmektedir. Bu ülkelerin makro ekonomik göstergeleri Türkiye ile
karşılaştırıldığında nüfus ve yüzölçümü açısından oldukça küçük ülkeler oldukları, GSYH’
laları Türkiye’ ye göre hacim olarak çok küçük olduğu görülmektedir. Ayrıca tüm ülkelerin
enflasyon, işsizlik, iç borç, dış borç, bütçe açığı, cari açık gibi sorunları bulunmaktadır.
Bosna-Hersek, Makedonya, Kosova ve Türkiye’ nin 2000 yılı sonrası Makro
ekonomik göstergelerinin uzun dönem büyüme oranları incelendiğinde, GSYİH’ larının,
KBGSYİH’ larının, enflasyon ve büyüme oranlarının 2009 yılına kadar arttığı daha sonra
uluslararası finansal krizin ve dünya ekonomisinde yaşanan durgunluğun etkisiyle uzun
dönem büyüme oranlarının kısmen düştüğü görülmektedir. Bu ülkelerin işsizlik büyüme
oranları incelenen dönemlerde düşüş göstermiştir.
Doğrudan yabancı sermaye
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yatırımlarının uzun dönem büyüme oranları incelendiğinde, 2000-2009 yılları arasında
ülkelerin ekonomik büyümelerine bağlı olarak tüm ülkelerde yabancı sermaye yatırım
paylarının büyüme oranının yükseldiği, 2010 sonrası ise azaldığı görülmektedir. Ülkelerin
bütçe açıkları uzun dönem büyüme oranları 2000- 2009 döneminde Makedonya ve
Kosova’da yükseldiği, Bosna-Hersek ve Türkiye’ de düştüğü gözlemlenmektedir. 20102014 döneminde ise büyüme oranı Makedonya’ da yükselmiş, diğer ülkelerde ise düşüş
göstermiştir. Cari açıklarının uzun dönem büyüme oranları ise 2000-2004 döneminde
toplam talepteki artışa bağlı olarak Bosna-Hersek, Makedonya ve Kosova’da yüksek
oranda seyrettiği görülmektedir. 2005-2009 yılları arasında ise Makedonya ve Türkiye’ de
cari açık büyüme oranı büyümüş, Bosna-Hersek ve Kosova’ da düşüş göstermiştir. 20102014 döneminde ise Bosna-Hersek’ te cari açık büyüme oranı artış göstermiştir. Diğer
ülkeler arasında bu açık farklı oranlarda da olsa kısmen azalmıştır.
Türkiye’ nin Bosna-Hersek, Makedonya ve Kosova ile aralarında farklı
dönemlerde yapmış oldukları serbest ticaret anlaşmaları ile tarife ve tarife benzeri engelleri
büyük ölçüde kaldırmışlar. Bu durum 2000 sonrası bu dış ticaretlerini pozitif yönde
etkileyerek ülkelerin ticaret hacminin artmasına neden olmuştur. Ancak bu ülkeler Türkiye
ile yapmış oldukları dış ticarette sürekli açık vermişlerdir. Bu kapsamda Bosna-Hersek,
Makedonya ve Kosova’nın Türkiye ile dış ticaretlerinin uzun dönem büyüme oranları
incelendiğinde 2000-2009 yılları arasında hızlı büyüme performansı gösterdiği, 2010-2014
yılları arasında ise büyüme hızının yavaşladığı ve önceki döneme göre artış sağladığı
görülmektedir. Ülkelerin toplam ihracatı içinde Türkiye’nin payının uzun dönem büyüme
oranları incelendiğinde, 2000-2009 yılları arasında Bosna-Herseki’ in payının azaldığı,
Makedonya ve Kosova’ nın payının arttığı görülmektedir. 2010 sonrası dönemde ise üç
ülkenin payında da artış gözlemlenmiştir. Ülkelerin ithalat büyüme oranları içinde Türkiye’
nin payı ise Bosna-Hersek’ te 2010 döneminden sonra bir miktar azalış gösterirken, diğer
ülkelerin payının üç dönemde de arttığı görülmektedir.Türkiye’ nin toplam ihracatı ve
ithalatı içinde bu ülkelerin payının uzun dönem büyüme oranları incelendiğinde tüm
dönemlerde artış sağlandığı görülmektedir.
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VERGİ KAYIP KAÇAĞINI AZALTMADA BİLGİ UÇURMA
(WHISTLEBLOWING)
Hamza KAHRİMAN*
Özet
Vergi sistemlerinde yer alan ihbar müesseselerinin iyi işleyebilmesi öncelikle yasal
düzenlemelerin kapsamlı, adil, günün şartlarına uygun olmasına ve toplumun bu konuda
yeterli düzeyde bilgilendirilmesine bağlıdır. Türkiye’deki mevcut düzenlemelerin ihbar
müessesesinden beklenen verimi almaktan uzak olduğu görülmektedir. Son yıllarda
gelişmiş ülkelerin pek çoğunda sadece vergi kaçırma ya da benzer mali suçlar için değil,
diğer kurum içi suiistimal ve yolsuzluklar ile hukuksuzlukların yetkili makamlara
bildirilmesi için bir ihbar müessesesi olarak “Whistleblowing” düzenlemeleri hayata
geçirilmiştir. Whistleblowing Türkçe tam karşılığı olmayan ve bu yüzden de farklı şekilde
çevirileri yapılan bir kavramdır. Bilgi uçurma, bilgi ifşası şeklinde Türkçe karşılıkları
mevcuttur. Sözlükteki anlamı ıslık çalma olan Whistleblowing, bir örgüt içindeki etik dışı
olay, davranış ve faaliyetlerin, gerekli önlemlerin alınması için işletme içindeki ya da
dışındaki yetkililere bildirilmesi şeklinde ifade edilmektedir. Bu bildirimleri yapan kişilere
ise whistleblower denilmektedir. Whistleblowing sistemini uygulayan ülkelerde etik dışı
ya da yasal olmayan durumlar hakkında bilgi uçuranların (whistleblowerların) kötü
muamele, baskı veya işten atılma şeklindeki durumlara maruz kalmaması ve verdikleri
bilgiler nedeniyle parasal olarak ödüllendirilmelerini sağlayan düzenlemeler mevcuttur.
Türk hukuk sisteminde whistleblowing sistemine ilişkin özel bir yasal düzenleme
bulunmamaktadır. Türk hukuk sisteminde vergi ihbarlarına ilişkin kanun 85 yıl önce
(1931’de) çıkarılmış ve artık güncelliğini yitirmiş durumdadır. Bu çalışmada
whistleblowing’in ne olduğu, çeşitli ülkelerdeki durumu ele alınmış ve bu bağlamda Türk
hukuk sistemindeki mevcut yasal düzenlemeye bakarak vergi ihbarları için ne gibi bir
düzenleme yapılabileceği incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bilgi uçurma, Muhbir, Vergi kaçakçılığı, İhbar ikramiyesi
JEL Sınıflandırma Kodları: H26, K34, M12
Abstract
In order to ameliorate reporting functions of tax systems, the legislative regulations
need to become comprehensive, fair and in line with actual conditions and they need to be
based on giving enough information to the society on this matter. In Turkey, current
regulations of reporting are far from producing the expected level of efficiency. Developed
countries have recently started using ‘Whistleblowing’ regulations, both for tax evasion
and similar financial crimes as well as for reporting other in-house abuses, corruption and
illegalities to the related authorities. The term “Whistleblowing” has no exact equivalent in
Turkish and thus has a few different translations. It has meanings such as informing
authorities about some irregularities and revealing information. Whistleblowing literally
means whistling and is defined as reporting an unethical incident, behavior or activity to
the authorities, within or outside of an institution, for them to take necessary precautions.
Those who report these behaviors, incidents or activities are called “whistleblowers”.
Countries that have whistleblowing system have also regulation in place to protect
whistleblowers, who report unethical or illegal behavior, from maltreatment, pressure or
being fired and to reward them monetarily for the information that they have supplied.
Turkish legal system has no specific whistleblowing regulation. Turkish law on tax
reporting was enacted in 1931 and is currently outdated. This study explains definition of
whistleblowing looks at various countries to analyze their whistleblowing systems and
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finally explains what type of regulations can be made for tax reporting within the existing
Turkish legal framework.
Keywords: Whistleblowing, Whistleblower, Tax evasion, Whistleblower award
JEL Classification Codes: H26, K34, M12
1. GİRİŞ
Ekonomik faaliyetlerin kayıt altına alınması konusu, kayıt dışı faaliyetlerin
ekonomimizde ulaştığı boyutlar ve bu konuda ortaya konulan eylem planları dikkate
alındığında uzun yıllardır ülke gündeminin önemli bir konusu olmaya devam etmektedir.
Kayıt dışı ekonominin mali, siyasi, ekonomik, coğrafi, yapısal ve vergi sistemi gibi pek
çok nedeni bulunmaktadır. Ekonomide kayıt dışı faaliyetlerin düşük düzeylere
çekilebilmesi için yürütülecek faaliyetlere, devletle beraber vatandaşların katılımı da son
derece önem arz etmektedir (Aksümer, Türk Vergi Sisteminin Modası Geçmeyen
Müessesesi: İhbar ve İhbar İkramiyesi, 2015). Kanuni düzenlemelerin, yasakların bir
dereceye kadar caydırıcı olduğu, hatta bazı zamanlar yetersiz kaldığı durumlarda,
toplumsal duyarlılıklar bu tip sorunların çözümü daha da kolaylaşabilmektedir. Çünkü bu
noktada toplumun oto kontrol mekanizması devreye girebilmekte, vergi sistemlerinde vergi
kayıp ve kaçağının önlenebilmesi için ihbar müessesesi düzenlemelerine yer
verilebilmektedir (Say, 2008).
İhbar müessesesi, tüm dünyada vergi incelemelerinin veya daha genel bir ifadeyle
vergi denetimlerinin en önemli bilgi kaynaklarından biridir (Erol, 2011). Arapça kökenli
olan ihbar kelimesi Türk Dil Kurumu (2011) tarafından, “1. Bildirme, bildirim, haber
verme. 2. Suçlu saydığı birini veya suç saydığı bir olayı yetkili makama gizlice bildirme,
ele verme” şeklinde tanımlanmaktadır. İhbar kelimesi Say’ın (2008) da ifade ettiği gibi
toplumumuzda soğuk karşılanan bir kelime olsa da, vergisel anlamda “ihbarcı tarafından
herhangi bir mükellef hakkında vergi kayıp ve kaçağına ilişkin yapılan sözlü ve yazılı
bildirime ihbar denir”.
Erol’a (2011) göre ihbarda bulunan kişi anlamında kullanılan “ihbarcı” kelimesi
doğru bir ifade değildir. Çünkü ihbar, Arapça kökenli bir kelimedir ve Arapça kökenli bir
kelimeye Türkçe yapım eki ekleyerek yeni bir sözcük türetmek dil yapımıza aykırıdır. Bu
yüzden de ihbarcı yerine ya Arapçadaki ihbar eden anlamındaki “muhbir” kelimesi
kullanılmalı ya da “ihbar eden” sözcüğü kullanılmalıdır.
Vergi sistemimizde ihbar, vergi incelemesi açısından son derece önemli bir
müessesedir. Vergi sistemimiz genel olarak beyan sistemine dayandığı için, mükellefin
beyanı esas alınmaktadır. Mükellefin beyanının doğruluğunun araştırılıp, tespit edilmesi
ise vergi incelemesi ile sağlanmakta olup; vergi incelemesini başlatan unsurlardan birisi de
muhbirler tarafından yapılan ihbarlardır (Şenses, İhbar İkramiyesi Müessesesi ve Etkinliği,
2015).
Türkiye’deki mevcut ihbar düzenlemesine bakıldığında, bu müessesesinin mevcut
haliyle kendisinden beklenen verimi sunmasının uzak olduğu görülmektedir. Hal böyle
olunca, “Bu konudaki daha etkin uygulamalar nelerdir?” sorusu gündeme gelmektedir. Son
yıllarda gelişmiş ülkelerin pek çoğunda hayata geçirilen ve sadece vergi kaçırma ya da
benzer mali suçlar için değil, diğer kurum içi suiistimal ve yolsuzluklar ile
hukuksuzlukların yetkili makamlara bildirilmesinde kullanılan bir ihbar müessesesi olarak
“Whistleblowing” şeklindeki uygulamaları görmekteyiz.
2. WHISTLEBLOWING KAVRAMI
Whistleblowing Türkçe tam karşılığı olmayan ve bu yüzden de dilimize farklı
şekilde çevirisi yapılan bir kavramdır. Zamantılı Nayır’a (2012) göre whistleblowing
kavramı Türkçede “kurum içi suiistimal ve yolsuzlukların ihbarı” anlamına gelmektedir.
Bu konuda yapılan diğer çalışmalara bakıldığında ise “organizasyonlardaki yasa dışı ve
etik değerlere uygun olmayan davranışların bildirilmesi” (Aktan, 2006), “ahlaki olmayan
davranışların bildirilmesi” (Sayğan & Bedük, 2013), “bilgi ifşası” (Uyar & Yelgen, 2015),
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“bilgi uçurma240” (Aydın, 2002), “ihbarcılık” (Alparslan Danışman, 2012) gibi Türkçe
karşılıklara yer verildiği görülmektedir.
Whistleblowing kelimesinin kökeni İngilizce kaynaklı “ıslık çalma (blow the
whistle)” olup, dünyadaki pek çok ülkede olduğu gibi, polisin ya da yoldan geçenlerin yasa
dışı bir faaliyete rastladıklarında, bu faaliyeti yapanı vazgeçirmek için uyarı amacıyla ıslak
çalmasıdır (Kleinhempel, 2011). Bu kavram örgütsel bir terim olarak ABD’de ilk kez 1963
yılında Senatonun Alt Komitesi Baş Hukuk Müşavirine yeni ABD Yönetimindeki güvenlik
riskleri hakkında gizli belgeleri veren Otto Otopeka olayında geçti (Hersh, 2002).
Whistleblowing ile ilgili pek çok tanım bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şu
şekildedir; Bir organizasyonun mevcut üyeleri ya da daha önce bu organizasyonda yer
almış kişilerin, yasadışı, ahlak dışı yahut gayrimeşru olduğu düşünülen faaliyetlere ilişkin
bilgileri, bunları engelleyebileceğine inanılan organizasyon içi ya da dışı kişi veya
kurumlara ifşa etmesine whistleblowing denilmektedir (Near & Miceli, 1985). Bouville
(2008), hâlihazırdaki çalışanlardan birinin (ya da daha önce çalışmış olanlardan birinin)
etik dışı ya da illegal olduğunu düşündüğü bir yanlışlığı, daha yüksek konumdaki
yöneticiye ya da kurum dışı bir otoriteye yahut kamuoyuna açıklaması eylemi olarak
tanımlamaktadır. Aktan (2006) da bu alanda yazılmış çok sayıdaki çalışmadan
faydalanarak “…bir organizasyon içerisinde yasa-dışı ve etik değerlere uygun olmayan
davranış ve eylemlerin organizasyon içi ve/veya organizasyon dışı başka kişilere veya
kurumlara zarar vermemesi için enformasyon sahibi kişiler (çalışanlar veya paydaşlar)
tarafından sorunları çözme güç ve yetkisine sahip iç ve dış otoritelere bildirilmesi…”
şeklinde bir tanım yapılabileceği ifade etmektedir.
Hersh (2002) literatürde bu konuda yapılmış tanımların pek çoğunun, bu eylemi
sadece yasadışılığın bildirilmesiyle sınırlamadığını, ahlak dışı işlemlerin ve/veya
haksızlıkların bildirilmesini de içerecek şekilde hem fikir olduklarını belirtmektedir.
Whistleblowing kavramının pek çok insanım bildiği bir kavram haline gelmesinde
bu konu ile ilgili yapılmış filmlerin241 ve medya aracılığıyla kamuoyuna yansıyan
skandalların242 önemli bir payı vardır. Söz konusu skandallar sonucunda gelişmiş ülkelerin
pek çoğunda hem bu bilgi uçurma faaliyetleri neticesinde gizli kalmış yasadışı faaliyetlerin
açığa çıkarılması hem de bu bilgi uçurma eylemini yapan kişilerin korunmasına imkân
verecek bir ortamın sağlanması için whistleblowing düzenlemeleri hayata geçirilmiştir.
Whistleblowing, çevresel etkilerden yolsuzluklara kadar pek çok konuyu kapsamaktadır
(Eralp, 2015).
Whistleblowing’e konu olan etik dışı, yanlış ya da yasadışı eylemler, çözüm
bulunması amacıyla örgüt içindeki yöneticilere bildiriliyorsa içsel whistleblowing; örgüt
dışındaki yetkili makamlara (polis, yargı, medya v.b.) bildiriliyorsa dışsal whistleblowing
durumu söz konusudur (Eren & Orhan, 2013).

Bu çalışmada Whistleblowing kavramı için Türkçe karşılık olarak “bilgi uçurma” ifadesi tercih
edilmiştir.
241
Bu filmlerden ilki, 1999 yılı yapımı olan ve başrollerini Russel Crowe ile Al Pacino’nun
oynadığı “Köstebek (Insider)” filmidir. 2010 yılı yapımı olan ve başrollerini Larysa Kondracki ve
Rachel Weisz’ın oynadığı “Muhbir (Whistleblower)” filmi de bu konudaki bir başka filmdir.
242
Bu skandallardan bazıları şunlardır: ABD’deki ünlü enerji şirketi Enron’da üst düzey yönetici
olarak çalışan Sherron Watkins’in işletmedeki muhasebe yolsuzluklarını yetkili kişi ve kurumlara
bildirmesi sonucu Enron Skandalı olarak bilinen skandalın patlak vermesi; FBI ajanı Coolen
Rowley’in 11 Eylül saldırılarını olabileceğini önceden haber vermiş olmasına rağmen gerekli
önlemlerin alınmadığının ortaya çıkması; WorldCom şirketinin mali denetçisi Cynthia Cooper’ın
şirket hesaplarındaki muhasebe hileleri ile 9 milyar dolarlık yolsuzluk olayını bildirdiği halde
Arthur Andersen mali denetim ve danışmanlık şirketinin bunu görmezden gelmesi ile patlayan
skandal. Kaynak: Sahra SAYĞAN & Aykut BEDÜK, “Ahlaki Olmayan Davranışların
Duyurulması (Whistleblowing) ve Etik İlişkisi Üzerine Bir Uygulama”, Dokuz Eylül Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:28, Sayı:1, 2013, ss.1-23).
240
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Yasa dışı, etik dışı veyahut haksız durumları fark edip, bu davranış ve uygulamaları
ifşa ederek ortaya çıkaran bu insanlara whistleblower denilmektedir. Whistleblowing
eylemi çalışılan kuruma karşı bir hainlik olarak algılanıp düşünülebileceği gibi, etik
kurallar bağlamında dürüstlüğü ön plana çıkaran cesur davranışlar olarak da düşünülebilir.
Bu açıdan bakıldığında yüksek bir kişisel sorumluluk ahlakının sahip bir nevi “Vicdani
retçi” olarak görülebilir (İpek, 2015).
Whistleblowing eylemini gerçekleştiren kişi (Whistleblower) bu konuda
enformasyona sahip olup, bu enformasyonu ya mevcut kurum çalışanı olması ya da
önceden ilgili kurumda çalışmış olması sayesinde edinmiş olabilir. Hatta bu eylem kurum
çalışanı dışında, söz konusu bilgi uçurmaya konu olan enformasyona sahip olan bir şirket
ortağı tarafından da gerçekleştirilebilir. Hatta organizasyon dışındaki kişiler dahi
whistleblowing konusu olan enformasyona sahip olup bilgi uçurabilirler (Aktan, 2006).
2. WHISTLEBLOWING (BİLGİ UÇURMA) TÜRLERİ VE SÜRECİ
Whistleblowing eylemi en az dört unsurdan oluşur; (1) Bilgi uçuran kişi
(whistleblower), (2) Rapor edilen şikâyet ya da haksızlık, (3) Söz konusu haksızlığı ya da
yanlışı işleyen organizasyonda çalışan bir grup insan veya bir şahıs ya da genel olarak
organizasyonun kendisi (4) Söz konusu haksızlık ya da yanlışlığın şikâyet edildiği taraf
(Dasgupta & Kesharwani, 2010).
Bir kurum çalışanın karşılaştığı yasa dışı ya da etik dışı bir durum karşısında
önünde üç alternatif vardır: Birincisi, hiçbir şey yapmayıp, görmezden gelme; İkincisi,
önce kurum içindeki yetkililere bildirme, sonuç alamazsa kurum dışı yetkili makam ya da
kişilere bildirme; Üçüncüsü ise böyle bir mücadele girişmek yerine, çözümü söz konusu
organizasyondan ayrılmakta bulma (Aktan, 2006).
Kurum çalışanın yaptığı her bilgi ifşası whistleblowing kapsamında
değerlendirilmez. İfşası yapılan bilginin kamu yararını ilgilendiren bir bilgi olması gerekir.
Diğer bir ifadeyle diğer kişileri, örneğin halkın genelini ilgilendiren bir konu olmuş olması
gerekir. Ancak bu şekildeki bir bilgiyi ifşa eden whistleblower yasalar tarafından korunma
altına alınabilir. Birleşik Krallık yasaları gereği aşağıda sayılan eylemlerden birisinin
bildirilmesi whistleblowing kapsamında değerlendirilmekte ve bu bilgi ifşasını yapan
whistleblower yasal korunma altına alınmaktadır (GOV.UK, 2016);

-

Cezai bir suç, örneğin dolandırıcılık,
Birilerinin sağlığını ya da güvenliğini tehlikeye atan durumlar,
Çevre açısından risk oluşturan ya da fiili olarak çevreye zarar veren
durumlar,
Adli hatalar,
Yasaların firma tarafından ihlal edilmesi, örneğin sigortanın kuralı
gereği yapılmamış olması,
Birilerinin bir yanlışlığı örtbas etmeye çalışıldığının düşünüldüğü
durumlar.

Near v.d. (2004) geniş bir askeri üstte yaptıkları bir araştırmada, whistleblowing
sürecine yol açan yedi temel haksızlık veya yanlışlık tespit etmişler ve bunları şu şekilde
sıralamışlardır; Hırsızlık, İsraf, Kötü Yönetim, Güvenlik Problemleri, Cinsel Taciz, Haksız
Şekildeki Ayrımcılık, Hukuki İhlaller.
Whistleblower durumundaki kişilere hukuki danışmanlık hizmeti sunan hukuk
bürosu Hagens Berman (HB)’a (2016) göre, whistleblower’lar tarafından en sık bildirilen
beş yolsuzluk türü şunlardır; (1) Sağlık alanındaki yolsuzluklar, (2) Savunma alanındaki
yüklenicilik anlaşmaları yolsuzlukları, (3) Vergi /Gelir İdaresi (IRS) konusundaki
yolsuzluklar, (4) Menkul kıymet yolsuzlukları, (5) İhale yolsuzlukları.
Whistleblowing süreci genel itibariyle beş adımda gerçekleşmektedir
(Whistleblower Netzwerk E.V., 2016);

-

Birinci Adım: Farkın varma (Teşhis); Söz konusu olayın riskli ya da
haksız bir durum olarak görülmesi.
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-

İkinci Adım: Düşünme; Görmezden gelme, işten ayrılma ve ses çıkarma
arasında nasıl bir tercihte bulunacağına karar verme.
Üçüncü Adım: Eylemde bulunma; Bildirimde bulunulacak makam,
bildirimin içeriği ve bildirim şekli dikkate alınarak eyleme geçme.
Dördüncü Adım: Tepki; İlgili makam ve/veya organizasyon ve
organizasyon üyelerinin bilgi ifşasında bulunana gösterdikleri tepki.
Beşinci Adım: Değerlendirme; Gelen tepkilere göre eylemin başarı ya
da başarısız olarak değerlendirilmesi (Üçüncü adıma geri dönülmesi).

Near ve Miceli (1985) göre whistleblowing, whistleblower ve şikâyete konu
örgütün yapılan bu şikâyete karşı aldıkları dört karardan oluşan bir süreci yansıtmaktadır.
Near ve Miceli’nin değerlendirmesi daha ziyade kurum içi whistleblowing eyleminin
adımlarına yönelik açıklamalar içermektedir. Onlara göre, adımların ilki, gözlemcinin,
gözlemlenen etkinliğin aslında haksız, yani yasadışı, ahlak dışı ya da gayrimeşru, olup
olmadığına karar vermesidir. İkinci adım, bu faaliyetin bildirilmesidir. Bu karar çeşitli
faktörlere bağlıdır. Bildirimde bulunacak kişiler, bildirdikleri haksızlığın ciddiyetle ele
alınacağını ve bu bildirimin nerelere rapor edileceğini biliyorlarsa böyle bir durumda
harekete geçeceklerdir. Ayrıca, bildirimde bulunan kişinin bu bildirim sonucunda söz
konusu haksız eylemin sona edileceğine inanması gerekir. Bunun dışında alternatif finansal
kaynaklara ve duygusal desteğe sahip olup olmadığı, kişisel olarak katlanacağı bedeller ve
kişilik özellikleri de bu adımı etkileyen unsurlardır. Bildirimde bulunma, üçüncü adımı
oluşturur. Whistleblowing eylemi gerçekleştikten sonra organizasyonun bir şekilde bu
eyleme karşılık vermesi gerekir. Hareketsiz kalması ileride kendisi için ciddi maliyetler
doğurabilir. Elbette faaliyetin meşruluğu konusunda taraflar arasında farklı görüşler
olabilir. Dördüncü ve son adımda ise organizasyon yapılan bu bildirimi göz ardı edebilir
ya da bildirimde bulunan çalışanı susturma yoluna gidebilir.
3. WHISTLEBLOWING EYLEMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Bireylerin kurum içi suiistimal ve yolsuzluk ihbarında bulunmaları çok çeşitli
faktörlere bağlıdır. Literatürde bu konuda yapılmış çalışmalara bakıldığında, bu faktörlerin
genellikle kişisel faktörler, durumsal faktörler ve örgütsel faktörler başlığı altında
toplandığını görülmektedir (Mercan, Altınay, & Aksanyar, 2012); (Hersh, 2002); (Near &
Miceli, 1985).
-Kişisel Faktörler: Whistleblower’lar arasındaki farklılıkları yönelik yapılmış
ampirik araştırmalar daha ziyade yaş, cinsiyet, sosyal sınıf gibi demografik faktörler ile
kendini gerçekleştirme (öz-yeterlilik), kontrol odaklılık, eğitim ve ahlaki gelişme gibi diğer
faktörlere odaklanmıştır (Hersh, 2002). Örneğin, Mesmer-Magnus ve Viswesran, 26
makaleyi temel alarak bir meta analiz çalışması yapmış; ihbarda bulunan kişilerin
özelliklerini ortaya koymaya çalışmıştır. Yapılan analize göre, ihbarda bulunanlar
çoğunlukla iş performansları yüksek, iyi eğitimli ve yönetici konumunda oluşan kişilerden
oluşmaktadır (Zamantılı Nayır, 2012).
Başka bir araştırmaya göre, genç yaştaki çalışanların, ileri yaştaki çalışanlara göre
whistleblowing eyleminde bulunma eğilimleri daha yüksektir. Çünkü ileri yaştaki
çalışanların kuruma verdikleri pek çok şey vardır. Örneğin, çalışma yıllarının büyük
kısmını burada geçirmiş olabilirler. Ayrıca uzun zamandır ilgili kurumda çalışmalarından
dolayı, böylesi bir davranışın risklerini ve muhtemel sonuçlarını daha iyi değerlendirme
eğilimine sahiptirler (Near & Miceli, 1985).
-Durumsal Faktörler: Whistleblower, fark etmiş olduğu yanlış ya da etik dışı
davranışları, iş arkadaşlarına zarar verdiğini gördüğünde harekete geçmeye hazırdır.
Whistleblower’ın desteklenmesi ve cesaretlendirilmesi durumunda harekete geçmesi de
artacaktır (Mercan, Altınay, & Aksanyar, 2012).
-Örgütsel Faktörler: Örgüt kültürü çalışanların gördükleri yanlışları iletmesine
imkân veriyorsa, whistleblowing eylemine girişme ihtimali de artmaktadır. Örneğin bazı
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örgütler, bir çalışanı tarafından orta çıkarılan olumsuz davranışlar karşılığında söz konusu
çalışanını ödüllendirme yoluna gitmektedir (Dasgupta & Kesharwani, 2010).
4. ÇEŞİTLİ ÜLKELERDEKİ WHISTLEBLOWER DÜZENLEMELERİ
Günümüzde dünyadaki devletler ve organizasyonlar gizli ya da çözüme
kavuşturulmamış haksızlıkların açığa çıkarılmasında ve caydırılmasında; yolsuzluk ve
yönetimsel yanlışlıklarla mücadelenin güçlendirilmesinde ve hesap verebilirliğin
artırılmasında whistleblowing’in kritik önemde olduğunu gün geçtikçe kabul ediyorlar.
Whistleblower durumunda olan kişilerin yasal olarak korunması için bir dizi yasal
düzenlemeler yapıyorlar. Toplumsal açıdan büyük yarar sağladığı aşikar olan
whistleblowing’in hem kamu hem de özel sektör kurumlarının organizasyon içi
kültürlerinin gelişiminde de bir araç olabilir (DLA Piper's Employment Group, 2013).
Gerek kurum içine gerekse de kurum dışına yönelik olarak, bir kimseyi belli bir
konuda bir bilgi ifşasında bulunmaya teşvik edebilmek için, bunu yapacak kişiye maruz
kalabileceği bir takım sıkıntılara karşı (can güvenliği tehlikesinden, işsiz kalmaya, çalıştığı
kurumda mobbing’e uğramaya kadar) bazı koruma imkânlarının sunulması gerekmektedir.
Whistleblowing davranışı, ortaya çıktığı kültür açısından daha ziyade Anglo-Sakson
ülkelere has bir durum olsa da, bugün artık pek çok gelişmiş ülkede whistleblowing
eylemini yapan whistleblower’lar için koruma mekanizması sağlayacak düzenlemelerin
hayata geçirilmiş olduğu görülmektedir.
Whistleblower’ları korumak için yolsuzlukla mücadele yasaları (anti-corruption
laws) şeklinde özel yasalar çıkarılabildiği gibi; rekabet yasaları, muhasebe yasaları, çevre
koruma yasaları, şirket ve menkul kıymet kanunları gibi bir takım kanunlarla da
korunmaları sağlanabilmektedir (OECD, 2012).
Avustralya, Kanada, Gana, Japonya, Kore, Yeni Zelanda, Romanya, Güney Afrika,
Birleşik Krallık ve ABD, kamu sektöründeki whistleblower’ları korumak için kapsamlı ve
özel mevzuatı kabul eden ülkelerdir (OECD, 2012).
Örneğin, Japonya’da, Çin’de, Birleşik Krallık’ta ve ABD’de kapsamlı koruma
düzenlemeleri mevcutken; şu an için Avustralya’da, whistleblower’lara yönelik koruma
mevcut federal yasalarla sınırlıdır. Almanya, Fransa, Hollanda ve Hong Kong’da şu anda
whistleblower’ları koruma amaçlı özel yasalar bulunmamaktadır. Yargı sistemi
whistleblower’ları çeşitli kanunlarda (Örneğin; İş Kanunu, Yolsuzlukla Mücadele Kanunu,
Ceza Kanunu gibi) yer alan bir takım hükümler vasıtasıyla korumaktadır. Avrupa’da
whistleblower’lar için en kapsamlı yasal düzenlemeye sahip ülke Birleşik Krallık’tır.
Birleşik Krallık’ın whistleblowing düzenlemesi bu konuda dünyadaki en kapsamlı olan
yasal düzenleme olarak kabul edilmektedir. Fransa’da whistleblower’lara yönelik
korumanın kaynağını, veri koruma kanunu (data protection laws) oluşturmaktadır. AsyaPasifik ülkelerinden Çin ve Japonya whistleblower koruma yasalarına sahip olmada,
bölgenin önde gelen iki ülkesi konumundadırlar. Hong Kong’da ise whistleblower için
yasal bir koruma düzenlemesi mevcut değildir (DLA Piper's Employment Group, 2013).
İyi uygulama örnekleri olarak ABD ve Birleşik Krallıktaki whistleblower uygulamalarına
biraz daha detaylı bakılabilir.
Tablo 55: Bazı Ülkelerdeki Whistleblower Koruma Düzenlemeleri
Az Koruma/Hiç Korumama  Genel Yasalarla Bazı Korumalar  Açık Koruma


1538

Genel İşten Çıkarma
Yasaları
Misillemeye Karşı
Koruma
Dışsal Bilgi İfşasının
Teşvik Edilmesi
İçsel Bilgi İfşasının
Teşvik Edilmesi
Whistleblowing Süreci
Hakkında Danışmada
Bulunma Zorunluluğu
Yönetimin Bilgi
İfşalarını Araştırma
Zorunluluğu
Devletin/Düzenlemeleri
n bilgi ifşasını teşviği

X







X


X




 
 




 
 


 X




X

X

X

X

X

X




X

 
 

X




Güney Afrika

X



 


Avustralya





Çin





Japonya

Hollanda ⁕





Hong Kong

Fransa





Almanya

Açık (Sarih) Yasalar





Birleşik
Krallık

ABD
Genel Olarak
Koruma Önlemlerinin
Derecesi (Rating)













 
 

 
 
   











 
  







X







X

X

X

X





 X

X

X

X

X

X




X

X







X

X

X

X

X




X

X

X

X

X

X

X

X

X




X

X




⁕Yeni whistleblowing yasaların önerildiği yargılama alanları.
Kaynak: (DLA Piper's Employment Group, 2013).

4.1. Birleşik Krallıkta Whistleblower Düzenlemesi
Bu ülkeler arasında Birleşik Krallık, hem özel hem de kamu sektöründeki
whistleblower’ların korunması konusunda tekil bir açıklamayı içeren en gelişmiş kapsamlı
yasal sistemlerden birisine sahiptir (OECD, 2012).
Birleşik Krallıkta Whistleblower olanları korumak için yapılan yasal düzenleme
1998 yılında çıkarılan ve kısa adı PIDA olan Britanya Kamu Çıkarı Bilgilendirme
Yasası’na (The British Public Interest Disclosure Act) dayanmaktadır. Bu yasa genel
olarak, organizasyonlarda ortaya çıkabilecek yanlışlıklardan (haksızlıklardan)
kaçınılmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Dahası bu yasa, misillemeden kaçınılması,
whistleblower konumundaki kişileri doğrudan parasal bir ödül için böylesi bir eyleme
girişmeyi teşvik etmeme, iyi niyetle ve kamu yararı için bilgi uçuranları koruma ve bu
kişilerin mağdur olmamalarını sağlama gayesi gütmektedir (UK Essays, 2016).
Birleşik Krallıkta whistleblower yasal korunma programından, çalışanlar (örneğin,
polis memuru, büro çalışanı, fabrika işçisi gibi), stajyerler, ajans çalışanları, bir şirketin
sınırlı sorumlu ortakları yararlanır. Bir uzlaşma (sulh) anlaşmasında bir gizlilik maddesi ya
da işverenle ilgili bilgilerin halka sunulmasını engelleyen bir iş sözleşmesi varsa, böyle bir
durumdaki whistleblower için korunma imkânları geçerli değildir. Whistleblowing
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eylemine konu olacak bilgilerin ise kamuoyunu ilgilendiren yani kamu yararına yönelik
(cezai suçlar, halk sağlığı, çevre açısından risk doğuran eylemler, adli hatalar, yasalara
uymama, haksızlıkların örtbas edilmesi gibi) konulardan oluşması gerekmektedir. Kişisel
davalar (örneğin, zorbalık, taciz, ayrımcılık), kamu yararını ilgilendirmediği takdirde ihbar
kanunu (whistleblowing law) kapsamına girmemektedir (GOV.UK, 2016).
Birleşik Krallıkta vergi tahsilatını gerçekleştiren Gelir ve Gümrük İdaresi (HM
Reveneu & Customs) 2014-2015 mali yılında vergi kaçakçılığı ihbarında bulunan
whistleblower’lara ödül olarak toplam 605.000 sterlin ödemede bulundu. 2013-2014 mali
yılında bu tutar 402.000 sterlin olarak gerçekleşmiştir (The Guardian, 2015).
4.2. ABD’de Whistleblower Düzenlemesi
ABD’de whistblower’ların korunması meselesinin geçmişi epey gerilere
gitmektedir. Bu konuda özel sektördeki işverenlerin ihbarcı durumundaki
whistleblower’lara karşı misilleme ya da öç alma girişimlerine yönelmelerini engellemek
için belirli sektör veya endüstrilere yönelik çıkarılmış pek çok yasal düzenleme mevcuttur.
1970 yılında çıkarılmış olan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yasası (the Occupational Safety
and Health Act), kamuoyunda Sarbanes-Oxley (SoX) Yasası olarak bilinen ve 2002 yılında
çıkarılan Kurumsal ve Cezai Suçtan Kaynaklanan Hesap Verebilirlik Yasası (the Corporate
and Criminal Fraud Accountability Act), kamuoyunda kısaca Dodd-Frank olarak ifade
edilen 2010 tarihli Wall Steeet Reformu ve Tüketici Koruma Kanunu (Wall Street Reform
and Consumer Protection Act), Menkul Kıymet Kanundaki whistleblower’lara yönelik
koruma önlemleri, 2010 yılında yürürlüğe giren ve sağlıkla ilgili konularda ihbarlarda
bulunanları korumaya yönelik önlemler barındıran Sağlık Bakım ve Güvenliği Yasası
(Affordable Care Act) gibi yasalar bu konuda örnek olarak gösterilebilir (DLA Piper's
Employment Group, 2013).
Whistleblower’lar hakkında düzenlemelerin ABD ve dünya kamuoyunun en
dikkatini çekmiş olan yasal düzenleme 30 Temmuz 2002’de yasalaşmış ve yukarıda ismi
zikredilmiş olan Sarbanes-Oxley (SoX) Yasası’dır. Bu yasa, Amerikan yönetiminin Enron
ile başlayan sürece verdiği bir yanıt, diğer bir deyişle kamuoyunun sermaye piyasalarına
olan güvenini yeniden tesis etme çabası olarak da ifade edilmektedir (Güngör, 2003).
Sarbanes-Oxley Yasası, Enron, Worldcom ve Xerox gibi büyük şirketlerin finansal
skandallarından sonra yürürlüğe girmiş ve özellikle halka açık şirketlerin denetlenmesinin
izlenmesi, denetçilerinin bağımsızlığının güçlendirilmesi, şirket sorumluluğunun ve üst
yönetim düzeyinde açıklama sorumluluğunun artırılması, halka açık şirketlerin finansal
raporlama sürecindeki kalite ve şeffaflığın artırılmasına yönelik bir takım düzenlemeleri
bünyesinde barındıran ve sonraki süreçte de tüm dünyada benzer konularda düzenleme
yapılması yönünde etkiler doğurmuş bir yasadır (Temel, 2008).
Sarbanes-Oxley Yasası 11 ana başlık ve 66 alt başlıktan oluşmaktadır. Bu
başlıkların 8 numaralı olanı “Kurumsal ve Cezai Hile Sorumluluğu” olan başlık olup,
içerisinde çeşitli alt başlıkları barındırmaktadır. Bu alt başlıklardan birisi de “hileyi ortaya
çıkaran kamuya açık şirket çalışanlarının korunması” alt başlığıdır (Temel, 2008). Bu alt
başlık whistleblower’ların korunmasına yönelik hükümler içeren bir düzenlemedir.
Örneğin, Sarbanes-Oxley Yasası yüklenicileri, alt yüklenicileri, acenteleri yanı sıra halka
açık belirli şirketlerdeki çalışanları da korumaktadır. Bu yasadaki bir düzenleme ise, bir
çalışanın, whistleblower’a yapacağı bir misillemeden işverenin temsil edilen boyutu ile
sorumlu tutulması hükmüdür. Yine bu yasa gereği, bireysel olarak bir çalışan, şayet
misilleme çabası ile whistleblower konumunda olan birinin istihdam şartlarını ve
koşullarını değiştirecek konumdaysa böylesi bir durumda kişisel olarak sorumlu
tutulabilmektedir. Ayrıca Sarbanes-Oxley Yasası gereği, işlenen bir suçu polise
bildirenlere karşı misillemeye girişilmesi durumunda, beş ile on yıl arasında değişen
cezalar öngörülmüştür (DLA Piper's Employment Group, 2013).
ABD’de vergi ihbarı ve buna ilişkin ödenecek ihbar ikramiyesi konusunda, 2006
yılında kabul edilen Vergi İadesi ve Sağlık Yasası (The Tax Relief and Health Care Act)
önlemli değişiklikler meydana getirdi. Bu yasa sonrası Amerikan İç Gelir Kanunu’na
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eklenen Bölüm (Section) 7623(b) ile ihbar ikramiyesi konusu düzenlenmiştir.
Ödenebilecek ihbar ikramiyesinde parasal bir üst sınır yoktur. Bu yasa gereği ihbar
ikramiyesi alabilmek için verilen bilgilerin şu şekilde olması gerekmektedir (IRS, 2016);

-

Verilen
bilgilerle,
yalan
beyanda
bulunulması
halinde
cezalandırılacağını kabul edip, imzalaması,
Vergi ödevinin yerine getirilmemesi sonucu ortaya çıkan, vergi, ceza,
faiz ve diğer ilave tutarların toplam miktarının 2.000.000 Doları aşması,
Bireysel mükelleflere ilişkin verilen bilgilerde ise hakkında ihbar yapılan mükellefin
yıllık brüt gelirinin söz konusu mali yılların en az birinde 200.000 Doları geçmiş
olması.

Verilen bilgilerin yukarıdaki koşulları sağlaması ve idari veya adli işlemlere büyük
ölçüde katkıda bulunması halinde, muhbire idari ya da adli işlemlerin sonucuna bağlı olarak
tahsil edilen toplam tutarın %15 ile 30’u arasında IRS tarafından tespit edilecek miktarda
ihbar ikramiyesi ödenmektedir (IRS, 2016).
IRS tarafından 2015 yılın bu ödül programı çerçevesinde 99 adet ödül verildi. Bu
ödüllerin toplam parasal tutarı 103 milyon doları geçti. Bu rakam aynı zamanda yıllar
itibariyle bakıldığında, en yüksek ödemenin yapıldığı yıl olarak istatistiklere geçti. Bu ödül
programı çerçevesinde 2007 yılından 2015 yılına kadar whistleblower’lara ödenen toplam
ödül miktarı 403 milyon doları geçmiş durumda. Bu zaman dilimi içerisinde yapılan
ihbarlar neticesinde gerçekleşen vergi tahsilatı tutarı ise 3 milyar doları aşmıştır (IRS,
2016).
Tablo 2’de son üç yıla ait rakamlar yer almaktadır. 2014 ve 2015 yıllarında başvuru
sayısı 2013 yılına kıyasla oldukça önemli bir artış kaydetmiştir. Toplam tahsilat miktarı ile
verilen ödül miktarı arasındaki en yüksek oran 2015 yılına aittir. 2015 yılı aynı zamanda,
en yüksek tahsilatın yapıldığı yıl olmuştur. Tahsilat tutarı bir önceki yılla kıyaslandığında
yaklaşık % 62 oranında artış göstermiştir. 2 milyon doları aşan tahsilat sayıları da yıllar
itibariyle artış göstermiştir. 2013’de 6 olan bu sayı, 2014’de 9, 2015’de ise 11 olmuştur.
ABD’de ihbar ödülü alabilmek belli şekil şartlarına bağlanmıştır. Muhbirler
ihbarlarını, IRS bünyesindeki kısa adı WBO olan Whistleblower Ofisine yapmaktadırlar.
Bu ihbar için IRS web sayfasında yer alan “IRS Form 211” isimli formu kullanılmaktadır.
İhbar ödülü talebinde bulunan muhbirler, asılsız ihbarda bulunsalar dahi, en üst hukuksal
korunmaya tabidirler. Muhbirin kimliğinin gizliliği sağlamak bu düzenlemenin en önemli
esaslarından birisidir. Bu konuda istisnai iki durum söz konusu olup, ancak bu hallerde
muhbirin kimliği açıklanmaktadır. Bunların birincisi, bir davada önemli bir tanık olması
ikincisi ise mahkeme kararı ile isminin açıklanması zorunluluğu. İhbar asılsız çıksa bile
muhbirin isminin açıklanmaması ABD’deki “ifade özgürlüğü” anlayışına
dayandırılmaktadır. Muhbirlere ödenen ihbar ödülleri, üst limiti %35 oranında olan gelir
vergisine tabidir. İhbar ödülleri konusunda ortaya çıkan uyuşmazlıklar ise yetkili
mahkemelerde çözümlenmektedir (Yaşin, 2016).
Tablo 56: IRS Tarafından Verilen İhbar Ödülleri ve Tahsilat Tutarları (2013-2015)
2013
2014
2015
Ödül İçin
130
240
204
Yapılan Başvuru
Sayısı
Yapılan
133
101
99
İkramiye Ödemesi
Sayısı
2.000.000
6
9
11
Dolar Üzerinde
Tahsilat Sayısı

1541

Yapılan
Toplam İkramiye
Ödemesi Tutarı ($)
Toplam
Tahsilat Tutarı ($)
Yapılan
İkramiye Ödemesi
Tutarının Toplam
Tahsilat Tutarına
Oranı (%)
Kaynak: (IRS, 2016).

54.054.587

52.281.628

103.486.677

343.674.315

309.990.568

501.317.481

%15,7

%16,9

%20,6

IRS tarafından şimdiye kadar ödenen en büyük ihbar ödülü miktarı 104 milyon
dolar olup, 2012 yılında Bradley C. Birkenfeld isimli bir İsviçre Bankası olan USB
çalışanına verilmiştir. Amerikan vergi sistemi ABD vatandaşlarının hem yurt içinde hem
de dışında elde ettikleri tüm gelirlerin vergilendirilmesi esasına dayanmaktadır. Birkenfeld,
İsviçre bankası UBS’nin Amerikalı müşterilerine ait hesapları gizli tutarak veya diğer
şekillerde ABD dışında elde ettikleri gelirlerini gizleyerek vergi kaçırmalarına yardımcı
olmasına ilişkin bilgiler paylamıştır. Paylaştığı bilgilerin “olağanüstü işbirliği” içerisinde
sunulan “derin ve kapsayıcı” bilgiler olması ihbar ödülü verilmesinin gerekçesini
oluşturmuştur. Diğer bir deyişle, IRS’nin algılayamadığı vergi mükelleflerinin davranışları
hakkında bilgiler vermesi, ihbar ödülü almasını sağlamıştır. Birkenfeld’in sağladığı
bilgiler, ABD ile İsviçre bankası USB arasında 780 milyon dolarlık uzlaşma anlaşmasının
yapılmasını sağlamıştır. Öte yandan kendisi de müşterilerinden birinin vergi kaçırmasına
yardım ettiğinden, mahkemece suçlu görülerek hapis cezasına çarptırılmıştır. Yani ihbarcı
olması ve ihbar ödülü alması, kendi işlediği eylem gerekçesi ile hapse girmesine engel
olmamıştır (Abonoz, 2012); (ElBoghdady, 2012); (Dinan, 2012).
5. TÜRKİYE’DEKİ VERGİ İHBAR DÜZENLEMESİ
Türkiye’de vergi ihbarında bulunanlara verilecek ihbar ikramiyesi 26/12/1931
tarihinde kabul edilmiş, 31/12/1931 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmış olan 1905
Sayılı Menkul ve Gayrimenkul Emval İle Bunların İntifa Hakları ve Daimi Vergilerin
Mektumatı Muhbirlerine Verilecek İkramiye Hakkında Kanun’un 6. Maddesinde yer
alan hükme istinaden ödenmektedir.
1905 sayılı Kanunun amacı, vergi kayıp ve kaçağını belli düzeylerde de olsa
önlemeye çalışmak, vergi kaçağına neden olanları ihbar düzenlemesi sayesinde ortaya
çıkarmak ve doğru ihbarda bulunanları ise ödüllendirmektir (Türkay, 2015).
Söz konusu kanun maddesine göre; bina, arazi ve arsalardan kayıt dışı kalanlar ile
kazanç, hayvanlar, veraset ve intikal, muamele, tüketim ve damga gibi daimi vergilerin
yanlış beyanname vermek veya çift defter tutmak veya diğer şekillerde gizlenmesi
ihbarların konusunu oluşturmaktadır. Bunları haber verenlere tahakkuk edecek vergi ve
benzeri cezaları toplamı üzerinden aşağıdaki oranlar dâhilinde ikramiye verilmektedir:
500 liraya kadar
5.000 liraya kadar, 500 liradan yukarı olan kısım için
15.000 liraya kadar, 5 000 liradan yukarı olan kısım için
15.000 liradan yukarı olan kısım için

%15
% 30
% 20
% 10

Bu oranlar çerçevesinde hesaplanacak olan ihbar ikramiyesinin üçte biri verginin
tahakkuk ettirilmesi, üçte ikisi ise tahsili sonrasında muhbire ödenmektedir.
1905 Sayılı Kanunun 6. Maddesindeki düzenlemeye göre, ihbar ikramiyesinin
konusunun, gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, damga vergisi, gider
vergisi ve veraset ve intikal vergisi gibi devamlılık arz eden vergiler olduğu görülmektedir.
Diğer bir ifadeyle, bir defaya mahsus çıkarılmış olağanüstü vergiler ve buna bağlı cezalar
ihbar ikramiyesi uygulamasının konusuna girmemektedir (Budak, 2009). Sürekli
yükümlülükler, Vergi Daireleri İşlem Yönergesinin 2. Maddesinde tanımlanmıştır. Sürekli
yükümlülükten kasıt; vergiyi doğuran olayın tekrarlanması veya sürdürülmesi dolayısıyla,
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birden fazla vergi döneminde devam eden yükümlülüklerdir. Gelir Vergisi, Kurumlar
Vergisi, Katma Değer Vergisi sürekli yükümlülüğe örnek olarak verilebilir (Deniz, 2011a).
İhbar ikramiyesi ödenebilmesi için muhbirin mutlaka kimliğini ve adres bilgilerini
içeren bir dilekçe ile ihbarda bulunmuş olması gerekmektedir. Vergi Kaçakçılığı İhbarları
ile ilgili verilecek dilekçelerin yasal dayanağını oluşturan temel düzenleme, 3071 Sayılı
Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun’dur. Dilekçeler bu kanunun hükümlerine
göre verilmekte ve değerlendirmeye alınmaktadır. Bunun dışında, 22.11.1990 tarih ve
1990/1 Sayılı ve 20.01.2000 tarih ve 2000/1 Sayılı İhbarlar İç Genelgeleri ve dilekçe
hakkının kullanılmasıyla ilgili olarak yayımlanan 2004/12 Sayılı Başbakanlık Genelgesi,
ihbar dilekçelerine ilişkin ikincil mevzuat düzenlemelerini oluşturmaktadır. Söz bu
düzenlemeler ışığında, bir ihbar dilekçesinin yetkili makamlar tarafından işleme
konulabilmesi için şu şartları ihtiva etmesi gerekmektedir (Aksümer, Türk Vergi
Sisteminin Modası Geçmeyen Müessesesi: İhbar ve İhbar İkramiyesi, 2015);

-

Muhbir, dilekçesinde adını, soyadını, iş veya ikametgah adresi ve
telefonunu belirtmiş olmalı,
İhbar, belli bir konuyu ihtiva etmeli, somut bir kişi ve/veya olayı konu
edinmeli,
İhbar edilen konu, yargı mercilerinin görev alanına giren bir konu
olmamalıdır.

İhbar dilekçelerinin yetkili makamlara (ilgili vergi dairesi başkanlığı, gelir idaresi
başkanlığı vb.) verilmesi gerekmektedir. Ancak dilekçenin konuyla ilgisi olmayan bir idari
makama verilmesi durumunda, dilekçe bu makam tarafından yetkili idari makama
gönderilir ve dilekçe sahibine de bu konuda bilgi verilir (Gınalı, 2010).
İhbar ikramiyesinden yararlanma amacı ile ihbar edilen konuların mutlaka yazılı
bir dilekçe ile bildirilmiş olması gerekir. Ancak sözlü yapılan ihbarların bir tutanağa
geçirilip, muhbirin imzası ve gerekli diğer bilgilerin alınması suretiyle de işlem yapılması
mümkündür. Ayrıca Vergi Usul Kanunu’nun 107/A maddesinin243 sağladığı elektronik
ortamda tebliğ olanağı sayesinde, e-posta ile yapılan ihbar dilekçeleri de tıpkı yazılı
ihbarlar gibi işlem görebilecektir (Gınalı, 2010).
Muhbire ikramiye verilebilmesi için şu şartların yerine getirilmiş olması
gerekmektedir (Say, 2008);

-

-

-

Yapılan ihbarlar mutlaka somut bir olaya ve delillere dayanmalıdır.
Muhbir, vergi incelemesine başlanmadan önce ya da inceleme sırasında
ihtiyaç duyulması halinde inceleme elemanı ile irtibata geçmeli ve
gerekli bilgileri vermelidir.
İsimsiz yapılan ihbarlarda vergi incelemesi bitmeden önce muhbirin
ortaya çıkmış olması gereklidir.
İnceleme bittikten sonra isimsiz ihbar mektuplarına sahip çıkanlara,
ikramiye ödenmez.
Muhbir, inceleme bitmeden ihbarından vazgeçmemelidir. İnceleme
başlamadan veya incelemenin herhangi bir aşamasında, ihbarından
vazgeçtiğini bildiren muhbire ikramiye ödenmez.
Muhbirin de vergi kaçırma olayında yer alması, ona ikramiye
ödenmesine engel değildir.

Şayet ihbar edilen konu ile ilgili birden fazla ihbarcı varsa, bu durumda önce ihbar
konuları ile matrah farkları arasında bağlantı olup olmadığı araştırılır, bağlantının olması
durumunda ise ikramiye, ihbarı ilk yapan kişiye verilir (Gınalı, 2010).
“Elektronik ortamda tebliğ” konusu, 23.07.2010 tarih ve 6009 Sayılı Kanun’un 7. Maddesi ve
07.04.2015 tarih ve 6637 Sayılı Kanun’un 5. Maddesi ile Vergi Usul Kanunu’na ilave edilen
107/A Maddesi’nde düzenlenmiştir.
243
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Vergi ihbar ve şikâyet dilekçelerinde şekle ve içeriğe ilişkin bilgilerin aranmasının
nedeni, denetim elemanları ile idari makamların boş yere meşgul edilmemesi ile kamu
gücünün kişisel husumetlerde bir araç olarak kullanılmasını engellenmektir (Ünver, 2005).
Şekil ve içerik şartlarını taşıyan ihbarlar hakkındaki sonraki aşama, idarenin de
takdir etmesi ile birlikte, söz konusu ihbarın gerçekliğinin anlaşılabilmesi için yapılacak
vergi incelemesidir. Yapılan incelemede, ihbar konuları üzerinde durulmakta ve ihbarın
gerçekliği araştırılmaktadır. İhbar ikramiyesi ödenmesinde, ihbar konularıyla matrah farkı
arasındaki bağ araştırılmaktadır ki; bu sayede muhbire ödenecek ihbar ikramiyesinin tutarı
aynı zamanda belirlenebilsin. Yapılan inceleme sonucu hem “Vergi İnceleme Raporu” hem
de ihbarın değerlendirilebilmesi için bir rapor düzenlenmektedir. Eğer ikramiye
ödenecekse “İhbar İkramiyesi Raporu”, ödenmeyecekse “İhbar Değerlendirme Raporu”
düzenlenmektedir (Aksümer, Türk Vergi Sisteminin Modası Geçmeyen Müessesesi: İhbar
ve İhbar İkramiyesi, 2015).
Muhbirin ismi gizli tutulur ve açıklanmaz. Fakat mahkeme kararı ile yapılan vergi
ihbarı üzerine, kaçakçılık gerekçesi ile arama yapılması ve yapılan arama neticesinde
ihbarın asılsız çıkması durumunda vergi idaresi muhbirin kimliğini üzerinde arama yapılan
kişiye bildirme mecburiyeti vardır. Ayrıca gerçek dışı ihbar ve şikâyette bulunanlar
hakkına resmi makamları asılsız ihbarla meşgul etme ve yanlış yönlendirmeleri nedeniyle
yasal işlem yapılır (Gınalı, 2010).
İhbar ikramiyesinin konusuna sadece vergi aslı ve buna bağlı olarak kesilmiş
cezalar girdiğinden, inceleme raporuna bağlı olarak kesilmiş olan usulsüzlük, özel
usulsüzlük cezaları ile gecikme faizi, gecikme zammı ikramiye ödenmesinde dikkate
alınmaz. 1905 Sayılı kanun gereği “İhbar Sonucu Tespiti ve İkramiye Çizelgesi”
düzenlenerek Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilir ve bu şekilde kesinleşen ve tahsil edilen
vergi ve ceza miktarı bağlı olarak ödenecek ikramiye tutarı belirlenmiş olur (Aksümer,
Türk Vergi Sisteminin Modası Geçmeyen Müessesesi: İhbar ve İhbar İkramiyesi, 2015).
Muhbir, ikramiye ödenmemesini ya da ödenecek ikramiye tutarını dava konusu edebilir
(Gınalı, 2010).
Muhbire verilen ihbar ikramiyesi Gelir Vergisi Kanunu’nda sayılan yedi gelir
unsurları içerisinde sayılmadığından gelir vergisine tabi olmaz. Ancak, bu ödemeler birer
ivazsız intikal şeklinde olduklarından Veraset ve İntikal Vergisi (VİV) kapsamına girerler.
Bu yüzden de VİV Kanunu’nun 4. Maddesinde belirtilen istisna tutarı düşüldükten sonra
aynı Kanun’un 16. Maddesindeki oranlar (%10-30) dâhilinde vergiye tabi tutulurlar (Yaşin,
2016).
1905 Sayılı Kanun’un 6. Maddesinin son fıkrası, “Bilumum mal memurları ile
tahrir ve tahmin heyetleri mensuplarına ve tahakkuk muamelesinde vazifedar olanlara
ikramiye verilmez.” hükmüne yer vermiş olup, bu hüküm gereği; vergi işiyle uğraşan
görevlilerin bu tür ikramiyelerden yararlanamayacağı belirtilerek, olası suiistimallerin
önüne geçilmesi hedeflenmiştir. Söz konusu kanunun 1931 yılında çıkarıldığı ve o dönemki
kamu idaresinin yapısı düşünüldüğünde, kanun maddesinde ilgili ifadenin mükelleflerin
vergiye ilişkin hesapları hakkında bilgiye sahip olacak mevki ve konumda olarak görev
yapan tüm kamu görevlilerini kapsadığı görülmektedir. Bugün itibariyle bunu sadece
Maliye Bakanlığı görevlileri için değil, diğer kamu kuruluşlarında benzer görevleri ifa eden
tüm kamu görevlileri için de düşünmek mümkündür. Benzer durum Serbest Muhasebeci
ve Mali Müşavirler için de geçerlidir. 3568 Sayılı Kanunu’nun 43. Maddesine göre bu
meslek mensupları ve bunların yanında çalışanlar, işleri dolayısıyla öğrendikleri bilgi ve
sırları ifşa edemezler, çeşitli kanunlarda muhbirlere tanınan hak ve menfaatlerden
yararlanamazlar (Şenses, İhbar İkramiyesi Müessesesi ve Etkinliği, 2015).
Türkiye’de 2003-2015 yılları arasında, toplamda 2.241 kişiye 33 milyon 130 bin
887 TL ihbar ikramiyesi ödenmiştir. İhbar ikramiyesine hak kazanan kişi sayısı yıllar
itibariyle artış göstermiştir. 2003 yılında ihbar ikramiyesi kazanan kişi sayısı 52 iken 2013
yılında en yüksek sayısı olan 462’ye çıkmıştır. 2013 yılı aynı zamanda 7 milyon 105 bin
157 TL ile şu ana kadarki en yüksek ihbar ikramiyesi tutarının ödendiği yıl olmuştur. 2012
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yılında ödenmiş ihbar ikramiyesi tutarının 3 milyon 82 bin 853 TL olduğu göz önüne
alındığında, bir önceki yıla kıyasla yaklaşık olarak %130 bir artış gerçekleşmiştir. Aynı
dönemde ihbar ikramiyesi alan kişi sayısındaki artış ise %135’lik bir artış göstermiştir.
Ödenen ikramiye tutarı açısından bir önceki yılla kıyaslandığında artış oranı olarak en
yüksek ikinci oranın gerçekleştiği yıl ise 2011 yılı olmuştur. 2010 yılında 1 milyon 938 bin
992 TL ihbar ikramiyesi ödenmişken, 2011 yılında yaklaşık olarak %117 artışla 4 milyon
219 bin 672 TL ödeme yapılmıştır. Buna karşılık ihbar ikramiyesi alan kişi sayısı bir önceki
yıla göre 27 kişi artarak 146’dan 173’e çıkmıştır. Bu artış oransal olarak yaklaşık %18,5’e
tekabül etmektedir. Hal böyle olunca 2011 yılı kişi başına ödenen ikramiye tutarı
bakımından en yüksek ortalamanın gerçekleştiği yıl olmuştur. 2011 yılı aynı zamanda
4.052 adet ihbar sayısı ile de en çok ihbarın işlem gördüğü yıldır. 2014 ve 2015 yıllarında
ödenen ihbar ikramiyesi tutarlarının ise yakın olduğu görülmektedir. 2014 yılında 296 adet
ihbar konusu için 6 milyon 202 bin 554 TL, 2015 yılında 338 ihbar konusu için 6 milyon
45 bin 626 TL ihbar ikramiyesi ödenmiştir.
Tablo 57: Yıllar İtibariyle Gelir İdaresi Başkanlığına Yapılan İhbar Başvurularının Sayısı ve
Ödenen İhbar İkramiyesi Tutarları (2003-2015)
Yıllar
İşlem Gören
İhbar İkramiyesi Alan
Ödenen İhbar İkramiyesi
İhbar Sayısı
Kişi Sayısı
(TL)
1.088
52
157.967
2003
1.413
84
666.758,70
2004
1.989
72
515.332
2005
1.805
73
612.466
2006
2.471
87
613.450
2007
3.134
135
1.187.345
2008
3.661
127
782.715
2009
3.311
146
1.938.992
2010
4.052
173
4.219.672
2011
2.190
196
3.082.853
2012
2.289
462
7.105.157
2013
̶
296
6.202.554
2014
̶
338
6.045.626
2015
TOPLAM
2.241
33.130.887,70
NOT: 2014 ve 2015 yıllarına ait veriler Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Yıllık Faaliyet
Raporlarından alınmış olup, söz konusu raporlarda o yıllarına ait “İşlem Gören İhbar Sayıları”
hakkında herhangi bir bilgiye yer verilmediğinden tabloda o yıllara ait kısımlar boş bırakılmıştır.
Kaynak: (Akşam Gazetesi, 2014); (Gelir İdaresi Başkanlığı, 2016); (Gelir İdaresi
Başkanlığı, 2015).

6. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
İhbar ve muhbir kelimeleri toplumumuzun geneli için sıcak gelmeyen kelimeler
olsa da, devletin alması gerektiği halde gizlendiği için alamadığı vergilerin kamuya
aktarılmasında ihbarlar önemli bir unsurdur. Türkiye’de gelişmiş ülkelerdeki uygulamalara
benzer bir genel ihbar düzenlemesi ya da diğer bir deyişle whistleblowing mekanizması
yoktur. İhbar konusunda var olan tek yasal düzenleme 85 yıllık bir geçmişi olan ve bugünün
şartlarına cevap vermekten oldukça uzak olan 1905 Sayılı Yasa’dır. Yasanın çıktığı günden
bugüne kadar ekonomik ve sosyal sahada pek çok gelişme yaşanmış, yasada geçen
vergilerin bazıları yürürlükten kalkmıştır.
Türkiye’deki vergi ihbar kurumundan istenen başarının elde edilmemesindeki
temel noksanlıkların başında, bu müesseseye yetirince önemin verilmemiş olması
gelmektedir (Yaşin, 2016). Nitekim bu durumu, yasanın eski tarihli, günümüz şartlarının
epeyce gerisinde kalmış ve güncellenmemiş olmasından anlamak da mümkündür.
Ayrıca ihbarda bulunulması neticesinde ihbar ikramiyesi almanın ciddi ve detaylı
şartlara bağlanmış olması nedeniyle, yapılan ihbar sayıları ile kıyaslandığında, çok az ihbar
başvurusunun ikramiye almaya hak kazandığı görülmektedir. Bunun nedenlerinin başında
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da muhbir konumunda olan kişilerin ihbar ikramiyesi almanın şartlarını tam olarak
bilmemesi gelmektedir (Aksümer, Türk Vergi Sisteminin Modası Geçmeyen Müessesesi:
İhbar ve İhbar İkramiyesi, 2015). Bu durumun ihbar kurumunun işleyiş yönteminin
toplumda yeterince bilinmediğini göstermektedir.
Ülkemizde vergi ile ilgili yapılan ihbara bakıldığında, çoğunun kişisel husumetler
kaynaklandığı görülmektedir. Oysa ihbar müessesinden beklenen ilk amaç bunun kamu
yararına yapılmış olmasıdır.
İhbar kurumundan beklenen başarının sağlanması için şu düzenlemelerin yapılması
yararlı olabilecektir;

-

-

-

-

Günün şartlarına uygun, yeni/güncellenmiş bir mevzuat, artan oranlı ve
daha fazla teşvik vaat eden yeni bir ikramiye modeli oluşturmak (Yaşin,
2016),
Dünyadaki gelişmelere uygun olarak, sadece vergi konularında değil
kamudaki genel yanlışlık ve yolsuzluk işlemlerinin de bildirilebileceği,
ABD ve Birleşik Krallık gibi ülkelerdeki uygulamalara benzer bir genel
ihbar kurumu (Whistleblowing Office) kurmak,
Toplumumuzdaki olumsuz algısından dolayı insanımızın girişmekten
çekindiği bu müessesinin kamu yararı boyutunu ön plana çıkarılarak
etkili bir tanıtımını yapmak,
Yapılacak düzenlemelerde muhbirlerin korunması konusunu en sıkı
şekilde yasal güvence altına almak,
Asılsız ihbarların önüne geçmek için, ihbarları belirli bir ücrete ya da
harca tabi tutmak (Yaşin, 2016).

Unutmamak gerekir ki; vergi sistemlerinde yer alan ihbar müesseselerinin iyi
işleyebilmesi öncelikle yasal düzenlemelerin kapsamlı, adil, günün şartlarına uygun olması
ve toplumun bu konuda yeterli düzeyde bilgilendirilmesine bağlıdır.
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