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ÖN SÖZ

Değerli Okuyucular,
Dünyanın CORONA virüsü ile sınavı sürerken, biz
akademisyenler üretmeye ve ürettiklerimizi sizlerle paylaşmaya
devam ediyoruz. “İktisadi ve İdari Bilimlerde Akademik
Çalışmalar” kitabımızda ele aldığımız konular çok geniş bir
yelpazeye sahip. Bankacılık ve Finans, Ekonomi, Muhasebe,
İşletme, Uluslararası Ticaret, Yönetim ve Strateji vb. başlıklar
altında topladığımız eserimiz yurtiçinden ve yurtdışından birçok
meslektaşımızın değerli çalışmalarını içeriyor. Değişen ekonomik,
finansal şartlar yeniden yorumlanmaya muhtaç. Bu da farklı yöntem
ve söylemlerle mümkün. Kendini tekrar eden bilim bu amaca hizmet
edemez. Bu yönüyle baktığımızda farklı seslere ve bakış açılarına
ihtiyaç var. Hatta bazı konuların multi disipliner bir yaklaşımla çok
boyutlu değerlendirilmesi de hedeflenmeli. Kitabımızdaki
çeşitliliğin bu amaca yönelik bir adım olduğunu düşünüyoruz. Titiz
bir süreç sonucunda üretilen bu kaynak çalışmada emeği geçen
herkese teşekkürü bir borç biliriz. Dileğimiz odur ki gerek literatüre
katkısı, gerekse de siz okurlarımızın değerlendirmesi bizi başka
çalışmalara da çoğalarak birlikte taşır.
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KALİTE İYİLEŞTİRME VE GELİŞTİRME TEKNİKLERİNDEN
OLAN DENEY TASARIMINDA İSTATİSTİKSEL MODELLEME
TEKNİKLERİNİN UYGULANMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Çiğdem Demir*
1.Giriş
Deney tasarımı, belirlenmiş ürün veya süreç karakteristiklerinin
ortalama ve varyansına etki etme yeteneğine sahip iki veya daha fazla
faktörün eşanlı olarak değerlendirmek amacıyla deneylerin
tasarlanmasıdır. (Lochner & Matar, 1990) Deneyler rastgele yapılırsa elde
edilen sonuçlarda rastgele olacaktır. Bu nedenle, istenilen bilgiye ulaşmak
için deneylerin planlanması gerekmektedir. (Lundstedt vd., 1998:4) Bu
amaca etkin bir şekilde ulaşabilmek için faktör seviyeleri stratejik † olarak
değiştirilir, belirlenen test kombinasyonlarının sonuçları gözlenir ve tüm
sonuçlar etkili faktörleri belirleyip bu faktörlerin tercih edilebilecek
seviyelerini tanımlamak amacıyla analiz edilir. İlk adım, “eleme deneyi”
olarak ifade edilir. Bu adımda pek çok faktör yer almaktadır. Amaç, etkili
ve önemli faktörleri belirlemektir. Deney pek çok faktörü içerdiği için iki
seviyeli küçük bir tasarımdır. Daha sonraki aşama(lar) ise daha az fakat
önemli faktörleri içermekle birlikte daha iyi çalışma seviyelerini
belirlemek amacı ile üç veya daha fazla seviyelidir. (Lochner & Matar,
1990)
Araştırılan süreç veya sistemde bazı süreç değişkenleri 𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 , … , 𝑥𝑝
kontrol edilebilir olmasına karşın bazıları 𝑧1 𝑧2 , 𝑧3 , … , 𝑧𝑞 kontrol
edilememektedir. (Lochner & Matar, 1990) Kontrol edilebilir faktörlerin
süreç içerisindeki değerleri araştırmacı tarafından set edilebilmektedir.
Kontrol edilemeyen (gürültü) faktörleri ise üretim veya çevresel
değişkenlik kaynaklarıdır. ( Şehirlioğlu, 1997)
Deney tasarımı metodları, süreç aksaklıklarını önleyip süreci
geliştirmek amacıyla yapılan araştırmalarda önemli bir rol oynamaktadır.
(Lochner & Matar,1990) Araştırma, geliştirme ve üretim esnasında
meydana gelen çeşitli problemleri sistematik olarak incelemek için
kullanılan araçlardır. Deneysel değişkenler ve yanıtlar tanımlandığında
deneyler, en az deneyle en çok bilgiyi sağlayacak şekilde planlanıp
uygulanabilir. (Lundstedt vd., 1998:4,5)

Dr. Öğr. Üyesi, Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
Ekonometri Bölümü, e-mail: demircigdem@akdeniz.edu.tr
*
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2.Taguchi ve Yanıt Yüzeyi Felsefeleri Kullanılarak Oluşturulan
Tasarı ve Modeller
2.1.Taguchi ve Yanıt Yüzeyi Metodolojisinin Birlikte Ele Alınması
2.1.1Taguchi Yaklaşımına Bir Bakış
Taguchi felsefesinin temel amacı, varyans minimize edilirken
ortalamanın bir hedef değere doğru oturtulmasıdır. Ortalama ve varyansın
her ikisi de ilgilenilen bir yanıt olarak ele alınmıştır.
Prensip olarak Taguchi, ilgilenilen karakteristiğin ortalama karesel
hatasını minimize eden deney stratejisi uygulamalarını savunmaktadır.
Taguchi, üç temel durumu dikkate almıştır.
1) Hedef değer en iyidir.
Bu durumda, belirli bir hedef değer çerçevesindeki ortalama karesel
hatanın minimize edilmesiyle ilgilenilir.
2) Daha büyük daha iyidir.
İlgilenile karakteristiğin maksimizasyonu amaçlanır.
3) Daha küçük daha iyidir.
İlgilenilen karakteristiğin minimizasyonu amaçlanır. (Vining & Myers,
1990:38,39)
2.1.2 Dual Yanıt Problemine Bir Bakış
Taguchi metodunun temel amacının başarılması için Myers ve Carter’in
(1993) geliştirmiş olduğu bir teknik kullanılacaktır. Deneycinin kontrol
altında tuttuğu 𝑘 × 1 adet bağımsız değişken 𝑥 vektörü ile temsil edilsin.
Deneycinin, 𝑥 ∈ 𝑅 olmak üzere 𝑥 için iki yanıtın optimizasyonunu
araştırdığı kabul edilsin. Bu yanıtlardan birinci olanı 𝜂𝑝 ve ikinci olanı 𝜂𝑠
ile gösterilsin. Ayrıca yanıtlara ait modeller,
𝜂𝑃 = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑖 𝑥𝑖 + ∑ 𝛽𝑖𝑖 𝑥𝑖2 + ∑ ∑ 𝛽𝑖𝑗 𝑥𝑖 𝑥𝑗 + 𝜀𝑝

(1.1)

𝜂𝑠 = 𝛾0 + ∑ 𝛾𝑖 𝑥𝑖 + ∑ 𝛾𝑖𝑖 𝑥𝑖2 + ∑ ∑ 𝛾𝑖𝑗 𝑥𝑖 𝑥𝑗 + 𝜀𝑠

(1.2)

şeklinde olup 𝛽 ve 𝛾’ler bilinmeyen katsayılar, 𝜀𝑝 ile 𝜀𝑠 ise
hatayı temsil etmektedir.

rastgele

Uygun bir ikinci dereceden yanıt yüzeyi deneyinin uygulandığı kabul
edilsin. Gözlenmiş birinci ve ikinci yanıtlar 𝑊𝑝 ve 𝑊𝑠 ile gösterilsin.
̂𝑃 = 𝑏0 + 𝑥 ′ 𝛽 + 𝑥 ′ 𝐵𝑥
𝑊

(1.3)

̂𝑆 = 𝑐0 + 𝑥 ′ 𝑐 + 𝑥 ′ 𝐶𝑥
𝑊

(1.4)

2

̂0 , 𝑐0 = ̂,
modelleri ile temsil edilebilir. Burada 𝑏0 = 𝛽
𝛾0
′
′
̂
̂
̂
(𝛽1 , 𝛽2 … , 𝛽𝑘 ) , 𝑐 = (𝛾̂1 , ̂
𝛾2 … , 𝛾
̂)
ve
𝑘
𝐵=

2𝛽̂
11
⋮
𝛽̂
1𝑘

1
[[
2

⋯ 𝛽̂
1𝑘
⋱
⋮ ]]
̂
⋯ 2𝛽1𝑘

2𝛾̂
11
1
𝐶 = [[ ⋮
2
𝛾̂
1𝑘

𝑏=
⋯
⋱
⋯

𝛾̂
1𝑘
⋮ ]]
2𝛾̂
1𝑘

olarak verilmiştir.
̂𝑠 = 𝑄 kısıtı altında 𝑊
̂𝑝 ’yi optimize eden 𝑥 ∗ 𝜖 𝑅
Dual yanıt problemi, 𝑊
koşullar kümesinin belirlenmesi konusunu ele alır. Buradaki 𝜃, ikinci yanıt
için kabul edilebilir bir değerdir. Verilen bir ek kısıt 𝑥 ′ 𝑥 = 𝑝 2 ile daima
bir çözüm bulunabileceği gösterilmiştir. (Vining & Myers,1990:38,39)
2.1.3 Taguchi Problemine Dual Yanıt Sonuçlarının Uygulanması
İlgilenilen karakteristiğin ortalaması 𝜇 ve varyansı 𝜎 2 ile gösterilsin.
Bu karakteristiklerin (1.1) ve (1.2) modelleri ile yeterli bir şekilde
modellendiği kabul edilsin. Deneyi yapan kişinin bu modeller için 𝑛
noktalı bir tasarımı seçtiği kabul edilsin. Ayrıca bu tasarımdaki her noktada
𝑚 ≥ 2 olmak üzere tekrar yapılmıştır. Kullanılan tasarımın 𝑢. tasarım
noktasındaki 𝑗. yanıt 𝑦𝑢𝑗 ile belirtilmektedir. Burada
𝑗 = 1,2, … , 𝑚
ve 𝑢 = 1,2,3 … , 𝑛 ’dir. Buna uygun olarak,
𝑦𝑢 =
̅̅̅
𝑠𝑢2 =

1 𝑚
∑ 𝑦
𝑚 𝑗=1 𝑢𝑗

1
∑𝑚 (𝑦
𝑚−1 𝑗=1 𝑢𝑗

(1.5)
− ̅̅̅)
𝑦𝑢 2

(1.6)

örnek istatistikleri, 𝜇 ve 𝜎 parametrelerinin nokta tahminleyicileridir. (u.
tasarım noktası için)
Hatırlanacağı gibi dual yanıt yaklaşımının amacı, iki yanıtın uygun bir
değeriyle kısıtlanmış birinci yanıtın optimizasyonudur. Ortalamanın
birinci yada ikinci yanıt olması deneyin amacına bağlı olarak verilir.
Bu nedenle Taguchi’nin üç temel durumu dikkate alınacaktır:
1) “ Hedef değer en iyidir. ” Bu durum için 𝜇 belirlenmiş bir 𝜇0
hedef değerinde tutulurken 𝜎 2 ’nin minimizasyonu gerçekleştirilmeye
çalışılır.
2) “Daha büyük daha iyidir.” Bu durum için 𝜎 2 kontrol altında
tutulurken 𝜇’nün olabildiğince büyük olması istenir.
3) “ Daha küçük daha iyidir.” Bu durum için 𝜎 2 kontrol altında
tutulurken 𝜇’nün olabildiğince küçük olması istenir.
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Dual yanıt yaklaşımının birinci durum için ideal olduğu görülmektedir.
Bu durum için 𝜇 ikinci yanıt olurken 𝜇 = 𝜇0 kısıtı altında 𝜎 2 ’nin uygun
bir fonksiyonu minimize edilmeye çalışılır. Daha sonra varyans için birkaç
mümkün değer oluşturularak, varyans üzerindeki bu kısıtlar için 𝜇’nün
optimum değerleri bulunur ve elde edilen kombinasyonlardan en iyisi
seçilir.
Gözlenmiş örnek ortalaması ve örnek varyansı vektörleri 𝑊𝜇 ve 𝑊𝜎 ile
gösterilsin. 𝛽 ve 𝛾’nın EKK tahminleri,
𝛽̂ = (𝑥 ′ 𝑥)−1 𝑥 ′ 𝑊𝜇

(1.7)

𝛾̂ = (𝑥 ′ 𝑥)−1 𝑥 ′ 𝑊𝜎

(1.8)

şeklindedir. Pek çok durum için bu tahminler yeterli olabilecektir. (Vining
& Myers, 1990:40)
2.2 Dual Yanıt Yüzeyi Optimizasyonu
İlk olarak Box ve Wilson tarafından tanıtılan Yanıt Yüzeyi Yöntem
Bilimi, yanıt Y’yi maksimize veya minimize eden tasarım değişkenleri
setinin optimal kombinasyonunu bulmak için tasarlanmıştır. Bu tip bir
problem, doğrudan Y’nin ortalama değeri üzerinde odaklanmıştır. Y’nin
varyansının bilinen veya bilinmeyen bir sabit değer olduğu varsayıldığında
bu yaklaşım iyi sonuçlar vermektedir.
Varyans sabit bir değer olmadığında, şüphesiz klasik yanıt yüzeyi
yöntem bilimi yanıltıcı sonuçlar verebilir. Vining ve Myers (1990);
yukarıda tanıtılan dual yanıt yaklaşımını kullanarak, böyle bir problemin
üstesinden gelmek için sade bir yöntem önermişlerdir. (Lin ve Tu,1995)
̂𝑠 = 𝑇
VM’nin önerdiği bu yöntemde, Lagrange çarpanları kullanılarak 𝑊
̂
kısıtı altında 𝑊𝑝 ’yi optimize eden 𝑥 değerleri bulunacaktır. 𝑇, kısıtlanan
yanıtın istenilen hedef değeridir ve küresel bir bölgeyle ilgilenildiği
varsayılır. Diğer bir ifadeyle, bulunan 𝑥 değeri (1.9) eşitliğini sağlar.
𝜕𝐿
𝜕𝑥

=0

(1.9)

𝐿 = 𝑏0 + 𝑏 ′ 𝑥 + 𝑥 ′ 𝐵𝑥 + 𝜆(𝑐0 + 𝑐 ′ 𝑥 + 𝑥 ′ 𝐶𝑥 − 𝑇)

(1.10)

VM metodunun en büyük eksikliği, eşitlik kısıtlarının yeterince
gerçekçi olmamasıdır. Optimizasyonun eşitlik kısıtları ile sınırlandırılması
durumunda, global olarak tercih edilen değerlerin dışlanacağı
kaçınılmazdır. (Lin & Tu,1995:34,35)
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2.3 Dual Yanıt Problemi
Programlama Çözümü

için

Doğrusal

Olmayan

Bir

Del Castillo ve Montgomery (1993), Taguchi felsefesinin amaçlarını
gerçekleştirmek için doğrusal olmayan bir programlama tekniği olan
genelleştirilmiş indirgenmiş gradyan algoritması (GRG) kullanmışlardır.
GRG algoritması, yanıt yüzeyi çalışmalarında optimum şartları belirlemek
için endüstride kullanıldı. Bu yaklaşım, modellemede dual yanıt
yaklaşımından daha büyük esneklik sağlar ve bu esneklik sayesinde,
ilgilenilen bölge içersinde daha iyi çözümler elde edilir.
Vining ve Myers metodolojisinde, dual yanıt yaklaşımı;
𝑥 ′𝑥 = 𝜌2

(1.11)

kısıtıyla problemi çözmek için Taguchi’nin üç temel durumuna uygulanır.
Kısıt (1.11), 𝜌 küresel bölgenin yarıçapıyla araştırma bölgesini
sınırlamaktadır.
Myers ve Carter (1973), sabit nokta 𝑥 için

(𝐵 − 𝜆1 𝐶 − 𝜆2 𝐼 )𝑥 =

𝜆1 𝑐−𝑏
2

(1.12)

eşitliğini sağlaması gerektiğini göstermişlerdir. 𝜆1 , VM problemindeki
kısıtın lagrange çarpanıdır, 𝜆2 ise kısıt (1.11)’in lagrange çarpanıdır. Bu
prosedür 𝜆1 değerinin sabitlenmesini, uygun bir 𝜆2 değerinin
hesaplanmasını ve eşitlik (1.12) kullanılarak 𝑥 optimum değerlerinin elde
edilmesini gerektirir. (Castillo & Montgomery, 1993:199, 200)
2.4 Bir Taguchi Tasarımının Yanıt Yüzeyi Analizi
Gürültü faktörlerine duyarsız bir süreç elde etmekte kullanılmak üzere
Taguchi, içsel ve dışsal dizin olarak adlandırılan çapraz yerleştirilmiş
tasarımları önermiştir.
İki seviyeli bir dışsal dizin ile üç seviyeli bir eleme tasarımı olan tipik
bir içsel dizin Tablo 1’de verilmiştir. Bu tasarım, Byrne ve Taguchi (1989)
tarafından kullanılan yedi faktör tasarımıdır. İçsel dizinde dört, dışsal
dizinde üç faktör vardır. “Daha büyük daha iyidir.” durumunun geçerli
olduğu bu tasarımda 72(=9×8) gözlem vardır ve Tablo 2’de verilmiştir.
Byrne ve Taguchi’nin bu yedi faktörlü çapraz tasarımı, yanıt yüzeyi
metodu kullanılarak incelenmiştir. Yanıt yüzeyi incelemesinin ilk adımı
olarak, verilere birkaç farklı regresyon modelinin uyumu yapılmıştır.
Tablo 3, bu modelleri özetlemektedir. Özellikle ilgilenilecek olan model,
“hata yayılım” modelidir. Modele bu ismin verilmesinin nedeni, hata
yayılım formülü kullanılarak tüm değişkenlik bilgisinin elde
edilebilmesidir. İçsel dizin üç seviyeli, dışsal dizin ise iki seviyeli
5

doyurulmuş birer eleme tasarımı olduklarında bir Taguchi tasarımına
uyumu yapılabilecek en kapsamlı model, hata yayılım modelidir.
Tablo 1.a Deneysel Koşullar-İçsel Dizin
Deneme 𝑋1 𝑋2 𝑋3 𝑋4
𝑋1
𝑋2
𝑋3
𝑋4
1
-1 -1 -1 -1 Düşük İnce Alçak Düşük
2
-1 0
0
0 Düşük Orta
Orta
Orta
3
-1 1
1
1 Düşük Kalın Derin Yüksek
4
0 -1 0
1
Orta
İnce
Orta Yüksek
5
0
0
1 -1
Orta
Orta Derin Düşük
6
0
1 -1 0
Orta
Kalın Alçak
Orta
7
1 -1 1
0 Yüksek İnce Derin
Orta
8
1
0 -1 1 Yüksek Orta Alçak Yüksek
9
1
1
0 -1 Yüksek Kalın Orta
Düşük
Tablo 1.b Deneysel Koşullar –Dışsal Dizin
Deneme
1
2
3
4
5
6
7
8

𝑋5
= 𝑍1
-1
-1
-1
-1
1
1
1
1

𝑋6
= 𝑍2
-1
-1
1
1
-1
-1
1
1

𝑋7
= 𝑍3
-1
1
-1
1
-1
1
-1
1y

Tablo 2. Çekme Kuvveti
İçsel
Dizin
1
2
3
1
15,6 9,5
16,9
2
15,0 16,2 19,4
3
16,3 16,7 19,1
4
18,3 17,4 18,9
5
19,7 18,6 19,4
6
16,2 16,3 20,0
7
16,4 19,1 18,4
8
14,2 15,6 15,1
9
16,1 19,9 19,3

Şart.
Zaman
24h
24h
24h
24h
120h
120h
120h
120h

Dışsal
4
19,9
19,6
15,6
18,6
25,1
19,8
23,6
16,8
17,3
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Dizin
5
19,6
19,7
22,6
21,0
25,6
14,7
16,8
17,8
23,1

Şart.
Sıc.
72F
72F
150F
150F
72F
72F
150F
150F

6
19,6
19,8
18,2
18,9
21,4
19,6
18,6
19,6
22,7

Şart.N.Nem
25%
75%
25%
75%
25%
75%
25%
75%

7
20,0
24,2
23,3
23,2
27,5
22,5
24,3
23,2
22,6

8
19,1
21,9
20,4
24,7
25,3
24,7
21,6
24,4
28,6

İçsel dizindeki faktörler 𝑋, dışsal dizindeki faktörlerse 𝑍 ile
belirtildiğinde hata yayılım modeli; 𝑋𝑖 , 𝑍𝑗 (tüm değişkenlerin doğrusal
etkileri); 𝑋𝑖2 (içsel dizindeki değişkenlerin kuadratik etkileri); 𝑋𝑖 𝑍𝑗 veya
𝑋𝑖2 𝑍𝑗 (içsel ve dışsal dizin değişkenleri arasındaki çapraz çarpımlar)
terimlerini içerir. Model,
𝑌 = 𝑏0 + ∑ 𝑏𝑖 𝑋𝑖 + ∑ 𝑏𝑖𝑖 𝑋𝑖2 + ∑ 𝑑𝑗 𝑍𝑗 + ∑ ∑ 𝑑𝑖𝑗 𝑋𝑖 𝑍𝑗 + ∑ ∑ 𝑑𝑖𝑖𝑗 𝑋𝑖2 𝑍𝑗 + 𝜀 (1.13)

formundadır. Byrne ve Taguchi’nin dışsal dizini doyurulmamış olduğu
için, daha yüksek dereceden terimler ilave edilebilir. Daha kapsamlı
modeller, içsel dizin faktörleri (𝑋𝑖 , 𝑋𝑖2 ) ile dışsal dizin faktörlerinin
(𝑍𝑖 𝑍𝑗 veya 𝑍1 𝑍2 𝑍3 ) ikili üçlü faktör etkileşimleri arasındaki çapraz
çarpımları da içerebilir. Tablo 3’de verilen 37 terimli indirgenmiş
dördüncü derece model, hata yayılım modelinden çok daha iyi bir uyum
vermektedir. Tablo 4, bu model için regresyon katsayılarını ve F
değerlerini göstermektedir.
Tablo 3. Byrne ve Taguchi Verilerine Uyumu Yapılan Bazı Modeller
için Regresyon İstatistikleri
Model
Modeldek
𝜎̂
𝑅2
𝑅𝑑ü𝑧 2
ℎ𝑎𝑡𝑎
i Terimler
İkinci Derece
27
0.77
0.63
2.10
Üçüncü
52
0.92
0.71
1.87
Derece
Dördüncü
68
0.97
0.53
2.36
Derece
Azaltılmış
32
0.87
0.77
1.66
Üçüncü
Derece
Azaltılmış
37
0.91
0.81
1.51
Dördüncü
Derece
Hata Yayılım
36
0.83
0.66
2.02
Beşinci
72
1.00
Derece
Genel Ortalama=19.73
Toplam Standart Sapma=3.45
Hata yayılım modeli (1.13), ne içsel ne de dışsal dizindeki ikili faktör
etkileşim etkilerini (𝑋𝑖 𝑋𝑗 veya 𝑍𝑖 𝑍𝑗 ) tahminlemez. Sadece bu iki dizin
arasındaki etkileşim etkileri tahminlenebilir.
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Tablo 4. İndirgenmiş Dördüncü Dereceden Model
Tahmini
Model Terimleri Tahmin
Katsayılar
1
21.525
𝑏0
0.560
𝑏1
𝑋1
0.325
𝑏2
𝑋2
1.102
𝑏3
𝑋3
-0.677
𝑏4
𝑋4
1.183
𝑏5
𝑍1
2.150
𝑏6
𝑍2
0.121
𝑏7
𝑍3
2
-1.490
𝑏11
𝑋1
-0.721
𝑏22
𝑋22
2
-0.802
𝑏33
𝑋3
0.323
𝑏44
𝑋42
0.060
𝑏15
𝑋1 𝑍1
0.098
𝑏16
𝑋1 𝑍2
0.744
𝑏17
𝑋1 𝑍3
0.325
𝑏25
𝑋2 𝑍1
-0.158
𝑏26
𝑋2 𝑍2
0.058
𝑏27
𝑋2 𝑍3
-0.235
𝑏35
𝑋3 𝑍1
-0.219
𝑏36
𝑋3 𝑍2
-0.298
𝑏37
𝑋3 𝑍3
-0.065
𝑏45
𝑋4 𝑍1
-0.060
𝑏46
𝑋4 𝑍1

F Değeri

6.58*
2.21
25.44**
9.60**
120.32**
70.56**
0.46
15.49**
3.63
4.49*
0.73
0.08
0.20
11.59**
2.21
0.53
0.07
1.16
1.00
1.86
0.09
0.08

-0.160
0.54
𝑏47
𝑋4 𝑍1
0.229
1.65
𝑏56
𝑋4 𝑍1
-0.193
1.17
𝑏57
𝑋4 𝑍1
0.149
0.69
𝑏67
𝑋4 𝑍1
1.160
9.40**
𝑏445
𝑋4 𝑍1
-0.977
6.67*
𝑏446
𝑋4 𝑍1
0.477
4.77*
𝑏456
𝑋4 𝑍1 𝑍2
-0.082
0.21
𝑏567
𝑍1 𝑍2 𝑍3
0.598
7.49**
𝑏156
𝑋1 𝑍1 𝑍2
0.275
1.58
𝑏256
𝑋2 𝑍1 𝑍2
0.267
1.49
𝑏257
𝑋1 𝑍1 𝑍3
-0.694
10.08**
𝑏357
𝑋3 𝑍1 𝑍3
-0.317
2.10
𝑏267
𝑋2 𝑍2 𝑍3
0.608
7.75
𝑏2567
𝑋2 𝑍1 𝑍2 𝑍3
*F değeri %95 seviyesinde önemli, ** F değeri %99 seviyesinde önemli
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Bu Taguchi tasarımının yanıt yüzeyi şeklindeki analizi, gürültü
faktörlerine duyarsız bir süreçten daha iyisinin nasıl elde edileceğini
gösterebilir. Taguchi analizi, dışsal dizin değişkenlerinin ana etkilerini
ihmal etmektedir. Oysa ana etkiler prensibine göre bu ana etkilerin dikkate
alınması, önemli olabilecek olan etkileşimlerin dikkate alınmasına göre
daha uygundur. Tablo 4’de, en büyük iki etkinin dışsal dizin
değişkenlerinin ana etkileri olduğu görülmektedir. (Lucas,1994: 251-254)
2.5 Proses Varyansı İçin Yanıt Yüzeyi Modeli
Güçlü parametre tasarım amaçları, gürültü değişkenleri tarafından artan
proses değişkenliğini azaltma üzerine odaklanır.
Güçlü ürün analizinde, proses varyansını minimize eden kontrol
değişkenlerinin seviyeleri tahmin edilip, bu tahmini seviyelerin örnekleme
değişkenliği hakkında bilgi edinilir. Analiz, proses varyansı için bir
modelin kullanımını ele alırsa, modelin kalitesiyle ilgili sorular doğal
olarak artacaktır. Bir metod, proses varyansının minimize edildiği kontrol
faktörlerinin bulunduğu yere yerleştirilecek bir güven bölgesini kabul eder.
Yanıt modeli, çoğu biçimi alabilir fakat, Box ve Jones (1990) tarafından
tanımlanan ve Lucas (1994) ve Myers, Khuri ve Vining (1992)’de tartışılan
modelle başlanacaktır (Myers & Kim & Griffiths, 1997). Şöyle ki:
𝑦 = 𝛽0 + 𝑥 ′ 𝛽 + 𝑥 ′ 𝐵𝑥 + 𝑧 ′ 𝛾 + 𝑥 ′ ∆𝑧 + 𝜀
(1.14)
𝑥 ′ = [𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 , … , 𝑥𝑟𝑥 ] ve 𝑧 ′ = [𝑧1 , 𝑧2 , 𝑧3 , … , 𝑧𝑟𝑧 ]
𝜀𝑖 ’nun aynı ve bağımsız olarak dağıldığı (i.i.d) N(0,𝜎𝜀2 ) varsayılır. Model,
kontrol değişkenlerindeki ikinci derece yanıt yüzeyini (𝛽0 + 𝑥 ′ 𝛽 + 𝑥 ′ 𝐵𝑥),
gürültü değişkenlerindeki doğrusal ana etki terimini (𝑧 ′ 𝛾), gürültü
etkileşim terimleri (𝑥 ′ ∆𝑧) tarafından sağlanan çok önemli kontrolü hesaba
katar.

x+

(a)

(b)

x+
xx-

zdüş

zyük

zdüş

zyük

Şekil 1. Gürültü Faktörlerinin Etkileşimleriyle Sağlanan Kontrol
Şüphesiz, gürültü etkileşimleri tarafından yapılan kontrolün varlığı,
proses varyansını kontrol değişkenleri seviyesinin fonksiyonu yapar. Yani,
∆ elemanları 𝛿𝑖𝑗 , gürültü değişkenleri tarafından yaratılan dağılım
9

etkilerini elde eder. Doğal olarak bu, güçlü parametre tasarım probleminin
önemli bir parçası olan proses varyansı için bir model verir.
Şekil 1’de verilen örneğin (a) şıkkında, 𝑥 ve 𝑧 arasındaki etkileşim
eksikliği, 𝑥’in hem artı (+) hem de eksi (-) seviyelerinde proses varyansı
katılımının aynı olduğunu gösterir. Sonuç olarak 𝑥, proses varyansını
kontrol etmek için kullanılamaz. Bununla birlikte, Şekil 2’nin (b) şıkkında
𝑥 ve 𝑧 arasındaki etkileşim, 𝑥’in artı (+) seviyesinde gürültü değişkeni
𝑧’nin, 𝑦 üzerindeki proses değişkenliğine daha büyük bir katılım
sağladığını ifade eder.
Bütün gürültü değişkenlerinin sürekli olduğu, tasarım seviyesine göre
bir noktaya toplandığı (merkezlendiği) ve ölçeklendiği varsayılsın.
𝐸(𝑧) = 0
𝑉𝑎𝑟(𝑧) = 𝑉
𝑉’nin köşegen elemanları,
2
̂2
𝜎̂
𝑧𝑗 = 𝜎𝑧 ( 𝑗 = 1,2,3, . . , 𝑟𝑧 )

varyanslarını içerir. Eğer proses hakkında yeterli bilgiye sahip olunursa,
gürültü değişkenlerinin varyans tahminleri kullanılabilir. Tüketicinin
ürünü nasıl kullandığı hakkındaki fabrika verisi ve deneysel bilgi,
tahminlerin bulunabildiği kaynaklardır.
Eşitlik (1.14)’de 𝑧 üzerinden alınan beklenti ve varyans işlemlerini
kullanarak, ortalama ve varyans yanıt yüzeylerinin tahminleri;
𝜇𝑍 [𝑦(𝑥)] = 𝑏0 + 𝑥 ′ 𝑏 + 𝑥 ′ 𝐵̂𝑥

(1.15)

̂2 [𝑦(𝑥)] = (𝛾̂ + ∆̂′ 𝑥)′ ˅(𝛾
̂2
̂ + ∆̂′ 𝑥) + 𝜎
𝜎
𝜀
𝑍

(1.16)

ve

̂2 ,
Burada 𝑏, 𝛾̂, 𝐵̂ ve ∆̂ (1.14) modelinin regresyon katsayılarıdır. 𝜎
𝜀
modeldeki ortalama hata karedir.
Güçlü parametre tasarım probleminde, (1.14) modelinin gürültü
değişkenleri yönündeki eğimleri, proses varyansında önemli bilgi içerir.
Bu, Şekil 1’deki grafiklerde açık bir şekilde görülmektedir. “Etkileşimin
olmadığı” durumda, (sabit eğim), rastgele gürültü değişkenlerinden
oluşturulan proses varyansı sabittir, halbuki “etkileşim” durumunda,
̂2 𝑦(𝑥)]’nin kontrol edilmesini sağlar.
değişen eğimler 𝑥’in seçimiyle [𝜎
𝑍
Eşitlik (1.16) modeli,
̂2 [𝑦(𝑥)] = 𝐼̂′ (𝑥)˅ 𝐼̂(𝑥) + 𝜎
̂2
𝜎
𝜀
𝑍
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olarak yazılabilir. 𝐼̂ = 𝛾̂ + ∆̂′ 𝑥 = 𝜕𝑦̂/𝜕𝑧(𝑥), gürültü değişkenleri
yönündeki “yanıt modeli” eğimlerinin vektörüdür. Eğimler, kontrol
değişkenlerinin doğrusal fonksiyonlarıdır ve böylece, 𝑥 üzerindeki
istenilen şartları belirlemek için kolay ve yararlı bir manipulasyona
götürür. (Myers & Kim & Griffiths,1997:430,431)
2.6 Hem Ortalama Hem de Varyans Fonksiyonlarını Tahmin
Etmek İçin Deneysel Tasarımlar
Bu bölümde genelleştirilmiş etkili deneysel stratejiler için bir temel
geliştirmek amaçlanır. Analizi yapan, bu stratejiler sayesinde yanıt
ortalaması ve varyansı için ayrı modeller geliştirebilir. Bu amacı
gerçekleştirmek için ilk olarak, uygun bir kriter geliştirilmelidir.
Tasarımları değerlendirmek için kullanılan kriter, D-Optimal kriteridir.
Böyle bir kriter, genelleştirilmiş tasarımlar için birkaç yaklaşım önerir.
Burada iki tanesi ele alınacaktır.
İlk yaklaşım, varyans fonksiyonu hakkındaki ilk bilgiye sahip
olunmadığında, ilgilenilen bölge üzerinde proses varyansının sabit
olduğunu kabul ederek deneyi tasarlayan tek-adım yaklaşımıdır.
İkinci yaklaşım ise, Yarı-Bayes yaklaşımıdır. Bu yaklaşım, varyans
fonksiyonunun niteliği hakkındaki ilk bilginin ışığında uygun bir deneysel
strateji geliştirmeye çalışır.
𝑦𝑖 , ilgilenilen 𝑖. yanıt olsun. 𝑥𝑖 , beklenen yanıt değerini etkileyen
tahmini değişkenlerin 𝑖. kümesini temsil eden 𝑘𝑟 × 1 vektörü olsun ve 𝑧𝑖
varyansı etkileyen tahmini faktörlerin 𝑖. setini temsil eden 𝑘𝑣 × 1 vektörü
olsun. Yanıt için uygun bir doğrusal modelin;
𝑦𝑖 = 𝑓𝑟′ (𝑥𝑖 )𝛽 + 𝜀𝑖

(1.17)

olduğu varsayılsın. 𝑓𝑟 (𝑥𝑖 ), yanıtın tahmini modeli için 𝑥𝑖 ’nin uygun
polinomial büyümesini temsil eden bir 𝑝𝑟 × 1 vektörüdür. 𝛽, 𝑝𝑟 × 1
bilinmeyen katsayılar vektörüdür. 𝜀𝑖 ’ler, 0 ortalama ve 𝜎𝑖2 varyanslı
bağımsız, normal dağılışa sahip rastgele hatalardır. 𝜎𝑖2 = ℎ(𝜏𝑖 ) gibi uygun
bir varyans transformasyonu incelensin. ℎ, iki kez diferansiyellenebilir
monoton bir fonksiyon ve 𝜏𝑖 , “doğrusal bir tahminci”dir.
𝜏𝑖 = 𝑓𝑣′ (𝑧𝑖 )𝛾

(1.18)

olarak tanımlanır. 𝑓𝑣 (𝑧𝑖 ) doğrusal tahmincinin tahmin edilen modeli için
𝑧𝑖 ’nin uygun polinomial büyümesini temsil eden bir 𝑝𝑣 × 1 vektörüdür. 𝛾,
𝑝𝑣 × 1 boyutlu bilinmeyen katsayılar vektörüdür. Literatür, her zaman
olmamakla birlikte, bir logaritma transformasyonu [ℎ(𝜏𝑖 ) = exp(𝜏𝑖 )]
önerir. Bu logaritma doğrusal formu, 𝜎𝑖2 > 0 olmasını sağlar.
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Uygun bir deneyin yapıldığı kabul edilsin. 𝑦 , yanıtların 𝑛 × 1 boyutlu
vektörü olsun ve 𝜏 doğrusal tahmincilerin 𝑛𝑣 × 1 boyutlu vektörü olsun.
Hedefler için 𝑛𝑣 tekrar edilen farklı tasarım noktalarının sayısını temsil
eder. (1.17)’den;
𝑦 = 𝑋𝛽 + 𝜀
elde edilir.
(1.18)’den;

𝑋′

(1.19)

= [𝑓𝑟 (𝑥1 ), 𝑓𝑟 (𝑥2 ), 𝑓𝑟 (𝑥3 ), … , 𝑓𝑟 (𝑥𝑛𝑟 )] Benzer şekilde
𝜏 = 𝑍𝛾

(1.20)

elde edilir. 𝑍 ′ = [𝑓𝑣 (𝑧1 ), 𝑓𝑣 (𝑧2 ), 𝑓𝑣 (𝑧3 ), … , 𝑓𝑣 (𝑧𝑛𝑣 )]
(Vining & Schaub,1996:136,137)
2.7 Kontrol Edilemeyen Faktörlerle Oluşturulan Model
Bu bölümde, kontrol edilemeyen faktörler iki kümeye ayrılır,
gözlemlenebilen ve gözlemlenemeyen şeklinde. İkinci kümede, maliyeti
nedeniyle ölçülemeyen nitelikli faktörler olabilirken ilk kümede, nemlilik
ve ısı derecesi gibi faktörler olabilir.
Amaç, ortalama yanıtı hedef değer üzerinde tutup, aynı zamanda yanıtın
varyansını minimum yaparken kontrol edilebilen faktörler ve
gözlemlenebilir kontrol edilemeyen faktörler arasında bir ilişki bulmaktır.
Üretim prosesi esnasında, her ne zaman gözlemlenebilir bir kontrol
edilemeyen faktörün özel bir değeri oluşursa, kontrol edilebilir faktörler
için uygun bir değer üretilebilir ki; bu da ifade edilen amacı karşılar.
Örnek 1
i zamanında, 𝑦𝑖 yanıtı, 𝑥𝑖 kontrol edilebilir faktörleri, 𝑡𝑖 gözlemlenebilir
kontrol edilemeyen faktörleri ve 𝑧𝑖 gözlemlenemeyen kontrol edilemeyen
faktörleri göstersin. Burada amaç, ortalamayı hedef değerde tutup 𝑥𝑖 ve 𝑡𝑖
arasında bir ilişki bulurken 𝑦𝑖 ’nin varyansını minimize etmek olacaktır.
Nitelikli yanıt değişkeni 𝑦 için model;
𝑦𝑖 |𝑥𝑖 , 𝑡𝑖 , 𝑧𝑖 = 𝛽0 + 𝑥𝑖 ′ 𝛽1 + 𝑡𝑖 ′ 𝛽2 + 𝑧𝑖 ′ 𝛽3 + 𝑥𝑖 ′ ∑ 𝑡𝑖 + 𝑧𝑖 ′ ∑ 𝑥𝑖
1

+ 𝑧𝑖

′∑

2

𝑡𝑖 + 𝜀𝑖

3

Yanıt 𝑥𝑖 , 𝑡𝑖 ve 𝑧𝑖 ’ye bağlıdır. 𝛽0 : 1 × 1, 𝛽1 : 𝑝 × 1, 𝛽2 : 𝑞 × 1, 𝛽3 : 𝑟 × 1,
∑1: 𝑝 × 𝑞, ∑2: 𝑟 × 𝑝,
∑3: 𝑟 × 𝑞,
𝑥𝑖 : 𝑝 × 1,
𝑡𝑖 : 𝑞 × 1,
𝑧𝑖 : 𝑟 × 1,
2
𝑡𝑖 ~𝐷𝑖𝑠𝑡 (0~˄1 ), 𝑧𝑖 ~𝐷𝑖𝑠𝑡 (0~˄2 ) ve 𝜀𝑖 ~𝐷𝑖𝑠𝑡 (0~𝜎𝜀 ). 𝜀, 𝑡 ve 𝑧
bağımsız olmalıdır.
𝐸𝑌 (𝑌𝑖 |𝑥𝑖 , 𝑡𝑖 ) = 𝐸𝑍 (𝐸𝑌 (𝑌𝑖 |𝑥𝑖 , 𝑡𝑖 , 𝑧𝑖 ))
12

= 𝛽0 + 𝑥𝑖 ′ 𝛽1 + 𝑡𝑖 ′ 𝛽2 + 𝑥𝑖 ′ ∑ 𝑡𝑖
1

ve
𝑉𝑎𝑟𝑌 (𝑌𝑖 |𝑥𝑖 , 𝑡𝑖 ) = 𝐸𝑍 (𝑉𝑎𝑟𝑌 (𝑌𝑖 |𝑥𝑖 , 𝑡𝑖 , 𝑧𝑖 ) + 𝑉𝑎𝑟𝑍 (𝐸𝑌 (𝑌𝑖 |𝑥𝑖 , 𝑡𝑖 , 𝑧𝑖 ))
̂2 + 𝑉𝑎𝑟 [𝛽 + 𝑥 ′ 𝛽 + 𝑡 ′ 𝛽 + 𝑥 ′ ∑ 𝑡 + 𝑧 ′ ( 𝛽 + ∑ 𝑥
=𝜎
𝜀
𝑍
0
𝑖 1
𝑖 2
𝑖
𝑖
𝑖
3
𝑖
1

2

+ ∑ 𝑡𝑖 )]
3

̂2 + ( 𝛽 + ∑ 𝑥 + ∑ 𝑡 )′ ˄ × ( 𝛽 + ∑ 𝑥 + ∑ 𝑡 )
=𝜎
𝜀
3
𝑖
𝑖
2
3
𝑖
𝑖
2

3

2

3

𝑇 = 𝐸𝑌 (𝑌𝑖 |𝑥𝑖 , 𝑡𝑖 ) hedef değerine bağlı olarak, varyans 𝑉𝑎𝑟𝑌 (𝑌𝑖 |𝑥𝑖 , 𝑡𝑖 )
minimize edilmek istenir. Lagrange minimizasyonu kullanılarak
𝑥𝑖∗ = (2𝐷𝐵)−1 (𝐹 + 2𝐸′ 𝐵)𝐷 − 𝐸
elde edilir. A’nın tersinin var olduğu kabul edilerek;
−1

′

𝐴 = (∑ ˄2 ∑ )
2

𝐵=

1
(𝛽1
2
′

2

+ ∑1 𝑡𝑖 )

𝐶 = ∑ ˄2 (𝛽3 + ∑ 𝑡𝑖 )
2

3

𝐷 = 𝐴𝐵
𝐸 = 𝐴𝐶
𝐹 = 𝑇 − 𝛽0 − 𝑡𝑖 ′ 𝛽2
Böylece üretim esnasında, 𝑡𝑖 gözlemlenebilir kontrol edilemeyen
faktörlerin değerleri, kontrol edilebilir faktörlerin, 𝑥𝑖∗ değerlerini elde
etmekte kullanılacaktır.
Parametre metodunun alışılmış metodu, 𝑡𝑖 ve 𝑧𝑖 ’yi bir grup olarak ele
almaktadır. Bu metod, en az varyansla 𝑦𝑖 değişkenini hedef değerde tutan
𝑥𝑖 için bir değer bulmaktadır. Bu durumda,
𝐸𝑌 (𝑌𝑖 |𝑥𝑖 ) = 𝐸𝑇 (𝐸𝑍 (𝐸𝑌 (𝑌𝑖 |𝑥𝑖 , 𝑡𝑖 , 𝑧𝑖 )))
= 𝛽0 +𝑥𝑖 ′ 𝛽1
𝑉𝑎𝑟𝑌 (𝑌𝑖 |𝑥𝑖 ) = 𝐸𝑇 [(𝐸𝑍 (𝑉𝑎𝑟𝑌 (𝑌𝑖 |𝑥𝑖 , 𝑡𝑖 , 𝑧𝑖 ))) + (𝑉𝑎𝑟𝑍 (𝐸𝑌 (𝑌𝑖 |𝑥𝑖 , 𝑡𝑖 , 𝑧𝑖 )))]
+ 𝑉𝑎𝑟𝑇 (𝐸𝑌 (𝑌𝑖 |𝑥𝑖 , 𝑡𝑖 ))
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′

= 𝜎𝜀2 + ( 𝛽3 + ∑ 𝑥𝑖 )′ ˄2 + ( 𝛽3 + ∑ 𝑥𝑖 ) + 𝑡𝑟 (∑ ˄2 ∑ ˄1 )
2

2

′

3

′

3

+ ( 𝛽2 + ∑ 𝑥𝑖 ) ˄1 ( 𝛽2 + ∑ 𝑥𝑖 )
1

1

𝑇 = 𝐸𝑌 (𝑌𝑖 |𝑥𝑖 ) hedef değerine bağlı olarak 𝑉𝑎𝑟𝑌 (𝑌𝑖 |𝑥𝑖 ) minimize edilmek
istenir. Bir kez daha Lagrange minimizasyonu kullanılarak;
𝑥𝑖∗∗ = (𝐾 ′ 𝛽1 )−1 (𝑇 − 𝛽0 + 𝐽′ 𝛽1 )𝐾 − 𝐽
G’nin tersinin var olduğu kabul edilerek;
′ −1

′

𝐺 = (∑ ˄2 ∑
2

+ ∑
2

1

˄1 ∑ )
1

′

𝐻 = ∑ 𝛽3 + ∑ 𝛽2
2

1

𝐾=𝐺

𝛽1
2

𝐽 = 𝐺𝐻
𝑥𝑖∗∗

𝑡𝑖 ’nin bazı değerleri için hem
hem de 𝑥𝑖∗ hedef değere daha yakın olan
𝑦𝑖 için bir değer tahminleyebilir. Bu iki tahmini karşılaştırmak için
𝐸((𝑦𝑖 − 𝑇)2 ) istatistiği incelenecektir.
𝑥𝑖∗ için;
′

𝐸𝑌 (𝑦𝑖 |𝑥𝑖∗ , 𝑡𝑖 ) = 𝛽0 + 𝑥𝑖 ′ 𝛽1 + 𝑡𝑖 ′ 𝛽2 + 𝑥𝑖∗ ∑ 𝑡𝑖
1

Böylece,
𝐸(𝑦𝑖 − 𝑇)2 = 𝐸(𝑦 − 𝐸(𝑦|𝑥𝑖∗ , 𝑡𝑖 ))2 = 𝑉𝑎𝑟(𝑦|𝑥𝑖∗ , 𝑡𝑖 )
𝑥𝑖∗∗ için;
′

𝐸(𝑦𝑖 |𝑥𝑖∗∗ ) = 𝛽0 + 𝑥𝑖∗∗ 𝛽1
′
= 𝐸(𝑦𝑖 |𝑥𝑖∗∗ , 𝑡𝑖 ) − (𝑡𝑖 ′ 𝛽2 + 𝑥𝑖∗∗ ∑1 𝑡𝑖 )

𝐸(𝑦𝑖 − 𝑇)2 = 𝐸(𝑦𝑖 − 𝐸(𝑦𝑖 |𝑥𝑖∗∗ ))2
′
= 𝐸(𝑦𝑖 − 𝐸(𝑦𝑖 |𝑥𝑖∗∗ , 𝑡𝑖 ) + 𝑡𝑖 ′ 𝛽2 + 𝑥𝑖∗∗ ∑1 𝑡𝑖 )2
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′
= 𝑉𝑎𝑟(𝑦𝑖 |𝑥𝑖∗∗ , 𝑡𝑖 ) + (𝑡𝑖 ′ 𝛽2 + 𝑥𝑖∗∗ ∑1 𝑡𝑖 )2

(Pledger,1996,153-155)
2.8 Önerilen Model
Ele alınan model;
𝑦 = 𝑥𝑖 𝛽 + 𝜎𝜀𝑖

(1.21)

olsun.
𝑒𝑖 =

𝑦𝑖 − 𝑥𝑖 𝛽
𝜎̂

𝜎 = 𝛾0 + 𝛾1 𝑧𝑖 , gürültü faktörlerinin varyansı doğrusal olarak etkilediği
varsayılsın. Eşitlik (1.21)’de, 𝜎 yerine konulduğunda;
𝑦𝑖 = 𝑥𝑖 ′ 𝛽 + 𝛾0 𝜀𝑖 + 𝛾1 𝑧𝑖 𝜀𝑖

(1.22)

modeli elde edilir. Bu modelin beklenen değeri,
𝐸𝑌 (𝑌𝑖 |𝑥𝑖 ) = 𝐸𝜀 (𝐸𝑍 (𝐸𝑌 (𝑌𝑖 |𝑥𝑖 , 𝜀𝑖 , 𝑧𝑖 )))
𝐸𝑌 (𝑌𝑖 |𝑥𝑖 ) = 𝑥𝑖 ′ 𝛽
𝑥𝑖 : 𝑝 × 1, 𝜀𝑖 ~𝑁 (0~1), 𝑧𝑖 ~𝑁 (0~˄2 ) ve 𝐶𝑜𝑣(𝑧, 𝜀) = 0 varsayımlarıyla
varyans,
𝑉𝑎𝑟𝑌 (𝑌𝑖 |𝑥𝑖 ) = 𝐸𝜀 [(𝐸𝑍 (𝑉𝑎𝑟𝑌 (𝑌𝑖 |𝑥𝑖 , 𝜀𝑖 , 𝑧𝑖 ))) + (𝑉𝑎𝑟𝑍 (𝐸𝑌 (𝑌𝑖 |𝑥𝑖 , 𝜀𝑖 , 𝑧𝑖 )))]
+ 𝑉𝑎𝑟𝜀 (𝐸𝑌 (𝑌𝑖 |𝑥𝑖 , 𝜀𝑖 ))
İlk olarak,
𝜀𝑖 ′ 𝛾1 ′ ˄2 𝛾1 𝜀𝑖 = 𝑡𝑟(𝛾1 ′ ˄2 𝛾1 𝜀𝑖 𝜀𝑖 ′ )
Böylece,
𝐸𝜀 (𝜀𝑖 ′ 𝛾1 ′ ˄2 𝛾1 𝜀𝑖 ) = 𝑡𝑟(𝛾1 ′ ˄2 𝛾1 )
Sonuç olarak,
𝑉𝑎𝑟𝑌 (𝑌𝑖 |𝑥𝑖 ) = 𝜎𝜀 + 𝑡𝑟(𝛾1 ′ ˄2 𝛾1 ) + 𝛾0 ′ 𝛾0
Örnek 2
Tablo 5’deki verilere (1.22) modelinin uyumu yapıldığında;
𝑌 = 100 + 4.97𝑥1 + 6.45𝑥2 − 3.54𝜀1 + 3.74𝜀2 + 8.23𝜀1 𝑧1 + 1.00𝜀1 𝑧2
Prob

(0.13)

(0.05)

(0.27)

(0.25)

(0.01)

(0.75)

−0.30𝜀2 𝑧1 − 8.57𝜀2 𝑧2
(0.92)

(0.01)
R2=0.50
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Sonuçları elde edilmektedir. Burada, %5 önem seviyesinde yanıt değişkeni
üzerinde anlamlı etkilere sahip olan değişkenlerin, 𝑥2 , 𝜀1 𝑧1 ve 𝜀2 𝑧2 olduğu
görülmektedir.
Tablo 5. 26-1 Faktöriyel Tasarım için Deneysel Tasarım
𝑥1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
1

𝑥2
-1
-1
1
1
-1
-1
1
1
-1
-1
1
1
-1
-1
1
1
-1
-1
1
1
-1
-1
1
1
-1
-1
1
1
-1
-1
1
1

𝑡1
-1
-1
-1
-1
1
1
1
1
-1
-1
-1
-1
1
1
1
1
-1
-1
-1
-1
1
1
1
1
-1
-1
-1
-1
1
1
1
1

Faktörler
𝑡2
𝑧1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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𝑧2
-1
1
1
-1
1
-1
-1
1
1
-1
-1
1
-1
1
1
-1
1
-1
-1
1
-1
1
1
-1
-1
1
1
-1
1
-1
-1
1

Yanıt
91.5311
110.09547
120.90064
133.24822
99.8026
71.35239
101.25509
78.83396
106.93987
134.56421
138.35204
98.02461
96.73753
78.68531
92.89983
125.50157
79.88534
93.51969
80.66505
96.4498
58.77738
96.73602
101.59202
126.37272
75.88907
87.37854
66.28703
143.92734
93.3468
122.44309
116.39455
83.3959

3. Sonuç
Belirlenmiş ürün veya süreç karakteristiklerinin ortalama ve varyansına
etki etme yeteneğine sahip iki veya daha fazla faktörün eşanlı olarak
değerlendirilmesini amaçlayan deney tasarımında, istatistiksel modelleme
tekniklerinin uygulanması üzerine yapılmış pek çok çalışma vardır. Yanıt
değişkeninin performans ölçütleri olan ortalama ve varyans ile bunlara etki
eden tasarım ve gürültü faktörlerinin modellenmesinde birçok bilim adamı
farklı yaklaşımlar ortaya koymuştur. Burada modelleme için getirilen bu
farklı yaklaşımlar analiz edilmiş ve bazı bilim adamlarının yanıt değişkeni
üzerinde sadece tasarım faktörlerinin etkisini dikkate aldığı bazılarının ise
tasarım faktörlerinin yanında gürültü faktörlerinin etkisini de hesaba
kattığı görülmüştür.
Yapılmış olan bu çalışmanın amacı, var olan modelleme yaklaşımlarına
ek bir yaklaşım getirmektir. Bu amaçla,
𝜎 = 𝛾0 + 𝛾1 𝑧𝑖
modeli ile gürültü faktörlerinin varyans üzerinde doğrusal bir etkiye sahip
olduğu varsayılmış ve
𝑦 = 𝑥𝑖 𝛽 + 𝜎𝜀𝑖
modeli baz alınarak
𝑦𝑖 = 𝑥𝑖 ′ 𝛽 + 𝛾0 𝜀𝑖 + 𝛾1 𝑧𝑖 𝜀𝑖
yeni modeli elde edilmiştir. Böylece, gürültü faktörlerinin yanıt modelinde
değerlendirilmesi sağlanmıştır. Ayrıca, oluşturulan yeni modeldeki yanıt
değişkeni için ortalama ve varyansın modellenmesi amacıyla Pledger’in
uygulamış olduğu yöntem uygulanmıştır. Sonuçta;
𝐸𝑌 (𝑌𝑖 |𝑥𝑖 ) = 𝐸𝜀 (𝐸𝑍 (𝐸𝑌 (𝑌𝑖 |𝑥𝑖 , 𝜀𝑖 , 𝑧𝑖 )))
𝐸𝑌 (𝑌𝑖 |𝑥𝑖 ) = 𝑥𝑖 ′ 𝛽
𝑉𝑎𝑟𝑌 (𝑌𝑖 |𝑥𝑖 ) = 𝐸𝜀 [(𝐸𝑍 (𝑉𝑎𝑟𝑌 (𝑌𝑖 |𝑥𝑖 , 𝜀𝑖 , 𝑧𝑖 ))) + (𝑉𝑎𝑟𝑍 (𝐸𝑌 (𝑌𝑖 |𝑥𝑖 , 𝜀𝑖 , 𝑧𝑖 )))]
+ 𝑉𝑎𝑟𝜀 (𝐸𝑌 (𝑌𝑖 |𝑥𝑖 , 𝜀𝑖 ))
𝑉𝑎𝑟𝑌 (𝑌𝑖 |𝑥𝑖 ) = 𝜎𝜀 + 𝐸𝜀 ((𝛾1 𝜀𝑖 )′ ˄2 (𝛾1 𝜀𝑖 )) + 𝛾0 ′ 𝛾0
ortalama ve varyans modellerine ulaşılmıştır.

17

Kaynak
LOCHNER, Robert H. & MATAR, Joseph E. ,(1990), Designing For
Quality, ASQC Quality Press.
LUNDSTEDT, Torbjörn., et al. (1998), “Experimental Design and
Optimization”, Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems,
Vol.42, pp.3-40
ŞEHİRLİOĞLU, Ali Kemal, (1997), Ürün ve Süreç Kalitesini
İyileştirmede Kullanılan İstatistiksel Modelleme Teknikleri Üzerine Bir
Araştırma, Yayınlanmış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
VINING, G. Geoffrey & MYERS, Raymond H. (1990), “Combining
Taguchi and Response Surface Philosophies: A Dual Response
Approach”, Journal of Quality Technology, Vol.22,Issue 1,pp.38-45
LIN, Dennis K. J. & TU, Wanzhu, (1995), “Dual Response Surface
Optimization”, Journal of Quality Technology, Vol.27,Issue 1,pp.34-39
LUCAS, James M. (1994), “How to Achieve a Robust Process Using
Response Surface Methodology”, Journal of Quality Technology,
Vol.26, Issue 4,pp.248-260
DEL CASTILLO, Enrique & MONTGOMERY, Douglas C. (1993),
“A Nonlinear Programming Solution to the Dual Response Problem ”,
Journal of Quality Technology, Vol.25, Issue 3, pp.199-204
MYERS, Raymond. H. & KIM, Yoon ,GRIFFITHS, Kristi L. (1997) ,
“Response Surface Methods and the Use of Noise Variables”, Journal
of Quality Technology, Vol.29, Issue 4,pp.429-440
PLEDGER, Megan, (1996) “Observable Uncontrollable Factors in
Parameter Design”, Journal of Quality Technology, Vol.28,Issue
2,pp.153-162
VINING, G. Geoffrey & SCHAUB, Diane (1996) “Experimental Design
for Estimating Both Mean and Variance Functions”, Journal of Quality
Technology, Vol.28, Issue 2,pp.135-147

18

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARASINDA FİNANSAL
OKURYAZARLIK: TÜRKİYE VE GÜRCİSTAN
KARŞILAŞTIRMASI
(Financial Literacy Among University Students: A Comparison of Turkey
and Georgia)
Adem Anbar & Jemal Beridze
Giriş
Bireyler günlük hayatlarında farkında olarak veya olmayarak birçok
finansal karar almaktadırlar. Bu tür finansal kararlara örnek olarak, tasarruf
edilmesi, tasarrufların çeşitli yatırım araçlarında değerlendirilmesi, bir mal
veya hizmetin peşin ya da taksitle alınmasına karar verilmesi, kredi kartı
borçlarının asgari tutarının veya tamamının ödenmesi kararı, nakit
ihtiyacında hangi bankadan hangi vadeyle tüketici kredisi kullanılacağına
karar verilmesi, bireysel emeklilik için ne kadar bütçe ayrılacağı ve bunun
hangi fonlarda değerlendirileceği kararı, çocukların okul taksitlerinin nasıl
ödeneceği kararı, araba, ev alımı gibi büyük tutarlı ihtiyaçların nasıl
finanse edileceği kararı verilebilir. Bireylerin aldıkları bazı finansal
kararlar hayatlarını uzun bir süre etkileyebilmektedir. Örneğin, 15 yıl veya
20 yıl vadeyle kullanılan bir konut kredisinin, sadece bireyin değil,
hanehalkının finansal refahı üzerinde önemli bir etkisi olabilecektir.
Bir taraftan bireylerin günlük yaşamlarında verdiği veya vermesi
gereken finansal kararlar artarken, bir taraftan da finansal piyasalarda
faaliyet gösteren kurumlar ve bu kurumların sunmuş olduğu hizmetler
çeşitlenmekte, finansal piyasalarda işlem gören finansal enstrümanlar
çeşitlenmekte ve daha kompleks bir yapıya dönüşmektedir. Finansal ürün
ve hizmetlerin artması olumlu olmasına karşın, bu gelişmeler, hem bu ürün
ve hizmetlerin bireyler tarafından anlaşılmasını zorlaştırmakta hem de
doğru finansal kararlar almada bireylere daha fazla sorumluluk
yüklemektedir (Lusardi, 2008: 1; Lusardi ve Mitchell, 2014: 6). Bu nedenle
temel finans bilgisine sahip olma ve kişisel finansı yönetme kabiliyeti,
diğer bir ifadeyle, finansal okuryazarlık giderek daha önemli bir hale
gelmektedir. Bireylerin finansal okuryazarlık düzeylerinin yükseltilmesi
harcama, tasarruf ve yatırım konularında daha doğru finansal kararlar
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almalarına yardımcı olmaktadır (Temizel ve Bayram, 2011: 74). Finansal
okuryazarlık, finansal refahı artırmak için de bir araç olarak kabul
edilmektedir, çünkü finansal okuryazarlık düzeyi yüksek olan bireyler
günlük hayatlarında daha doğru finansal kararlar alabilecek, finansal
sıkıntılarla daha az karşılaşabilecek veya karşılaştığı finansal sıkıntıları
daha kolay atlatabilecek ve finansal güvenliklerini daha kolay
sağlayabileceklerdir (Garg ve Singh, 2018: 174). Hem bireysel ve hem de
toplumsal önemi nedeniyle, özellikle 2000’li yıllardan sonra, birçok ülke
finansal okuryazarlığı gündemine almış ve vatandaşlarının finansal
okuryazarlık düzeylerini yükseltmek amacıyla çeşitli farkındalık ve eğitim
projeleri yürütmeye ve/veya bu tür projelere destek vermeye
başlamışlardır. Akademik dünyada da özellikle 1990’lı yıllardan sonra,
finansal okuryazarlık üzerine çalışmalar yapılmaya başlanmış ve bu
çalışmalar halen farklı yönleriyle devam etmektedir.
Bu çalışmanın amacını, üniversite eğitimi almakta olan ve yakın bir
gelecekte mezun olarak iş hayatına atılıp kendi gelirini sağlayacak,
dolayısıyla harcama-tasarruf-yatırım konularında önemli finansal kararlar
alacak olan üniversite öğrencilerinin finansal okuryazarlık düzeylerinin
ölçülmesi oluşturmaktadır. Bir işte çalışmaya başlama, ailenin yanından
ayrılıp başka bir eve çıkma, ilk arabayı satın alma, evlilik hazırlığı yapma
veya evlenerek bir aile kurma gibi olayları yaşadıkları bir dönem olduğu
ve bu dönemde de çeşitli finansal ürün ve hizmetlerle karşı karşıya
kaldıkları için, gençlerin finansal okuryazarlık düzeylerinin ölçülmesinin
ve arttırılmasına yönelik programların ayrı bir önemi bulunmaktadır.
Önemine binaen üniversite öğrencileri üzerine yapılan araştırmaların
çokluğuna karşın, ülkeler arası karşılaştırmalar nispeten daha azdır.
Türkiye ve Gürcistan’da okuyan üniversite öğrencilerinin finansal
okuryazarlık düzeylerinin karşılaştırıldığı bu çalışmanın literatüre katkı
sağlayacağı düşünülmektedir.
1. Finansal Okuryazarlık Kavramı
Finansal okuryazarlık kavramı, ilk olarak 1787 yılında Amerika
Birleşik Devletleri’nde (ABD), John Adams’ın Thomas Jefferson’a
yazdığı bir mektupta kullanılmıştır. Bu mektupta, John Adams, ABD’deki
finansal cehaletin ve finansal sıkıntıların üstesinden gelmek için finansal
okuryazarlığa ihtiyaç olduğunu ifade etmiştir. Daha sonları bu kavram,
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çeşitli hükümetler, araştırmacılar ve kurumlar tarafından farklı neden ve
amaçlarla kullanıla gelmiştir (Garg ve Singh, 2018: 174).
Günümüzde finansal okuryazarlığın genel kabul görmüş standart bir
tanımı olmayıp, farklı tanımlamaların yapıldığı görülmektedir.
ABD’lilerin finansal okuryazarlığını artırmak için oluşturulan Finansal
Okuryazarlık Başkanlık Danışma Konseyi (PACFL), finansal
okuryazarlığı, "finansal kaynakları etkin yönetmek için bilgi ve becerileri
kullanma yeteneği" olarak tanımlamıştır (Hung vd., 1999:3). Online
Cambridge Sözlüğü'nde finansal okuryazarlık, "işletme ve finansın temel
ilkelerini
anlama
yeteneği"
olarak
tanımlanmıştır
(http://dictionary.cambridge.org). Remund (2010), finansal okuryazarlığı,
"bir kişinin finansal kavramları anlama ve kişisel finansını yönetme
becerisine sahip olma derecesinin ölçüsü" olarak tanımlamıştır. Finansal
tüketicileri korumak ve finansal hizmetler hakkında bilgilendirmek
amacıyla hükümet tarafından 2001 yılında kurulan Kanada Finansal
Tüketici Birliği (Financial Consumer Agency of Canada, FCAC), finansal
okuryazarlığı “doğru finansal kararlar almak için bilgi, beceri ve güvene
sahip olmak” şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanımda, bilgi, kişisel ve daha
geniş anlamda finansal konuları anlayabilmeyi; beceri, günlük hayatta
finansal bilgiyi kullanabilme kabiliyetini ve güven, önemli finansal
kararlar alırken kişinin kendi finansal güvenliğini sağlamasını ifade
etmektedir (FCAC, 2019). Boğaziçi Üniversitesi’yle birlikte 2013 yılından
itibaren Türkiye’nin ilk “Finansal Okuryazarlık ve Erişim Endeksi”ni
hesaplayan ve oluşturduğu “Aile Akademisi” çatısı altında çeşitli finansal
okuryazarlık eğitimleri düzenleyen Türkiye Ekonomi Bankası (TEB),
finansal okuryazarlığı “tüketicinin paranın kullanımında ve yönetiminde
bilgiyle değerlendirme yapmasını ve finansal araçların seçiminde etkili ve
rasyonel kararlar verebilmesini sağlayan yeterlilik düzeyi” olarak
tanımlamaktadır (Finansal Okuryazarlık ve Erişim Endeksi Raporu, 2013:
3). Lusardi ve Mitchell (2014), finansal okuryazarlığı, “insanların
ekonomik bilgileri işleme ve finansal planlama, yatırım, borçlanma,
emeklilik gibi konularda bilinçli kararlar verme becerisi” olarak
tanımlamışlardır.
Finansal okuryazarlığın en çok kullanılan tanımlarından biri
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (The Organisation for Economic
Co-operation and Development, OECD) bünyesinde kurulan Finansal
Eğitime Yönelik Uluslararası İşbirliği (International Gateway for Financial
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Education, INFE) tarafından yapılmıştır. OECD INFE’ye göre finansal
okuryazarlık, “doğru finansal kararlar almak ve bireysel finansal refaha
ulaşmak için gerekli farkındalığın, bilginin, becerinin, tutumun ve
davranışın bir kombinasyonudur” (OECD-INFE, 2011; Atkinson ve
Messy, 2012). OECD’nin tanımına göre, finansal okuryazarlık sadece
finansal bilgiden ibaret olmayıp, finansal okuryazarlığın üç boyutu/unsuru
bulunmaktadır. Bunlar; finansal bilgi, finansal tutum ve finansal
davranıştır.
Finansal Bilgi: Finansal bilgi, bir bireyin finansal okuryazarlığı ve
finansal karar verme becerisini belirlemede önemli bir faktördür. Çünkü
finansal açıdan okuryazar bir kişi, temel finansal kavramların temel
bilgisine sahip olacaktır (Garg ve Singh, 2018: 176; Rai vd., 2019: 54).
Finansal bilgi, bireyin; basit faiz, bileşik faiz, enflasyon, çeşitlendirme, risk
ve getiri gibi temel kavramları anlaması ve bu gibi kavramlar hakkında
temel bir bilgiye sahip olmasıdır (OECD-INFE, 2011). Finansal bilgi,
finansal okuryazarlığın temel bir boyutu olarak ifade edilmekte ve çoğu
zaman bu kavram, finansal okuryazarlıkla eşanlamlı olarak da
kullanılmaktadır.
Finansal Tutum: Finansal tutum, finansal olaylara karşı kişisel
eğilim olarak tanımlanabilir (Rai vd., 2019: 53). Başka bir tanıma göre,
finansal tutum, “bireyin belirli bir davranışı göstermesinin nedeni olarak
değerlendirilen, bazı ekonomik ve ekonomik olmayan inançlar nedeniyle
oluşturulmuş belirli bir şekilde davranma eğilimidir”. Finansal tutum ve
tercihler, finansal okuryazarlığın kilit unsurlarıdır, çünkü tüketicilerin
finansal kararları tutumlarından etkilenebilmektedir (Atkinson ve Messy,
2012; Felipe vd., 2017: 848). Örneğin, bir kişi gelecek için tasarruf etmede
negatif bir tutum içindeyse, tasarruf etmeye daha az eğimli olacaktır. Diğer
bir deyişle, tasarruf etmek veya uzun vadeli plan yapmak yerine, parasını
bugün harcamayı tercih etme olasılığı daha fazla olacaktır.
Finansal Davranış: Bireyin davranışı onun finansal refahı üzerinde
önemli bir etkiye sahip olacaktır. Bu nedenle finansal okuryazarlığın
ölçümünde davranışı dikkate almak önemlidir (OECD-INFE, 2011). Para
yönetimiyle ile ilgili her türlü insan davranışı, finansal davranış olarak
nitelendirilebilir (Felipe vd., 2017: 849). Finansal davranışlara örnek
olarak; satın almadan önce düşünmek, faturaları zamanında ödemek, bütçe
ve planlama yapmak, tasarruf yapmak, borç kullanmak, finansal
seçenekleri karşılaştırmak, uzman tavsiyesi almak vb. verilebilir.
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2. Finansal Okuryazarlığın Önemi
Finansal piyasaların her geçen gün küçük yatırımcılar için daha
erişilebilir hale gelmesi, finansal piyasalarda işlem gören finansal
enstrümanların sayısının ve karmaşıklığının artması, finansal tüketicilerin
özellikle emeklilik dönemi için tasarruf eğilimlerinin azalması, harcama ve
borçlanma eğilimlerinin artması gibi gelişmeler finansal okuryazarlığın
öneminin artmasına yol açmaktadır (Lusardi ve Mitchell, 2014: 6;
Mirkovic ve Schizas, 2014: 4; Felipe vd., 2017: 848; Karakulle ve Tan,
2018: 462).
Finansal
okuryazarlığın
artan
önemine
karşın,
çeşitli
kurum/kuruluşlar ve araştırmacılar tarafından yapılan çalışmalar, hem
gelişmiş ülkelerde hem de gelişmekte olan ülkelerde bireylerin finansal
okuryazarlık düzeylerinin genel olarak düşük olduğunu göstermektedir. Bu
nedenle, birçok ülke finansal okuryazarlığı gündemine almış ve
vatandaşlarının finansal okuryazarlık düzeylerini artırmak amacıyla çeşitli
projeler ve faaliyetler yürütmeye başlamıştır. Örneğin Türkiye’de Sermaye
Piyasası Kurulu (SPK), Milli Eğitim Bakanlığı, QNB Finansbank, Türkiye
Ekonomi Bankası (TEB), Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği
(FODER) gibi kurum ve derneklerin çeşitli projeleri bulunmaktadır. Bu tür
finansal okuryazarlık projeleriyle amaçlanan, bireylerin temel finansal
konularla ilgili farkındalığını, bilgisini ve anlama düzeyini artırmak,
finansal tutum ve davranışlarını iyileştirmek ve daha bilinçli finansal
kararlar almalarına yardımcı olmaktır (OECD INFE, 2012).
Finansal okuryazarlık, çoğunlukla gelir elde eden ve harcayan bireyler
için düşünülse de, aslında çocuklar, gençler, yetişkinler, emekliler gibi
toplumun büyük bir kesimi için gerekli ve önemli bir kavramdır. Örneğin,
bir ilkokul çoğunun bile, tasarruf, birikim, harcama, bütçe gibi temel
kavramlar hakkında bilgi sahibi olması, harçlığını doğru kullanması, bazı
ihtiyaçlarını harçlığından ayırdığı birikimlerle gidermesi gibi farkındalık,
bilgi, tutum ve davranışlara sahip olması önemlidir. Bugünün çocukları ve
gençleri yarının çalışan, gelir elde eden ve harcayan bireyleri olacaklardır.
Bu nedenle, sadece yetişkinlere yönelik değiş, ilkokul, ortaokul ve lise
öğrencilerine yönelik de finansal eğitim projeleri düzenlenmektedir.
Yapılan çalışmalar, genel olarak, finansal okuryazarlık düzeyi yüksek
bireylerin finansal okuryazarlık düzeyi düşük olanlara göre, fatura ve
borçlarını daha düzenli ödediklerini, borçlanmadan daha fazla
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kaçındıklarını, daha düşük maliyetle borçlandıklarını, borçlarını daha fazla
re-finanse ettiklerini, emeklilik için daha erken dönemde ve daha fazla
tutarda tasarruf yaptıklarını, sigorta ürünlerini daha fazla kullandıklarını,
portföylerinde çeşitlendirmeyi daha fazla uyguladıklarını, hisse senedi gibi
riskli varlıklara portföylerinde daha fazla yer verdiklerini, daha fazla
finansal danışmanlık aldıklarını, finansal kriz dönemlerini daha kolay
yönetebildiklerini ve bileşik faiz, risk, çeşitlendirme, enflasyon gibi temel
kavramlar hakkında daha fazla bilgi sahibi olduklarını göstermektedir
(Lusardi, 2008: 2; Allgood ve Walstad, 2011: 1; Hastings vd., 2012: 15;
Disney ve Gathergood, 2013: 2246; Lusardi ve Scheresberg, 2013: 5;
Lusardi ve Oggero, 2017: 3; Garg ve Singh, 2018: 175).
Finansal okuryazarlık bireyler ve aileler için önemli olduğu kadar
toplumun ve ekonominin geneli için de oldukça önemlidir. Çünkü
bireylerin tasarruf-harcama-yatırım konularındaki tutum ve davranışları,
sadece kendilerini ve ailelerini etkilemeyecek, finansal sistemi ve ülke
ekonomisini de etkileyecektir (Barış, 2016: 16; Yücel ve Çiftçi, 2018:
147). Örneğin, bireylerin yapmış oldukları tasarruflar finansal kurumlar
aracılığıyla işletmelere tahsis edilecek, işletmeler de yeni yatırımlar
yaparak ekonomik büyümeye katkıda bulunacakladır. Bireysel emeklilik
fonlarına yatırım yapılması, zorunlu emeklilik sisteminin üzerindeki
yükleri azaltacaktır. Bireylerin finansal ürün ve hizmetleri bilinçli bir
şekilde daha fazla kullanmaları finansal piyasaların gelişmesini
sağlayacaktır.
3. Literatür Taraması
Finansal okuryazarlık düzeyini ölçmeye yönelik yapılan çalışmalarda
hanehalkı, yatırımcılar, öğrenciler, çeşitli meslek grupları gibi farklı
grupların kullanıldığı görülmektedir. Finansal okuryazarlık, genellikle,
çeşitli ifadelerden veya sorulardan oluşan bir ölçek kullanılarak
ölçülmektedir. Fakat farklı kurum/kuruluş ve araştırmacılar farklı sayı ve
türde ifadelerden (sorulardan) oluşan ölçekler kullanarak bireylerin
finansal okuryazarlık düzeyini ölçmeye çalışmaktadırlar. Yapılan
çalışmaların bulgularını değerlendirirken ve karşılaştırırken, bu durumun
göz önünde bulundurulmasında fayda vardır. Yine, tek bir ölçek
kullanılarak birden fazla ülkede yapılan çalışmalarda, kültür gibi o ülkeye
özgü bazı faktörlerin bulgular üzerinde etkisi olabileceği de göz önünde
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bulundurulmalıdır. Burada, birden fazla ülkeyi kapsayan bazı çalışmaların
bulgularına yer verilmeye çalışılmıştır.
Nicolini vd. (2013), dört ülkede (Kanada, İtalya, İngiltere ve ABD)
yapılan finansal okuryazarlık çalışmalarının verilerini kullanarak ülkeler
arasındaki farklılıkları incelemişlerdir. Çalışmada, araştırmacıların
kendilerinin oluşturdukları finansal okuryazarlık endeksine göre, Kanada
en yüksek finansal okuryazarlık düzeyine sahip iken, bu ülkeyi sırasıyla
İngiltere, İtalya ve ABD’nin izlediği, ülkeler arasındaki farklılıklarda
ulusal ve kültürel faktörlerin de rolünün olduğu bulgularına ulaşılmıştır.
Cameron vd. (2013), Yeni Zelanda, Japonya ve ABD’de okuyan lise
öğrencilerinin finansal okuryazarlık düzeylerini karşılaştırdıkları
çalışmalarında, her ülkede de genel olarak finansal okuryazarlık düzeyinin
düşük olmakla birlikte, Yeni Zelanda ve ABD’de finansal okuryazarlığın
Japonya’ya göre daha düşük olduğu bulgusuna ulaşmışlardır.
Standard & Poor’s Ratings Services tarafından 2014 yılında yapılan
“Global Finansal Okuryazarlık Araştırması”, en kapsamlı araştırmalardan
biridir. Çünkü bu araştırma, 142 ülkede 150.000’den fazla kişiyle
yapılmıştır. Araştırmada, finansal okuryazarlık dört temel kavram
bilgisiyle (faiz hesaplaması, bileşik faiz, enflasyon ve risk çeşitlendirmesi)
ölçülmüş ve dört sorunun en az üçünü doğru cevaplayanlar finansal
okuryazar olarak kabul edilmiştir. Bu hesaplamaya göre, dünyada
bireylerin %33’ünün finansal okuryazar olduğu, finansal okuryazarlık
oranlarının en yüksek olduğu ilk üç ülkenin İsveç (finansal okuryazarlık
oranı; %71), Danimarka (%71) ve Norveç (%71) olduğu, finansal
okuryazarlığın en düşük olduğu üç ülkenin ise Yemen (%13), Afganistan
(%14) ve Arnavutluk (%14) olduğu görülmüştür. Bu çalışmada,
Gürcistan’ın finansal okuryazarlık oranı %30, Türkiye’nin %24 olarak
bulunmuştur (Klapper vd., 2015).
OECD/INFE (2016) tarafından, 17’si OECD üyesi olmak üzere
toplam 30 ülkede, 18 yaş ve üzeri yaklaşık 52.000 kişinin katılımıyla
gerçekleştirilen uluslararası bir çalışmanın bulgularına, finansal
okuryazarlık düzeyi en yüksek üç ülke Fransa (ortalama finansal
okuryazarlık skoru; 14,9), Finlandiya (14,8) ve Norveç (14,6) olarak
bulunurken, finansal okuryazarlık düzeyi en düşük üç ülke de Polonya
(11,6), Belarus (11,7) ve Hırvatistan (12,0) olarak bulunmuştur. Araştırma
kapsamındaki 30 ülkenin ortalama finansal okuryazarlık skorunun 13,2
olduğu araştırmada, Türkiye 12,5 finansal okuryazarlık skoruyla 22.
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sırada, Gürcistan ise 12,4 puanla 24. sırada yer almıştır. OECD/INFE,
finansal okuryazarlığı finansal tutum, finansal davranış ve finansal bilgi
boyutlarının bir bileşimi olarak hesaplamaktadır. Bu araştırmada,
Türkiye’nin finansal tutum skoru 3,1, finansal davranış skoru 4,8 ve
finansal bilgi skoru 4,6 iken, Gürcistan için aynı skorlar sırasıyla 2,8, 5 ve
4,6’dır. Görüldüğü gibi, her iki ülkenin finansal bilgi skoru aynı iken,
Türkiye’nin finansal tutum skoru daha yüksek, finansal davranış skoru
daha düşüktür.
Kökkızıl vd. (2017), Meksika, Lübnan, Uruguay, Kolombiya ve
Türkiye olmak üzere beş gelişmekte olan ülkede bireylerin finansal
okuryazarlık düzeyini ölçtükleri ve karşılaştırdıkları çalışmalarında; en
yüksek finansal okuryazarlık skoruna sahip ülkenin Uruguay olduğu, bu
ülkeyi sırasıyla Lübnan, Kolombiya, Meksika ve Türkiye’nin izlediği,
genel olarak gençlerin ve kadınların daha düşük finansal okuryazarlık
düzeyine sahip olduğu ve eğitim düzeyi yükseldikçe finansal
okuryazarlığın arttığı bulgularına ulaşmışlardır.
Ergün (2018); Estonya, Almanya, İtalya, Hollanda, Polonya,
Romanya, Rusya ve Türkiye'deki üniversite öğrencileri arasında finansal
okuryazarlık düzeyini belirlemek ve öğrencilerin finansal okuryazarlık
düzeyleri ile demografik özellikler arasındaki ilişkileri ortaya koymak
amacıyla yaptığı çalışmasında, bir bütün olarak, öğrencilerin finansal
okuryazarlık düzeylerinin orta seviyede olduğunu, en yüksek finansal
okuryazarlık skoruna sahip ülkenin Polonya, en düşük skora sahip ülkenin
ise Türkiye olduğunu bulmuştur.
OECD/INFE, S&P gibi uluslararası kurum ve kuruluşların dışında,
finansal okuryazarlıkla ilgili Gürcistan’da yapılan sadece bir çalışmaya
rastlanılmıştır. ISET Policy Institute, TNS ve TBC Bank işbirliğiyle, 2016
yılında, 1.000 kişilik bir örneklem kullanılarak yapılan bu araştırmada,
katılımcıların %6’sının finansal bilgi düzeyinin yüksek düzeyde,
%42’isinin orta seviyede ve %52’sinin düşük düzeyde olduğu, eğitim
seviyesi yükseldikçe finansal okuryazarlık düzeyinin arttığı ve başkent
Tiflis’te yaşayanların finansal okuryazarlık düzeyinin diğer bölgelerde
yaşayanlara göre daha yüksek olduğu bulgularına ulaşılmıştır (Babych vd.,
2018: 24).
Türkiye’de çeşitli kurum/kuruluşlar ve bireysel araştırmacılar
tarafından finansal okuryazarlık düzeyini ölçmeye yönelik çeşitli
araştırmalar bulunmaktadır. Örneğin, SPK tarafından 2012 ve 2015
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yıllarında Türkiye genelinde finansal okuryazarlık araştırmaları yapılmış
ve bu araştırmaların sonuçlarına göre, genel olarak, geçen süre içerisinde
bireylerin finansal bilgi düzeylerinin arttığı, bireylerin sahip olduğu
finansal varlık oranlarının ve bireysel emeklilik planı olanların sayısının
arttığı görülmüştür (SPK, 2015). TEB ve Boğaziçi Üniversitesi işbirliğiyle
2013 yılından itibaren düzenlenen finansal okuryazarlık araştırmalarının
altıncısı 2018 yılında yapılmıştır. Yapılan bu çalışmalarda, genel olarak
zaman içerisinde (2013’ten 2018 yılına kadar) finansal okuryazarlık
düzeyinde düşük de olsa bir artış olduğu görülmüştür. Örneğin, 2013
yılında, finansal tutum, finansal davranış ve finansal bilgi boyutlarından
oluşan ortalama finansal okuryazarlık düzeyi 59,9 iken, bu değer 2018
yılında 61,5’e yükselmiştir (Karaca, 2018). Türkiye’de bireysel
araştırmacılar tarafından özellikle üniversite öğrencileri üzerine yapılan
çalışmalara örnek olarak; Temizel ve Bayram (2011), Ergün vd. (2014),
Sarıgül (2014), Bayram (2015), Kılıç vd. (2015), Şamiloğlu vd. (2016),
Yılmaz ve Elmas (2016), Çinko vd. (2017), Başarır ve Sarıhan (2017),
Ergün (2018), Özdemir ve Temizel (2018), Kakilli Acaravcı ve Bediroğlu
(2019) ve Tetik (2019) gibi çalışmalar verilebilir. Üniversite öğrencileri
üzerine yapılan çalışmalarda, genel olarak, üniversite öğrencilerinin
finansal okuryazarlık düzeyleri orta veya nispeten düşük olarak
bulunmuştur.
4. Uygulama
4.1. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı
Araştırmanın amacı, Türkiye ve Gürcistan’daki üniversite
öğrencilerinin finansal okuryazarlık düzeylerinin ölçülmesi ve
karşılaştırılmasıdır. Bu kapsamda, araştırmanın evrenini, Türkiye’de Bursa
Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin İktisat, Maliye
ve İşletme bölümlerinde okuyan öğrenciler ile Gürcistan’da Şota Rustaveli
Devlet Üniversitesi ve Uluslararası Karadeniz Üniversitesinin İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültelerinin İktisat, İşletme, Uluslararası İlişkiler ve
Turizm bölümlerinde okuyan öğrenciler oluşturmaktadır.
4.2. Araştırmanın Yöntemi, Verilerin Toplanması ve Analizi
Araştırma için gerekli verilerin elde edilmesinde anket tekniği
kullanılmıştır. Veriler, kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak,
Türkiye’deki ana kütleden 314 öğrenciden, Gürcistan’daki ana kütleden
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269 öğrenciden, 2019 yılının Mayıs ayı içerisinde toplanmıştır. Anketler,
gönüllülük esasına göre öğrencilere elden dağıtılmış ve geri toplanmıştır.
Veri toplama aracı olarak kullanılan anket formu iki bölümden
oluşmaktadır. Birinci bölümde, katılımcıların demografik bilgilerine
yönelik sorular yer almaktadır. İkinci bölümde, katılımcıların finansal
okuryazarlık düzeylerini ölçmek amacıyla OECD INFE (2011) tarafından
geliştirilen ölçek kullanılmıştır. OECD INFE, finansal okuryazarlığı üç alt
boyutun bir bileşimi olarak ele almıştır (Atkinson ve Messy, 2012).
Dolayısıyla ölçek; finansal tutum, finansal davranış ve finansal bilgi
boyutlarından oluşmaktadır:
 Finansal Tutum (3 ifade): Ölçekte; katılımcıların para ve gelecek
için planlamaya ilişkin tutumlarını değerlendirmek amacıyla 3 tutum
ifadesi yer almaktadır. Katılımcıların, tutum ifadelerine beşli Likert
tipinde, “Tamamen Katılıyorum (1) – Hiç Katılmıyorum (5)” şeklinde
cevap vermeleri istenmiştir.
 Finansal Davranış (10 ifade/soru): Ölçekte; katılımcıların satın
almadan önce düşünme, faturaları zamanında ödeme, bütçe yapma,
tasarruf etme gibi davranışlarını değerlendirmek amacıyla 10
ifade/soru yer almaktadır. 4 ifade beşli Likert (Hiçbir Zaman – Her
Zaman) şeklinde iken, diğerleri çoktan seçmeli soru şeklindedir.
 Finansal Bilgi (8 ifade/soru): Ölçekte; katılımcıların finansal bilgi
seviyelerini ölçmek için 8 soru yer almaktadır. Bu sorular; bölme,
paranın zaman değeri, kredi için ödenen faiz, faiz artı anaparanın
hesaplanması, bileşik faiz, risk ve getiri, enflasyonun tanımı ve
çeşitlendirme ile ilgilidir.
OECD INFE tarafından geliştirilen ölçek Türkçeye çevrilmiş, 20
kişilik pilot bir gruba yaptırılarak, sağlanan geri dönüşlere göre ölçeğin
Türkçe formuna son hali verilmiştir. Ölçeğin Türkçe versiyonu Gürcüceye
çevrilmiş ve Türkçe versiyonu ile Gürcüce versiyonu arasında çeviriden
kaynaklanabilecek anlam farklılıklarını ortadan kaldırmak amacıyla,
ölçeğin Gürcüce versiyonu, Türkiye’de lisansüstü eğitimi yapmakta olan,
dolayısıyla hem Türkçe hem de Gürcüce bilen altı öğrenci ile Türkiye’deki
bir üniversitenin “Türk Dili ve Edebiyatı” bölümünden mezun olup
Gürcistan’daki bir üniversitede öğretim üyesi olarak çalışan bir
akademisyene okutularak ölçeğin Gürcüce versiyonuna son hali
verilmiştir. Ölçeğin Türkçe versiyonunun Cronbach's alpha katsayısı 0,67,
Gürcüce versiyonunun Cronbach's alpha katsayısı 0,65 olarak
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bulunmuştur. Alfa değerlerinin 0,60-0,80 arasında olması, ölçeklerin
oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir (Kalaycı, 2014: 405).
Verilerin analizi açısından, finansal tutum boyutunda, verilen
cevapların ortalaması alınmış ve 3 ve üzeri skora sahip olanların finansal
tutumu “olumlu”, diğerleri “olumsuz” olarak kodlanmıştır. Finansal
davranış boyutunda, Likert tipi ilk dört ifadede "çoğu zaman" ve "her
zaman" seçeneklerini işaretleyenler (yani 4 ve 5 olarak kodlananlar) “1”,
diğerleri “0” olarak kodlanmıştır. Ayrıca, Likert tipi ifadeler dışında kalan
altı soru içerisinde iki sorunun tek soru olarak kodlanması da söz konusu
olmuştur. Bu şekilde, finansal davranış boyutunda sekiz soruya verilen
cevaplar toplanmış ve toplam 6 ve üzeri olanları "olumlu" diğerleri
olumsuz olarak kodlanmıştır. Finansal bilgi boyutunda, sekiz soruya
verilen cevaplar toplanmış ve 6 ve üzeri skora sahip olanlar "yüksek",
diğerleri "düşük" olarak kodlanmıştır. Her üç boyut için de
“olumlu/yüksek” ve “olumsuz/düşük” olanlar sayılmış ve toplam içindeki
yüzdeleri alınmıştır. Genel finansal okuryazarlık düzeyini bulmak için, üç
boyutun toplam skorunun ortalaması alınmış ve ortalama skor ve üzeri
değere sahip olanlar “yüksek”, diğerleri “düşük” olarak kodlanmıştır.
5. Bulgular
5.1. Katılımcıların Demografik Özellikleri
Türkiye’deki katılımcıların yaklaşık %53’ü kadın, %50’si 21-22 yaş
aralığında iken, Gürcistan’daki katılımcıların yaklaşık %61’i kadın ve
%56’sı 20 yaşında veya altında bir yaşa sahiptir. Türkiye’deki
katılımcıların yaklaşık %66’sı İktisat bölümünde okurken, Gürcistan’daki
katılımcıların %16,4’ü İktisat bölümünde, %36,8’i İşletme bölümünde
okumaktadır. Ayrıca, Türkiye’deki katılımcıların yaklaşık %45’i dördüncü
veya üzeri sınıflarda okurken, bu oran Gürcistan örnekleminde %16’dır.
Tablo 1. Demografik Özellikler

Cinsiyet
Yaş

Kadın
Erkek
Toplam
20 yaş ve altı
21-22 yaş

Türkiye
Frekans
%
167
53,2
147
46,8
314
100,0
64
20,4
157
50,0
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Gürcistan
Frekans
%
163
60,6
106
39,4
269
100,0
151
56,1
100
37,2

Sınıf

Bölüm

23-24 yaş
25 yaş ve üzeri
Toplam
1. sınıf
2. sınıf
3. sınıf
4. sınıf ve üzeri
Toplam
İktisat
İşletme
Maliye
U. İlişkiler
Turizm
Toplam

61
32
314
57
43
73
141
314
206
53
55
314

19,4
10,2
100,0
18,2
13,7
23,2
44,9
100,0
65,6
16,9
17,5
100,0

14
4
269
79
90
57
43
269
44
99
64
62
269

5,2
1,5
100,0
29,4
33,5
21,2
16,0
100,0
16,4
36,8
23,8
23,0
100,0

5.2. Finansal Tutum Boyutu Açısından Katılımcıların
Değerlendirilmesi
Katılımcıların finansal okuryazarlık ölçeğinin finansal tutum
boyutuna ilişkin ifadelere verdikleri yanıtlar değerlendirildiğinde,
Türkiye’deki katılımcıların %75’inin olumlu finansal tutum içinde olduğu,
sadece %25’inin olumsuz tutum içerisinde olduğu, buna karşılık
Gürcistan’daki katılımcıların %66’sının olumlu, %34’ünün olumsuz
finansal tutum içerisinde olduğu görülmektedir. Türkiye’deki üniversite
öğrencileri, uzun vadeli düşünme ve gelecek için tasarruf yapma eğilimi
konularında, Gürcistan’daki öğrencilere göre daha fazla olumlu finansal
tutuma sahiptirler.
Tablo 2. Katılımcıların Finansal Tutum Skorlarının Karşılaştırılması

Finansal
Tutum

Olumlu
Olumsuz
Toplam

Türkiye
Frekans
%
234
%75
79
%25
314
%100

Gürcistan
Frekans
%
177
%66
92
%34
269
%100

5.3. Finansal Davranış Boyutu Açısından Katılımcıların
Değerlendirilmesi
Üniversite öğrencilerinin finansal okuryazarlığın finansal davranış
boyutuna ilişkin ifadelere verdikleri yanıtlar değerlendirildiğinde,
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Türkiye’deki katılımcıların %67’sinin olumlu, %33’ünün ise olumsuz
finansal davranış sergilediği görülmektedir. Gürcistan’daki katılımcıların
ise, %78’inin olumlu ve %22’sinin olumsuz finansal davranış içinde
olduğu görülmektedir. Faturaları zamanında ödemek, bütçe yapmak, bir
şey satın almadan önce mali durum değerlendirmesi yapmak, finansal
seçenekleri karşılaştırmak gibi olumlu finansal davranış sergileyen
üniversite öğrencilerinin oranı Gürcistan’da daha yüksektir. Diğer bir
deyişle, Gürcistan’daki katılımcıların finansal davranış skorları
Türkiye’deki katılımcıların finansal davranış skorlarından daha yüksektir.
Tablo 3. Katılımcıların Finansal Davranış Skorlarının
Karşılaştırılması

Finansal
Davranış

Olumlu
Olumsuz
Toplam

Türkiye
Frekans
%
211
%67
102
%33
314
%100

Gürcistan
Frekans
%
211
%78
58
%22
269
%100

5.4. Finansal Bilgi Boyutu Açısından Katılımcıların
Değerlendirilmesi
Türkiye’deki katılımcıların finansal bilgi skorlarına bakıldığında,
katılımcıların %65’inin finansal bilgi düzeyinin yüksek, %35’inin ise
düşük olduğu görülmektedir. Gürcistan’daki katılımcıların %45’inin
finansal bilgi düzeyi yüksek, %55’inin finansal bilgi düzeyi düşüktür.
Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin aritmetik işlem (bölme), paranın
zaman değeri, faiz hesaplaması, enflasyon, risk-getiri ilişkisi gibi
konulardaki finansal bilgi düzeyi, Gürcistan’daki üniversite
öğrencilerinden daha yüksektir.
Tablo 4. Katılımcıların Finansal Bilgi Skorlarının Karşılaştırılması

Finansal
Bilgi

Yüksek
Düşük
Toplam

Türkiye
Frekans
%
205
%65
108
%35
314
%100
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Gürcistan
Frekans
%
121
%45
148
%55
269
%100

5.5. Genel Finansal Okuryazarlık Açısından Katılımcıların
Değerlendirilmesi
Üç boyutun bileşimi olan (genel) finansal okuryazarlık skoru
açısından değerlendirildiğinde, Türkiye’deki katılımcıların %54’ünün
yüksek, %46’sının düşük finansal okuryazarlık düzeyine sahip olduğu
görülmektedir. Gürcistan’daki katılımcıların ise %44’ünün finansal
okuryazarlık düzeyi yüksek iken, kalan %56’sının finansal okuryazarlık
düzeyi düşüktür. Genel olarak değerlendirildiğinde, Türkiye’deki
üniversite öğrencilerin finansal okuryazarlık düzeyinin orta düzeyde,
Gürcistan’daki üniversite öğrencilerinin finansal okuryazarlık düzeyinin
nispeten düşük düzeyde (orta düzeyin altında) olduğu söylenebilir.
Tablo 5. Katılımcıların Finansal Okuryazarlık Skorlarının
Karşılaştırılması

Genel
Finansal
Okuryazarlık

Yüksek
Düşük
Toplam

Türkiye
Frekans
%
171
%54
143
%46
314
%100

Gürcistan
Frekans
%
118
%44
151
%56
269
%100

Sonuç
Finansal okuryazarlık; bireylerin doğru finansal kararlar almaları,
harcamalarını ve tasarruflarını daha planlı yapmaları, geleceklerini ve
emekliliklerini planlamaları açısından önemli bir unsur olarak
değerlendirilmektedir. Böylece, bireylerin finansal refahları artacaktır. O
ülkenin vatandaşlarının finansal refahlarının artması, finansal piyasaların
gelişmesine ve ekonomik büyümeye de olumlu katkılar sağlayacaktır.
Finansal okuryazarlık sadece az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler
için değil, gelişmiş ülkeler için de önemli bir konudur. Çünkü yapılan
çalışmalar, hem gelişmiş ülkelerde hem de gelişmekte olan ülkelerde
bireylerin finansal okuryazarlık düzeylerinin düşük olduğunu
göstermektedir. Bu nedenle, birçok ülkede bireylerin finansal okuryazarlık
seviyelerinin belirlenmesine ve arttırılmasına (finansal eğitim programları
aracılığıyla) yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Finansal eğitim
programlarının bireylerin finansal bilgi, tutum ve davranışlarında değişime
yol açarak, bireyler, genel toplum ve finansal piyasalar açısından olumlu
sonuçlar doğuracağı öngörülmektedir.
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Bu çalışmanın amacını, Türkiye ve Gürcistan’daki üniversite
öğrencilerinin finansal okuryazarlık düzeylerinin ölçülmesi ve
karşılaştırılması oluşturmaktadır. Bu kapsamda, Türkiye’de bir ve
Gürcistan’da iki üniversitenin iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin belirli
bölümlerinde okuyan öğrencilerden veri toplanmıştır. Çalışmanın
bulguları, her iki ülkedeki öğrencilerin de finansal okuryazarlık
düzeylerinin yüksek olmadığını, bununla birlikte, Türkiye’deki üniversite
öğrencilerinin finansal okuryazarlık düzeylerinin, Gürcistan’daki
öğrencilerden daha yüksek olduğunu göstermektedir. Finansal
okuryazarlığın alt boyutları açısından bakıldığında, Türkiye’deki
üniversite öğrencilerinin finansal tutum ve finansal bilgi skorları
Gürcistan’daki öğrencilerden daha yüksek, finansal davranış skorları daha
düşüktür. Finansal tutum, bireylerin düşüncelerini ve finansal
davranışlarını etkileyen önemli bir faktördür. Türkiye’deki üniversite
öğrencilerinin daha az harcama eğilimi, tasarruf eğilimi, geleceği düşünme
ve planlama gibi açılardan daha olumlu bir finansal tutuma sahip oldukları
görülmektedir. Tasarruf, harcama, kredi kullanma, borçları zamanında
ödeme gibi finansal davranış boyutu açısından, Gürcistan’daki üniversite
öğrencileri daha olumlu bir davranışa sahiptir. Finansal okuryazarlığın
temel boyutlarından biri olan ve çoğu zaman finansal okuryazarlıkla
eşanlamlı olarak da kullanılan finansal bilgi boyutu açısından bir
karşılaştırma yapıldığında, Gürcistan’daki üniversite öğrencilerinin
finansal bilgi düzeylerinin daha düşük olduğu görülmektedir. Bu bulgu,
örneklemden ve ülkeler arasındaki müfredat farklılığından da
kaynaklanmış olabilir. Çünkü paranın zaman değeri, bileşik faiz, risk-getiri
ilişkisi, çeşitlendirme gibi temel finans bilgisinde alınan derslerin de bir
etkisi söz konusudur. Örneğin, Türkiye örnekleminde İktisat bölümü
öğrencileri ağırlıklı iken, Gürcistan örnekleminde finans-ekonomi
derslerinin nispeten daha az olduğu Uluslararası İlişkiler bölümü de
bulunmaktadır. Bu çalışmanın önemli kısıtlarından biri, sadece belirli
bölümlerde okuyan sınırlı sayıdaki katılımcıdan veri toplanmış olmasıdır.
Farklı fakülte/bölümlerde okuyan daha fazla katılımcıyla yapılacak
çalışmalar ile ülkeler arasındaki farklılıklar ve bu farklılıkların nedenleri
daha iyi ortaya konabilecektir.
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KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINI VE EKONOMİKFİNANSAL ETKİLERİ: BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ
Bilgehan Tekin*
Giriş
COVID-19 salgını, kimi kaynaklara göre Kasım kimi kaynaklara göre
ise Aralık 2019'da Çin'in yedinci en büyük şehri olan Wuhan’da ortaya
çıkmış, buradan tüm Dünyaya yayılmış ve yayılmaya devam etmektedir.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), COVID-19 (SARS-CoV-2) olarak
adlandırılan yeni koronavirüsün patlak vermesinden bir süre sonra bu
salgını pandemi olarak ilan etmiştir. 11 Mart 2020’de, halk sağlığı riski
göz önüne alınarak DSÖ uluslararası endişe duyulan bir acil durum ilan
etmiştir. Sınırların nispeten olmadığı ve birbirlerine güçlü bir şekilde bağlı
ülkelerden oluşan bütünleşmiş bir dünya, salgının etkilerinin ve
mortalitenin artmasına neden olmuştur (Fernandes, 2020).
COVID-19 salgınının çok hızlı bir şekilde yayılması, dünyanın alışık
olmadığı bir durumdur. COVID-19’un, koronavirüs ailesi arasından,
dünyanın daha önce karşılaştığı diğer koronavirüsler olan Ortadoğu
Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu
(SARS)’ndan daha bulaşıcı olduğu görülmüştür (Barua, 2020).
Araştırmalar, salgının başlangıcının ve görülen ilk vakaların Wuhan'daki
bir toptan hayvan pazarında domuz, köpek, sıçan, misk kedisi, yarasa ve
yılan gibi hayvanları kesen işçilerden ve müşterilerden kaynaklandığını
göstermiştir (Chen ve Hong, 2020).
COVID-19 ile enfekte olunduktan sonra ateş, öksürük, solunum
problemleri, ciddi vakalarda zatüre ve ciddi akut solunum sendromu, kalp
ve böbrek yetmezlikleri ve daha sonra ölüm gerçekleşebilmektedir (Barua,
2020). Mevcut antiviral ilaçlar tedavide yardımcı olarak kullanılmalarına
karşın kesin çözüm olamamakta ve Çin, ABD, İngiltere, Japonya gibi
ülkeler de dahil olmak üzere farklı ülkelerdeki bilim insanları aşı ve ilaç
geliştirmek için zamana karşı yarışmaktadır (Sandbu, 2020).
Singapur, Güney Kore, Almanya, Norveç ve Türkiye gibi bazı
ülkelerde alınan önlemler ile ortaya çıkan vakaların etkili bir şekilde tedavi
edilerek sağlığına kavuşturulması söz konusu olsa da, yeni vakaların
nerede ve ne zaman ortaya çıkacağı belirsizliğini korumaktadır.
Şekil 1’de 22 Ocak 2020-17 Nisan 2020 tarihleri arası dünya geneli
vaka sayısı artış grafiği görülmektedir. Özellikle Mart ayının sonlarına
doğru Avrupa merkezli olmak üzere dünya genelinde hızlı bir vaka sayısı
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artışı görülmeye başlanmıştır. Salgın daha sonra ABD’ye sıçramış ve
dünya genelindeki toplam vakası sayısı hızla artmaya devam etmiştir.
Şekil 1: COVID-19 Dünya Geneli Vaka Sayısı

Kaynak: worldometers.info/coronavirus/, Erişim: 17.04.2020
Şekil 2’ye göre Şubat ayından itibaren Mart ortalarına kadar azalan bir
seyir izleyen ölüm oranları, salgının tüm dünyaya yayılmasına paralel
olarak Mart ayından itibaren artış eğilimine girmiş ve Nisan ayında
nispeten stabil bir seyir izlemeye başlamıştır. İyileşen hasta oranı ise Mart
ayının ortalarından itibaren azalma eğiliminde olmakla birlikte, vaka
sayısının, her geçen gün yapılan test sayısındaki artışa bağlı olarak artması
nedeniyle bu eğilim normal karşılanmaktadır.
Şekil 2: Sonuçlanan Vakalar: İyileşme ve Ölüm Oranları

Kaynak: worldometers.info/coronavirus/, Erişim: 17.04.2020
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Bugünlerde ise COVID-19’un Çin’den sonra ikinci merkezi haline
gelen Avrupa ülkeleri İtalya, İspanya ve Fransa’da vaka ve ölüm
sayılarında düşüş olduğu ve normalleşme adımlarının atılmaya başlandığı
görülmektedir. Tablo 1’de salgına ilişkin belirli ülkelerin mevcut
durumları görülmektedir. Türkiye, salgının nispeten daha yaygın olarak
görüldüğü ülkeler arasında, Hindistan, Çin ve Rusya’dan sonra 1 milyon
nüfus başına ölüm oranının en düşük olduğu ülke konumunda
görülmektedir.
Tablo 1: COVID-19 Salgının Belirli Ülkelerdeki Etkileri (15 Mayıs 2020)

Kaynak: worldometers.info/coronavirus/, Erişim: 16.05.2020
16 Mayıs 2020 tarihi itibariyle en güncel duruma bakıldığında ise
dünyada yaklaşık 4 milyon 600 bin civarında vakanın söz konusu olduğu,
ölüm sayısının yaklaşık 310 bin civarında olduğu ve yaklaşık 1 milyon 800
bin hastanın iyileştiği görülmektedir (worldometers.info/coronavirus,
Erişim:16.05.2020).

1. Salgının Türkiye’deki Seyri
Türkiye’de salgın ile ilgili güncel gelişmelerin olumlu seyrettiği
görülmektedir. 16 Mayıs 2020 itibariyle son veriler ışığında güncel durum
aşağıdaki tablolarda özetlenmiştir. Tablolara göre günlük test sayısına
oranla vaka sayısında önemli bir azalış görülürken (Şekil 3), iyileşen hasta
sayısında (Şekil 5) ciddi bir yükseliş göze çarpmaktadır. Bunun yanında
vefat sayısında yine ciddi bir düşüş eğilimi görülmektedir (Şekil 4).
Türkiye’de 16 Mayıs 2020 itibariyle 148.067 vaka, 4096 vefat ve 108.137
iyileşen hasta sayısı kayıtlara yansımıştır (https://covid19.saglik.gov.tr/,
Erişim:16.05.2020).
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Şekil 3: 19 Mart-15 Mayıs 2020 Tarihleri Arası Vaka Yüzdesi Grafiği
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Kaynak: Sağlık Bakanlığının Verilerinden Hareketle Çalışmanın Yazarı Tarafından Oluşturulmuştur.
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Şekil 4: 19 Mart-15 Mayıs 2020 Tarihleri Arası Vefat Sayısı Grafiği
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Kaynak: Sağlık Bakanlığının Verilerinden Hareketle Çalışmanın Yazarı Tarafından Oluşturulmuştur.
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Şekil 5: 26 Mart-15 Mayıs 2020 Tarihleri Arası İyileşen Sayısı Grafiği
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Kaynak: Sağlık Bakanlığının Verilerinden Hareketle Çalışmanın Yazarı Tarafından Oluşturulmuştur.
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Türkiye’de, kısa sürede salgının önüne geçilmiş olmasında, bulaştırıcılığı
önlemeye yönelik önlemlerin, etkili filyasyon ve tedavi yöntemlerinin,
gelişmiş sağlık sistemi alt yapısının, yetişmiş nitelikli sağlık çalışanı
sayısının ve gösterdikleri özverinin etkili olduğu düşünülmektedir.
2. Türkiye’de COVID-19 Salgınına Yönelik Alınan Önlemler
Türkiye’de ilk vaka 11 Mart 2020 tarihinde görülmüştür. Bununla
birlikte, Türkiye’de Ocak ayından itibaren (ilk vakanın görülmesinden üç
ay önce) çeşitli önlemler alınmaya ve düzenlemeler yapılmaya
başlanmıştır. İlk vakanın görülmesini takiben alınan erken, etkin ve
yerinde tedbirler, proaktif ve reaktif müdahaleler ve ayrıca sağlık bakanı
Fahrettin Koca başta olmak üzere devlet yönetiminin konu ile ilgili
hassasiyeti ve sağlık teşkilatı başta olmak üzere emniyet, askeriye ve sivil
toplum örgütlerinin yoğun ve özverili çabaları neticesinde salgın kontrol
altına alınmış ve vaka sayısı azalma eğilimine girmiştir.
Çalışmanın bu bölümünde, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası’nın
detaylı olarak hazırlamış olduğu güncel koronavirüs önlemlerini içeren
listesinden yararlanılarak Türkiye'de alınan tedbirler kronolojik olarak
aktarılmaktadır (Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası, 2020).
20 Nisan: 23-24-25-26 Nisan tarihleri arasında 31 ilimizde sokağa
çıkma kısıtlaması getirilmiştir.
13 Nisan: Hafta sonları sokağa çıkma yasağının ilerleyen dönemde de
ihtiyaç duyuldukça sürdürülmesi kararı alınmıştır.
17 Nisan: Saat 24.00'ten 19 Nisan Pazar saat 24.00'e kadar sokağa
çıkma yasağı uygulanacağı belirtilmiştir.
10 Nisan: 10 Nisan saat 24.00'den 12 Nisan günü saat 24.00'e kadar
büyükşehir statüsündeki 30 il ve Zonguldak'ta koronavirüs önlemleri
kapsamında sokağa çıkma yasağı getirildi.
09 Nisan: Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19 salgınının azaltılması ve
hastaların izolasyonu için Pandemi İzolasyon Takip Projesi (İTP)
oluşturuldu.
04 Nisan: Türkiye’de 30 büyük şehir ile akciğer rahatsızlıklarının sık
görüldüğü Zonguldak ili belirli istisnalar haricinde araç giriş-çıkışına
kapatıldı.
28 Mart: Şehirlerarası seyahatler valilik iznine bağlandı.
24 Mart: Marketlerin çalışma saati 09:00-21:00 olarak düzenlendi.
Marketlerde alışveriş yapan müşteri sayısı ise müşteriye doğrudan hizmet
sunulan toplam alanın onda biri kadar oldu. Örnek: 100 metrekare alan için
en fazla 10 müşteri kabul ediliyor. Ayrıca tüm şehir içi ve şehirler arası
çalışan toplu taşıma araçları, geçici bir süreliğine araç ruhsatında belirtilen
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yolcu taşıma kapasitesinin %50’si oranında yolcu kabul edebiliyor. Araç
içindeki yolcuların oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını
engelleyecek şekilde olmalı.
22 Mart: Türk Hava Yolları (THY), New York, Washington, Hong
Kong, Addis Ababa ve Moskova dışındaki tüm dış hat seferlerinin 27 Mart
itibarıyla durduracağını açıkladı.
21 Mart: Saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü, ayrıca kronik rahatsızlığı
olan vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık
alanlarda dolaşmaları sınırlandırıldı. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu
kararlarına göre saat 17:00 itibariyle Türkiye’den 46 ülkeye daha uçuşlar
durduruldu. İçişleri Bakanlığınca Koronavirüs (Kovid- 19) salgını ile
mücadele kapsamında yayımlanan ek genelgeyle; saat 24:00 itibariyle
içkili ve/veya içkisiz tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri
işyerleri, sadece paket servis, gel-al benzeri şekilde, müşterilerin
oturmasına müsaade etmeden hizmet vermelerine karar verildi. Bu nedenle
lokanta/restoranlar ile pastane ve benzeri işyerlerinin oturma alanlarını
kaldırmaları sağlanacak, bu alanlara müşteri kabul etmemeleri konusunda
gerekli işlemler yapılacak. İçişleri Bakanlığınca yayınlanan ek genelgeyle;
vatandaşların bir arada bulunmaları ve yapılan işlem sırasında birçok kez
fiziksel temasın olması nedeniyle berber, kuaför, güzellik merkezlerinin
faaliyetleri saat 18.00 itibariyle geçici süreliğine durduruldu.
19 Mart: Nisan ayında yapılması gereken 9 sınav ertelendi. Gençlik ve
Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'in ertelendiğini
açıkladı. Basketbol ve voleybol ligleri de ertelendi.
17 Mart: İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle; tiyatro, sinema,
gösteri merkezi, konser salonu, nişan düğün salonu, çalgılı müzikli lokanta,
kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır
bahçesi, nargile salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü
kapalı çocuk oyun alanları, çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme
havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin
faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulacağı açıklandı.
16 Mart: Yükseköğretim Kurulu da (YÖK) koronavirüs tehdidi
nedeniyle üniversitelere verilen üç haftalık arada öğrencilerin eğitimlerinin
aksamaması ve akademik takvimin sekteye uğramaması için 23 Mart’tan
itibaren uzaktan eğitim uygulayacak.
15 Mart: Umreden dönen vatandaşların, öğrenci yurtlarında
karantinaya alınması uygulaması başlatıldı.
13 Mart: Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), resmi internet
sitesinde tüm katılımcı oyuncuların, antrenörlerin, hakemlerin ve
seyircilerin sağlığı ve güvenliği açısından 13 Mart 2020'den itibaren
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kendilerine bağlı tüm organizasyonları durdurma kararı aldıklarını
duyurdu.
12 Mart: Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenciler, öğretmenler ve velilerin
sağlığı için ülke genelindeki bütün okulların 30 Mart Pazartesi'ne kadar 2
hafta süreyle tatil edilmesine karar vermiş, yeni tip koronavirüs salgınının
yayılmasını engellemek amacıyla okullardaki tüm sosyal etkinliklerin iptal
edildiğini duyurmuştu.
10 Mart: Sağlık Bakanlığı ülkede ilk defa, Avrupa’dan gelen bir Türk
vatandaşında Kovid-19 testinin pozitif olduğunun bilgisini kamuoyuyla
paylaştı.
6 Mart: Son 14 gün içerisinde İtalya’da bulunan yabancı uyrukluların
Türkiye’ye girişi yasaklandı. Türkiye kendi vatandaşları için de 14 günlük
evde karantina zorunluğu getirildi.
2 Mart: Umreden dönenlerin sağlık muayenesinden geçirilmesi
kararlaştırıldı ve 14 günlük karantina kuralına uymaları tavsiye edildi.
29 Şubat: Kovid-19 önlemleri kapsamında Irak, İtalya ve Güney
Kore’den yolcu taşımacılığına yasak getirildi.
23 Şubat: Kovid-19 önlemleri kapsamında Türkiye ile İran arasındaki
tüm kara ve demiryolu geçişleri durduruldu ve İran üzerinden yapılan kara
yolu taşımacılığı Gürcistan’a kaydırıldı.
3 Şubat: Kovid-19 önlemleri kapsamında virüsün çıkış yeri olan
Çin’den yolcu taşımacılığına yasak getirildi. 1 Şubat Dışişleri, Sağlık ve
Milli Savunma Bakanlıkları işbirliği yaparak, Çin’in Vuhan kentindeki
Türk vatandaşlarını askeri uçakla Türkiye’ye getirdiler ve karantinaya
aldılar. Karantina sonucunda kimsede virüs tespit edilmedi.
27 Ocak: Dışişleri Bakanlığı tarafından seyahat uyarıları yayınlanmaya
başlandı.
20 Ocak: Çin’in Wuhan şehri, Honkong, Endonezya, Hindistan,
Filipinler, Malezya, Myanmar, Singapur, Tayland, Tayvan, Amerika,
Rusya ve Vietnam’dan gelen yolcuların tamamı Türkiye’ye girişte
taramadan geçirilmeye başlandı.
10 Ocak: Bilim kurulu oluşturuldu ve Kovid-19 ile ilgili gelişmeler
anlık takibe alındı.
6 Ocak: Sağlık Bakanlığı bünyesinde Kovid-19 nedeniyle bir
operasyon merkezi kuruldu.
3. COVID-19 Salgınının Dünya Ekonomisi Üzerindeki Etkileri
Dünya, 1918-1920 İspanyol gribinden bir asır sonra benzer ölçekte bir
küresel salgınla karşı karşıya kalmıştır. Ülkeler, bu durum karşısında bir
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yandan hastalıkla mücadele etmeye devam ederken diğer yandan salgının
ekonomik etkilerini hesap etmeye başlamıştır (Özatay ve Sak, 2020). 2008
finansal krizi sonrası tedbirlerini arttırmış, yeni ve etkin düzenlemelere
gidilmiş ve çok sayıda ders çıkarılmış olsa da, ekonomi ve finans
uzmanlarının ve yetkililerinin de açıklamalarında vurguladıkları üzere,
genel kanaat farklı bir boyutta ortaya çıkan ve umulmadık büyük bir etki
oluşturan bu krize dünya ekonomileri hazırlıksız yakalanmıştır. Dünya
Sağlık Örgütü, NATO, Avrupa Hastalık Önleme ve Tedavi Merkezi gibi
uluslararası örgütlerin raporlarının yanı sıra, Almanya ve ABD başta
olmak üzere birçok ülkede yıllar önce hazırlanan raporların ve olası salgın
riski uyarılarının ortada olmasına rağmen bu salgına ve salgınla
mücadeleye yeterince önem verilmemesi salgın riskinin diğer olası
risklerle kıyaslanarak ciddiye alınmadığını düşündürmektedir.
COVID-19 salgınının ekonomik etkileri hakkında konuşmak için henüz
çok erken gibi görünse de yarattığı yıkım ve panik havası nedeniyle,
ülkeler açısından doğrudan ve dolaylı ekonomik etkilerinin araştırılması
önemlidir. Salgının ekonomik sonuçları genel olarak 'Coronanomics'
(Eichengreen, 2020) olarak adlandırılmaktadır (Barua, 2020). Diğer
yandan bu etkiye, Nassim Nicholas Taleb’ in 2007 yılında yayınlanan
“Black Swan: The Impact of the Highly Improbable” kitabına dayanarak
'Black Swan of 2020 (2020’nin Siyah (Karar) Kuğusu) da (Petro, 2020)
denmektedir (Barua, 2020). Nassim bu kitabında, nadir ve öngörülemeyen
aykırı olayların aşırı etkisine ve insanın bu olaylar için geriye dönük olarak
basit açıklamalar bulma eğilimine odaklanmaktadır (Wikipedia, 2020).
Salgın, ülkeleri sınırlarını kapatmaya zorlayarak, malların, sermayenin
ve insanların normal akışlarının ve geçici de olsa iş ve üretim
faaliyetlerinin durmasına neden olarak bir "olumsuz küreselleşme" süreci
üretmiştir (Barua, 2020). COVID-19 salgını, Çin, ABD, Japonya,
Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya (G7 ülkeleri) dahil tüm ülkeler için
büyük ve geniş kapsamlı ekonomik maliyet yükleri üretmektedir. G7
ülkeleri, dünya arz ve talebinin (GSYİH) %60'ını, dünya üretiminin
%65'ini ve dünya üretim ihracatının %41'ini gerçekleştirmeleri nedeniyle
küresel ekonomiyi önemli ölçüde kendine bağımlı kıldığı dikkate
alındığında bu ülkelerde salgının boyutu ve süresi küresel ekonominin
geleceği için daha da önemli hale gelmektedir (Barua, 2020).
Bu bağlamda hemen her ülke kendi iç dinamiklerini ve uluslararası
ilişkilerini dikkate alarak durumun daha da kötüleşmesini engellemek
adına ekonomik plan ve programlar hazırlamaya başlamışlardır. Bu süreç
içerisinde, Çin'de yaşanan üretim ve tüketim daralmaları ciddi
kilitlenmelere neden olmuştur (Fernandes, 2020). Diğer yandan salgının
tüketicilerin tüketim kalıplarını değiştirmesi, dünyada birçok tüketim
malının kısa süreli de olsa kıtlığına sebep olmuştur. Daha geniş açıdan
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bakıldığında ise küresel tedarik zincirlerinin işleyişi kesintiye uğramış ve
bu durum dünyanın önde gelen şirketleri de dahil olmak üzere ekonomik
hayatı bir bütün olarak önemli ölçüde etkilemiştir. Öyle ki, bu süreçte her
gün daha fazla sayıda şirketin operasyonlarını durduğu haberleri gelmekte,
kredi derecelendirme kuruluşları notlarını güncelleyerek düşürmekte ve
uluslararası örgütler büyüme öngörülerini azaltmaktadır. Bu nedenlerle
önümüzdeki aylarda ve yıllarda milyonlarca kişinin işsiz kalabileceği
tahminleri yapılmaktadır. Yine bu süreç içerisinde finansal göstergeler ve
küresel finans piyasaları keskin düşüşler yaşamış ve oynaklık 2008-2009
finansal krizine yakın seviyelere işaret etmiştir (Fernandes, 2020).
Beck (2020), salgın nedeniyle ortaya çıkan kriz ortamında mevduat
sahiplerinin (bank-run ile sonuçlanabilecek) veya piyasaların, bankalara
olan güveninin daha da zedeleneceğini vurgulamaktadır. Finansman
piyasalarına erişim sıkıntısı kolaylıkla sistemik sıkıntıya dönüşebilir ve
sorunlu varlıklardan çok daha önce bankaların bilançolarına yansıyabilir.
Beck (2020), bu gibi durumlarda merkez bankalarının kredi veren taraf ve
piyasa yapıcısı olarak hızlı bir şekilde müdahalelerinin kritik rol oynadığını
bildirmektedir.
Salgın sürecinde en hızlı ve büyük yıkım hisse senedi piyasalarında
yaşanmıştır. Salgının başladığı tarih olarak kabul edilen 31 Aralık'tan beri
ABD’de FTSE, Dow Jones Industrial Average ve Nikkei büyük düşüşler
yaşamıştır. Dow Jones ve FTSE 1987'den bu yana bir günlük en büyük
düşüşlerini görmüştür (Şekil 6).
Şekil 6: 2020 Yılı Ocak - Nisan ayları arasında Dünya Borsalarının
Hareketi

Kaynak: Bloomberg, BBC, 1 Nisan 2020

Yatırımcılar, koronavirüsün yayılmasının ekonomik büyümeyi ortadan
kaldıracağından ve devletlerin aldıkları önlemlerin ekonomik çöküşü
durdurmak için yeterli olmayacağından endişe duymakta ve bu süreçte
piyasalardaki davranışlarına daha çok bu panik hali yön vermektedir.
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Salgının finansal krizin derinleşmesine ve ekonomik çöküşe neden
olmasına engel olmak amacıyla ABD para basma politikasını uygulamaya
koyarken birçok ülkede merkez bankaları faiz oranlarını düşürmüştür. Bu,
teorik olarak, borçlanmayı daha ucuz hale getirme, yatırımları teşvik
ederek ekonomiyi canlandırma ve harcamaları teşvik etme politikasıdır.
ABD, aynı zamanda, çalışanlara ve işletmelere yardımcı olmak için 2
trilyon dolarlık koronavirüs yardım paketini senatodan geçirmiştir. Fed,
sınırsız tahvil alımı, özel sektörlere ve yerel yönetimlere olan finansman
akışlarının devamlılığını ve artmasını sağlama programlarını da
uygulamaya koymuştur. Fed, aynı zamanda, Hazine tahvilleri ve devlet
dairelerinin mortgage destekli tahvillerini ve devlet dairelerinin ticari
mortgage destekli menkul kıymetlerini satın almayı planlamıştır. Fed,
ayrıca küçük ve orta ölçekli kuruluşlara destek sağlamayı da planlamıştır.
Bir özeti verilmeye çalışılan bu önlemlerin ardından, küresel piyasalar bir
miktar toparlanmıştır Ancak bazı analistlere göre, pandemi devam ettiği
sürece küresel piyasalar volatil kalmaya devam edecektir. ABD’de, işsizlik
başvurusu sayısı rekor bir seviyeye (6.6 milyon) çıkmıştır. Bu durum, bazı
çevrelerde dünyanın en büyük ekonomilerinden birinin, on yıllık büyüme
trendinin sona erdiğinin işareti olarak kabul edilmektedir. Dünya
devletlerinin tamamına yakını, virüsü kontrol altına almak için seyahat
kısıtlamaları getirmişlerdir. Bu süreçte ulaştırma endüstrisi ağır hasar
almış, havayolları uçuşları ve uçuş noktalarını iptal ederken, turistler iş
seyahatlerini ve tatilleri iptal etmişlerdir. Özellikle Avrupa ülkelerinde,
süpermarketler ve elektronik alışveriş siteleri, pandemi arttıkça
müşterilerin tuvalet kağıdı, pirinç ve portakal suyu gibi ürünleri
stokladığını ve bu nedenle talepte büyük bir artış olduğunu bildirmiştir
(www.bbc.com, Erişim:15.04.2020).
Şekil 7: 2017-2020 yılları Mart- Nisan ayları arası günlük toplam uçuş
sayıları
Dünya Sağlık Örgütü COVID-19 salgınını pandemi ilan etmiştir

Mart
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Nisan

Kaynak: Flightradar24, BBC, Erişim: 03.04.2020
4. COVID-19 Salgınının Türkiye’de Kısa Vadedeki Ekonomik ve
Finansal Etkileri
Sağlık açısından olduğu kadar, ekonomi genelinde de bir belirsizlik
ortamına neden olan salgın, bu ortamı beslerken, riski ve korkuyu
beraberinde getirmekte ve finansal piyasalarda da olumsuz etkiye neden
olmaktadır (Demirhan, 2020). Şekil 8’de 4 aylık dönem itibariyle TL
karşında döviz kurlarının hareketi görülmektedir.
Şekil 8: 01 Ocak- 15 Mayıs Arası Döviz Kurları

Kaynak: Merkez Bankası EVDS, Erişim: 16/05/2020

Şekil 9’da 01 Ocak- 08 Mayıs arası dönem itibariyle yurtdışı
yerleşiklerin menkul kıymet portföyleri görülmektedir. Buna göre menkul
kıymet portföyleri önemli oranda azalma eğilimi göstermiştir. Şekilde
mavi çizgi hisse senedi hareketlerini siyah çizgi ise Devlet İç Borçlanma
Senetleri hareketlerini göstermektedir.
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Şekil 9: 01 Ocak- 08 Mayıs Arası Yurtdışı Yerleşiklerin Menkul Kıymet
Portföyü

Kaynak: Merkez Bankası EVDS, Erişim: 16/05/2020

Şekil 10’da 4 aylık dönem itibariyle Türkiye’de banka veya kredi kartı
harcama tutarları grafiği yer almaktadır. Grafikte siyah çizgi market ve
alışveriş merkezlerinde kredi kartı ile yapılan alışverişlerdeki yıllık
yüzdesel değişimi gösterirken mavi çizgi yıllık toplam alışverişlerdeki
yüzdesel değişimi göstermektedir. Grafiğe göre özellikle Mart ayının
ortalarından itibaren toplam kredi kartı harcamaları yıllık bazda yaklaşık
%26 azalmıştır. 8 Mayıs tarihi itibariyle ise yıllık bazda %0,33’lük bir artış
söz konusudur. Bununla birlikte market ve alışveriş merkezlerinde yapılan
kredi kartı harcamaları Mart ayının ortalarına doğru yıllık bazda önemli
oranda artış gösterirken (özellikle 20 Mart’ta %72,67 oranında bir artış söz
konusudur) Mart ayının sonlarından itibaren daha sakin bir görüntü
sergilemiş olmakla birlikte yıllık bazda yükseliş eğilimi devam etmiştir.
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Kaynak: Merkez Bankası EVDS, Erişim: 18/04/2020
Özatay ve Sak (2020), yıllık katma değerin (GSYH’nin) yaklaşık yüzde
22’sinin ilk çeyrekte, yüzde 24,5’i de ikinci çeyrekte yaratıldığını
vurgulayarak, ilk iki çeyrekte yaratılan katma değerin aylara eşit
dağıldığının varsayıldığı bir senaryoda söz konusu dönemin kabaca yıllık
GSYH’nin yüzde 7,8’nin yaratıldığı döneme denk geldiğini
belirtmektedirler. Bu dönemde GSYH’nin yüzde 10 azalması halinde
GSYH’nin yüzde 0,8’i kadar, yüzde 20 azalması halinde ise GSYH’nin
1,6’sı kadar bir kayıp söz konusu olmaktadır. Özatay ve Sak (2020), şunları
belirtmektedirler: “Bu bir aylık dönem dışında kalan dönemde GSYH bir
önceki yıla kıyasla yüzde 5,5 artacak olursa yıllık büyüme oranları şöyle
oluyor: Yüzde 10’luk kayıpta 4,3, yüzde 20’lik kayıpta 3,5 ve yüzde 66’lık
kayıpta 0. Bu çok kaba hesaplamalardan çıkan ilk sonuç şu: Bir aylık bir
ekonomik etkilenme döneminde bile büyüme oranına etki azımsanacak
gibi değil. Yine de iyimser varsayımı sürdürelim ve bir aylık dönemde
yüzde 10’luk bir GSYH kaybının yaşanacağını ve yılın geriye kalanında
ekonomimizin yüzde 5,5 oranında büyüyeceğini düşünelim. Dolayısıyla,
yıllık büyüme oranımız yüzde 5,5 yerine 4,3 oluyor. Bu durumda COVID19 salgınının ekonomik etkilerine karşı ülkemizde açıklanan önlemlerin,
işsizlik yardımları boyutu bir tarafa bırakılırsa yeterli olacağını
düşünebiliriz. Bu süreçte işsiz kalanları da dikkate alacak ek önlemlerin
devreye girmesi halinde önemli bir ekonomik tahribatın yaşanmayacağını
varsayabiliriz. Hatta aynı iyimser yorumu bir aylığına yüzde 20’lik GSYH
kaybının yaşanacağı senaryo için de yapabiliriz.”
Salgının, ekonomik ve finansal etkileri bağlamındaki araştırmalarından
bir diğeri ise Demirhan (2020) tarafından yapılmıştır. Demirhan (2020)
çalışmasında, ülkelere ilişkin risk algısını gösteren hisse senedi piyasa
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endekslerini ve CDS primlerini, ilk vakanın görüldüğü Çin ve 1 Nisan
2020 itibarıyla en fazla sayıda vakanın görüldüğü Amerika Birleşik
Devletleri ve İtalya için Türkiye ile karşılaştırmalı olarak incelemişlerdir.
Çalışmasında aynı zamanda, COVID-19 salgınının Türkiye piyasalarında
yarattığı etkiyi analiz etmek için 5 yıl vadeli CDS primleri ve BİST 100
getirilerindeki değişkenliği (volatiliteyi) hesaplamıştır. Sonuçlar bu
küresel salgının finansal varlık riskliliğinin ve fiyat değişimlerindeki
belirsizliğin en temel göstergelerinden biri olan volatiliteyi etkilediğini
göstermekle beraber, her iki piyasanın hareketlerinin vaka sayısına
verdikleri tepki açısından yatırım kararlarında yol gösterici nitelik
taşıdığını da göstermiştir.
Demirhan (2020) tarafından yapılan çalışmada, COVID-19’un ilk
görüldüğü ülke olan Çin ve 1 Nisan 2020 itibarıyla en fazla sayıda vakanın
görüldüğü Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İtalya’ya ilişkin CDS
primlerinin 01.03.2019 - 31.03.2020 dönemi için bir yıllık seyri, Türkiye
ile karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Öne çıkan sonuçlar her bir ülke için
şu şekilde özetlenmektedir:









5 yıl vadeli ülke CDS primlerinin vaka sayılarındaki artışa paralel
bir seyir izlediği açıkça görülmektedir.
Çin’de COVID-19’un resmi olarak açıklandığı 7 Ocak 2020
tarihinde 15,6 civarlarında seyreden ABD 5 yıllık CDS primleri,
31 Mart itibariyle yüzde 28,5 artarak 20,0 seviyesine gelmiştir.
Vaka sayılarının artışı ile CDS primleri bu süreçte paralellik
göstermektedir.
Öte yandan salgının kaynağı olan Çin’de 7 Ocak 2020’de 33,4
seviyesinde olan CDS primleri 16 Mart tarihinde yüzde 141,4
oranında artarak pik seviyesi olan 80,5 noktasına gelmiştir. 31
Mart tarihine gelindiğinde ise Çin’de vaka sayısındaki artışın
stabil hale gelmesiyle birlikte CDS primlerinin 52,5 seviyesine
gerilediği görülmektedir.
Benzer şekilde İtalya’nın risk primlerinin 16 Mart tarihinde yüzde
102 oranında arttığı görülürken, 31 Mart’a gelindiğinde ülke CDS
primi 176,8 olarak seyretmektedir ki bu vakanın açıklandığı 7
Mart tarihine göre yüzde 37,1’lik bir artışa karşılık gelmektedir.
Ayrıca İtalya CDS primlerinin vaka sayısındaki artışa paralel bir
seyir izlediği görülmektedir.
Risk algısının COVID-19 öncesinde diğer ülkelere kıyasla görece
daha yüksek olduğu Türkiye’de ise, 7 Ocak 2020 tarihinde 281
civarlarında seyreden CDS primlerinin 31 Mart itibariyle yüzde
92,2 artarak 540,6 seviyesine geldiği tespit edilmiştir.

Demirhan (2020), CDS primlerine ek olarak ülkelerin hisse senedi
piyasasında fiyatlardaki değişimlerin de yatırımcının risk algısına göre
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şekillendiğini belirtmiştir. Öte yandan küresel salgınlar gibi
öngörülemeyen olayların ülkelerin finansal varlıklarını doğrudan
etkilemesi beklenmektedir. Daha güvenli yatırım araçları arayan
yatırımcıların ise ülke borsalarından çıkışlarının yarattığı panik ortamı;
fiyatların düşmesine ve volatilitenin artmasına neden olabilmektedir.
Demirhan (2020), bu kapsamda COVID-19’un ilk görüldüğü ülke olan
Çin, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İtalya’ya ilişkin hisse senedi
piyasalarının bir yıllık seyrini Türkiye ile karşılaştırmalı olarak 01.03.2019
- 31.03.2020 dönemi için incelenmiştir. Ayrıca her ülke için vaka
sayılarının hisse senedi piyasası ile olan ilişkisi de incelenmiş ve öne çıkan
sonuçlar şu şekilde özetlenmiştir:






Salgının kaynağı olan Çin’de CSI 300 endeksi 7 Ocak 2020’den
günümüze yüzde 11,4 değer kaybettiği görülmektedir.
İtalya’nın hisse senedi piyasası FTSE MIB ise aynı tarih aralığında
yüzde 28,1 değer kaybı yaşadığı tespit edilmiştir.
ABD borsası S&P 500 için ise bu değer kaybı yüzde 20,2 olarak
gerçekleşmiştir.
BIST 100’de ise değer kaybı aynı tarih aralıkları için yüzde 20,4
seviyesinde gerçekleşmiştir.

Demirhan (2020) aynı zamanda bu iki enstrümanın getirilerindeki
değişkenlikte (volatilite) salgın sonrası dönemde salgın öncesi döneme
göre anlamlı bir farklılığın olup olmadığı incelenmiştir. Bu amaçla,
COVID-19 öncesi ve sonrası dönemde volatiliteler arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir farklılık olup olmadığını test etmiştir. Sonuç olarak,
volatilite her iki piyasa için de benzer davranış göstererek COVID-19
salgını öncesine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermiştir.
COVID-19 salgını toplam vaka sayılarına bağlı olarak her iki piyasanın
hareketlerinin yol gösterici nitelikte olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak,
finansal varlık riskinin en temel göstergesi olan volatilitenin yaşanan
COVID-19 salgınına bağlı olarak artması, uzun vadede yatırımcıların
Türkiye piyasaları ile ilgili olumsuz beklentilerinin oluşmasına ve fon
çıkışlarına neden olabilir yorumu yapılabilmektedir. Elde edilen bir diğer
sonuç ise ülke CDS primlerinin hisse senedi piyasalarıyla benzer davranış
sergilediği, gelişen olaylara hızlı tepki verdiği ve riski gözlemleme de
önemli bir enstrüman olduğudur (Demirhan, 2020).
Salgının belirli düzeyde durağan bir sürece girmesi ve sonrasında
azalma eğilimi göstermesi senaryosunun geçerli olduğu durumda, geleceğe
yönelik beklentilere bakıldığında faizlerin düşeceği, likidite ortamının
daha da artacağı bir döneme girileceğinden bahsedilmektedir. Bu süreçte
tasarrufların hisse senedi ve altına yöneleceğine yönelik beklentilerin dile
getirildiği görülmektedir. Yine bu süreç içerisinde döviz fiyatlarının sınırlı
artmasının beklendiği görülmektedir.
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COVID-19 salgının bir diğer etkisi sağlık ekipmanları sektöründe
görülmüştür. Pandemi döneminde, sağlık ekipmanlarına ve tıbbi
malzemelere duyulan ihtiyacın en üst düzeye çıkması bu ürünlerin talebini
sert bir şekilde yükseltmiştir. Yapılan kontrollerde, sahte dükkan, web
siteleri, sosyal medya hesapları ve e-posta adresleri tespit edilmiştir. Sahte
COVID-19 ilaçlarının, aşılarının, test kitlerinin faydasız maskelerin
üretimi ve pazarlaması söz konusu olmuştur. Yine bu süreçte medya
organlarına yansıyan haberlere bakıldığında COVID-19 salgınına bağlı
yeni finansal hilelerin ortaya çıktığı görülmektedir (Kızıl, 2020).
5. Türkiye’de Ekonomik Sisteme Yönelik Alınan Önlemler
Türkiye’de salgın döneminde ve sonrası dönemlerde ekonomik ve
sosyal hayatın minimum düzeyde etkilenmesi amacıyla alınan tedbirlere
bakıldığında ise ilk olarak 18.03.2020 tarihinde kamuya açıklanan
“Ekonomik İstikrar Kalkanı” (EİK) paketine değinmek gerekmektedir. Bu
paketin içeriğinde şu hususlar yer almaktadır (Akbulak, 2020):
1. Perakende, AVM, demir-çelik, otomotiv, lojistik-ulaşım, sinematiyatro, konaklama, yiyecek-içecek, tekstil-konfeksiyon ve etkinlikorganizasyon sektörleri için muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK
primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemeleri 6’şar ay süreyle
ertelenecektir.
2. Konaklama vergisi 2020 yılı Kasım ayına kadar uygulanmayacaktır.
3. Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı
ödemeleri Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için 6 ay süreyle ertelenecektir.
4. İç havayolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranı yüzde 18’den
yüzde 1’e indirilecektir.
5. COVİD-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı
bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemeleri asgari 3
ay ötelenmiş olup, gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği
sağlanacaktır.
6. İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının
korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği verilecektir.
7. Talepte bulunan esnaf ve sanatkârların Türkiye Halk Bankası’na olan
kredi borçlarının, Nisan, Mayıs ve Haziran anapara ve faiz ödemeleri 3 ay
süreyle ve faizsiz olarak ertelenecektir.
8. Kredi Garanti Fonu limiti 25 milyar liradan 50 milyar liraya
çıkartılacak, kredilerde öncelik gelişmelerden olumsuz etkilendiği için
likidite ihtiyacı oluşan ve teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ’lere
verilecektir.
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9. 500 bin liranın altındaki konutlarda kredilendirilebilir miktar yüzde
80’den yüzde 90’a çıkartılacak, asgari peşinatı yüzde 10’a düşürülecektir.
10. Virüsün yayılmasına karşı alınan tedbirlerin etkisiyle Nisan, Mayıs
ve Haziran aylarında temerrüde düşen firmaların kredi siciline “mücbir
sebep” notu düşülecektir.
11. Stopaj gibi kaynağında yapılan kesintilerin ödemelerini içeren
muhtasar beyannamelerin süreleri 3 ay ertelenecektir.
12. Kısa Çalışma Ödeneği devreye alınacak, bundan faydalanmak için
gereken süreçler kolaylaştırılacak, böylece faaliyetine ara veren
işyerlerindeki işçilere geçici bir gelir desteği verirken, işverenlerin de
maliyeti azaltılacaktır.
13. En düşük emekli maaşı 1.500 liraya yükseltilecektir.
14. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın belirlediği
ölçütlere göre ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2
milyar liralık bir kaynak ayrılacaktır.
15. İstihdamdaki sürekliliği temin etmek amacıyla 2 aylık telafi çalışma
süresi 4 aya çıkartılacaktır.
16. Küresel tedarik zincirlerindeki aksama ihtimaline karşı hem
üretimde, hem de perakende de belirlenen önceliklere göre alternatif
kanallar geliştirilecektir.
16 Nisan 2020 tarihinde ise COVID-19 salgınının Türkiye’de
ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması hakkında kanun ile bazı
kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin, TBMM Genel
Kurulunda kabul edilerek yasalaştığını görmekteyiz. Yasalaşan teklife
göre, işçi çıkarmalar yasaklanmakta, kısa çalışma ödeneğinden yararlanma
şartları esnetilmekte, çoğunluğu kamu olmak üzere alacaklar
ertelenmektedir (ertelenen alacakların toplam tutarı yaklaşık 10 milyar 140
milyon TL’dir) Düzenlemeye göre, işveren 3 ay süreyle işçisini işten
çıkaramayacak ancak kanunu yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 aylık
süreyi geçmemek üzere işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne
ayırabilecek. İşveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma
ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15 Mart 2020’den sonra iş
sözleşmesi feshedilen ve işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere
günlük 39,24 TL, aylık 1177 TL ücret desteği sağlanacak. Ücretsiz izne
ayrılarak nakdi ücret desteğinden yararlanan işçiyi çalıştıran işverene idari
para cezası verilecek. Nakdi ücret desteğinden yararlananlardan genel
sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü
olduğu kişi kapsamına girmeyenler, genel sağlık sigortalısı sayılacak ve
genel sağlık sigortasına ilişkin primler İşsizlik Sigortası Fonu'ndan
karşılanacaktır (www.dunya.com, Erişim:18.04.2020).
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Bununla birlikte, sermaye şirketlerinin 30 Eylül 2020'ye kadar
dağıtabilecekleri 2019 yılı net dönem kar oranı, Genel Kurul’da verilen
önergeyle, yüzde 25 yerine “yüzde 25’ine kadarı” şeklinde değiştirildi.
Sermaye şirketlerine ilişkin istisnalarla uygulamaya dair usul ve esasları
belirleme yetkisi Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü almak suretiyle
Ticaret Bakanlığına verildi. Kanuna göre, Türk Ticaret Kanunu'na eklenen
geçici maddeyle sermaye şirketlerinde, 30 Eylül 2020'ye kadar 2019 yılı
net dönem karının yalnızca yüzde 25'ine kadarının dağıtımına karar
verilebilecek (www.dunya.com, Erişim:18.04.2020).
Bunların yanı sıra İcra ve iflas takiplerinin durdurulması, KOBİ’lere
sağlanan finansal destekler, 7226 sayılı Kanun’la yapılan değişiklikler,
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) kararları ve BDDK
düzenlemeleri ile ekonominin bu süreçte olabildiğince minimum düzeyde
etkilenmesine çalışılmıştır.
6. COVID-19 ve Rasyonel Olmayan İnsan Davranışları
Yale Yöneticilik Okulu Müşteri Analizleri Merkezi blog sayfasında yer
alan bilgilere göre onaylanmış COVID-19 vakalarının sayısının artmaya
devam etmesinin sonucu olarak, tüketiciler; su ve tuvalet kağıdı
stoklamadan “Corona” markalı bira sipariş etmeyeceklerini ifade etmeleri
gibi farklı irrasyonel tepkiler verebilmektedirler. Yine aynı blog sayfasında
George Rogers Clark Yönetim ve Pazarlama Profesörü ve Müşteri
Analizleri Merkezi Direktörü Ravi Dhar ve Profesör Gal Zauberman,
Joseph F. Cullman gibi önemli isimlerle yapılan röportajda şu ifadeler yer
almıştır:
“Coronavirüs riski, halk sağlığı uzmanları için bile büyük ölçüde
belirsizlik içermektedir, bu yüzden halkın tepkisinin mutlak mantıksız
olduğu söylenemez. Bireylerin internet vasıtasıyla ve TV'de sürekli olarak
COVID-19 kapsamındaki haberler ve bilgilerle karşılaşması bu bağlamda
tüketicilerin diğer belirsizliklere verdikleri yanıtlar çerçevesinde ele
alınabilir. İnsanlar, yaklaşan bir kasırgada veya savaş olasılığında
hareket ettikleri şekilde hareket etmektedirler. Diğer insanların,
başkalarını çılgınca alışveriş ederlerken görmesi, risk hakkındaki kendi
yargılarını etkiler ve bu yeni kurulan “sosyal normlar” çılgınlıkla
beslenir. Tüketiciler bu gibi davranışları ile ayrıca, kontrol nosyonu ya da
eksikliği gibi başka bir Davranış Bilimi ilkesine de örnek teşkil
etmektedirler. Kişi, bir risk üzerinde kontrol sahibi olmadığını
hissettiğinde, duygusal tepkileri daha da güçlenir.”
ABD’de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC)'nin öncelikle el
yıkamayı tavsiye etmesine rağmen, sabundan ziyade el dezenfektanı
kıtlığının yaşanmasının sebeplerine ilişkin olarak ise şunlar
belirtilmektedir:
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“Bu durumun ortaya çıkmasının iki yönü söz konusudur. Birincisi,
kolaylık ve rahatlık faktörleri genellikle insanların davranışlarına hakim
olur. Bunun rasyonel ve irrasyonel yönleri vardır. Akılcı olarak, el
dezenfektanı her zaman her yerde kullanılabilirken, ellerinizi yıkamak için
bir tesis gerekir. İrrasyonel olarak, kullanılabilirlikteki küçük farklılıklar,
etkinlik veya parasal maliyetler davranışlara hâkim olabilir. İkincisi,
enfeksiyon ve dezenfektan arasındaki doğrudan ilişki ile ilgilidir.
Enfeksiyonla mücadele ve dezenfektanlar arasında sabunla olduğundan
daha güçlü bir ilişki vardır. İnsanların zihninde, sabun kullanımının
kirlenme ile ilişkisi enfeksiyondan daha güçlüdür. Örneğin, düzenli olarak
el yıkamak veya maske biriktirmek (yani onları kullanmamak) gibi
eylemleri düşünelim. Ellerin yıkanmasının enfekte olmaya engel olduğu net
olarak bilinirken, maskeleri istiflemenin ve hatta kullanmanın faydası net
değildir. İnsanlar, maske takmanın daha etkili olduğu hissine
kapılabilirler. Bunun sebebi, el yıkamanın insanlara sıradan günlük bir
görev gibi gelmesi oysa maske kullanımının harekete geçiyormuş hissi
uyandırmasıdır. Davranış bilimi ayrıca, düşük risk algılarının müteakip
ters üretken davranışlara yol açabileceğini de gösterir. Örneğin emniyet
kemeri taktıklarında daha hızlı araç kullandıkları veya hafif sigaralar
içenlerin, dumanı daha derin çektikleri görülür. Aynı şekilde, maske
takmak da, güvenli olmayan davranışları teşvik edebilir. Örneğin, maske
takan insanlar, enfeksiyon riskini arttıran riskli yüzeylere dokunmakta
kendilerini güvende ve özgür hissedebilirler.”
Panik, her zaman gerçek ya da gerçek olmayan bir soruna karşı verilmiş
en kötü yanıttır, çünkü sorunu çözmekten çok ağırlaştırır ve daha da
büyümesine sebep olur. Covid-19'un ciddi bir tehlike olduğu ve gerçekten
de bazı ciddi eylemlerin yapılmasını gerektirdiği açıktır. Fakat bununla
birlikte asıl tehlike veya düşman, bireylerin sahip oldukları psikolojik
faktörler ve buna bağlı olarak gerçekleşen irrasyonel davranışlar ve
tepkilerdir. Tehlikeyle karşılaşıldığında panik yapmak normal bir davranış
şekli olsa dahi paniğin normalleştirilmesi tehlikelidir. Bu gibi durumlarda,
sakin olmak ve devam etmek yeterli olmamakla birlikte bir kriz ortamında
etkili ve rasyonel hareket edebilmek için bir ön koşuldur.
Bracha ve Weber (2012) yaptıkları çalışmada panik kavramının
psikolojik açıklamasını yaparken, psikoloji tarafından öne sürülen insan
algısı ve risk ve belirsizliğe gösterilen tepkinin tanımlanmasıyla
başlamışlardır. Çalışmalarında, algılanan kontrol kavramını ve
açıklamalardan öğrenme ile risk ve belirsizlik altında algılama ve seçim
belirleme deneyiminden öğrenme arasındaki farkı tanıtmakta ve
tanımlamaktadırlar. Yazarlar aynı zamanda, kontrol yanılsamasını ve
bunun irrasyonel coşkuyu veya deliliğe katkısını ve bunun ters yüzünü algılanan kontrol eksikliği ve panik arasındaki ilişkiyi tartışmaktadırlar.
59

Ayrıca, ekonomik panik modelleri tartışılmakta ve makalede ortaya
konulan psikolojik içgörülerin mevcut ekonomik modellere nasıl dahil
edileceği açıklanmaktadırlar.
Finansal panikler ise varlık piyasalarında bir sebep olmaksızın meydana
gelebilen ani korku ve sadece temel faktörlere dayanarak
gerekçelendirilemeyen krizler şeklinde tanımlanmaktadır (Bracha ve
Weber, 2012). Bu tanım, panik kavramını, mevcut piyasa bilgileriyle
(tamamen) doğrulanmayan olumsuz sonuçları olan duygusal bir tepki
olarak tasvir etmektedir. Bracha ve Weber (2012), ilginç bir şekilde, panik
ve doğal taşkınlık kavramları üzerinde çalışmanın, yatırımcıların
ekonominin nasıl çalıştığını açıklayan veya ekonomik patlamayı haklı
çıkartan bir çöküşten önce sahip olduğu zihinsel yapılarının veya
“hikayelerin” bu bölümleri anlamanın anahtarı olduğunu belirtmektedir.
Örneğin, 1997-1998 Doğu Asya Krizi öncesi yatırımcılar o bölgedeki
ekonomik faaliyete “Asya Mucizesi” adını verdiler. 2008 subprime
mortgage krizinden önce, gayrimenkul fiyatlarının asla düşmeyeceğine
inanılıyordu. Bu modeller tersine ampirik olaylarla meydan okunduktan
sonra panik ortaya çıktı. Tayland, sorun belirtileri gösterdiğinde, yabancı
sermaye girişleri hızla tersine döndü ve diğer Doğu Asya para birimleri
saldırıya uğradı. Gayrimenkul fiyatları 2008'de düştüğünde, Büyük
Buhran'ın başlamasından bu yana yaşanan en kötü mali kriz patlak
vermiştir. Bracha ve Weber (2012), bu hikayelerin veya zihinsel
modellerin, belirsizliği önce güvene ve sonra paniğe bağladıkları için
önemli olduklarını belirtmektedirler.
Risk ve tehlikenin kişisel sınıflandırması piyasa davranışlarının kilit
belirleyicileri arasındadır. COVID-19 aynı zamanda borsaya da bulaştığı
için yatırımcılar tedirgin olmuşlardır. Bazı stratejistlere göre bir süre kısır
bir ayı piyasası söz konusu olmuştur. Diğer bir kısım araştırmacılar ise
yatırımcıların, kafa karıştırıcı piyasa tepkisine karşı ve aşırı finansal tepki
verdiklerini öne sürmüşlerdir. Öyle ki, finansal piyasalar 2008 finansal
krizinden bu yana en kötü haftalarını geçirmiş ve daha sonra en büyük bir
günlük kazanımları gerçekleştirmişlerdir (O'Mahony, 2020).
Türkiye’de işlem gören şirket hisseleri penceresinde bakıldığında da
durum pek farklı değildir. Şekil 11’de Türkiye’de, işlem hacimleri, piyasa
değerleri ve halka açıklık oranları gibi kriterler açısından belirlenen ve
belirli sektörlerde (ulaştırma, gıda, ilaç, bankacılık) faaliyet gösteren
şirketlerin grafikleri yer almaktadır.
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Şekil 11: COVID-19 Salgını Sürecinde Hisse Fiyat Hareketleri

Kaynak: www.investing.com/equities, Erişim:20/04/2020

Şekil 13’te görüldüğü üzere çeşitli sektörlerden firmalar ilk vakaların
açıklanmasından sonraki süreçte sert düşüşler yaşamışlar sonraki süreçte
salgın hızla yayılmaya ve vaka sayıları artmaya devam etmesine rağmen
hisseler değer kazanmışlardır. Burada güzel bir örneğini gördüğümüz
üzere piyasalar belirsizliği sevmezler. Bu durumun belki de tam olarak
karşılığını bulduğu zamanlardan geçmekteyiz. Enfeksiyon ne kadar
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yayılacak? Ne kadar sürecek? Tüketiciler ve çalışanların tepkileri ne
olacak? Salgının yayılmasını engelleme amacı güden önlemler
ekonomilere ne kadar zarar verecek? Yaşadığımız belirsizlik, sınırlarının
ne olduğunun ve nerede zirveye çıkılacağının bilinmediği bir belirsizliği
işaret etmektedir. Bu nedenle, söz konusu yoğun belirsizlik ortamı,
yatırımcıların finansal piyasalardan kaçmasına ve büyük kayıplar
yaşamalarına neden olabilecek potansiyeldedir. 2016 yılında University
College London (UCL) tarafından yapılan araştırmaya göre, insanlar ne
olacağını merak etmektense kötü de olsa sonucu kesin olarak bilmeyi
tercih edebilmektedirler (O'Mahony, 2020).
COVID-19'un finansal piyasalar üzerindeki etkileri konusunda farklı
görüşler sunulmaktadır. Örneğin hızlı bir iyileşme sağlayabilecek
koşulların birçoğunun mevcut olduğunu ve önemli finansal sistem sıkıntısı
görülmediğini dile getirenlerin yanı sıra COVID-19 salgınını ve etkilerini
1987 ve 2008 yıllarında yaşanan krizlerle karşılaştırıp şuana kadar
yaşanılan en kötü durum olarak nitelendirenler de vardır. 1987 yılında S&P
500 yüzde 20 düşerek tarihteki bir günlük en büyük düşüşü yaşamıştır
(O'Mahony, 2020).
Böyle bir ortamda aynı zamanda finans uzmanları tarafından çok farklı
görüşlerin dile getiriliyor olması yatırımcılar için belirsizliği daha da
karmaşık hale getirmektedir. Amerikalı iktisatçı Kip Viscusi, insanların
alarmist bir önyargıya sahip olduğunu ve sonuç olarak “en kötü
senaryolara aşırı dikkat gösterdiklerini” belirtmektedir. Bu alarmist
önyargı, aynı zamanda “borsa beklentileri” üzerinde de rol oynamaktadır
(O'Mahony, 2020).
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KRİPTO PARA PİYASASI İÇİN BİR RİSK ANALİZİ
Hakan Eryüzlü*
1. GİRİŞ
Kripto para ilk olarak 2008-2009 yıllarında Bitcoin (BTC) adı ile ortaya
çıkan, herhangi bir yere (ülke veya kurum) bağlı olmayan ve özel bir
şifreleme tekniği ile üretilen para olarak tanımlanır. Bu haliyle bir kripto
paranın basılması için merkez bankası, hükümet vb. bir otoriteye ihtiyaç
yoktur. Ayrıca saklanması/transferi için de bir elektronik para transferi
şirketine ihtiyaç duymaz (Gültekin ve Bulut, 2016, s. 83). Neden böyle bir
para türüne ihtiyaç olduğu sorusu ise bazı ekonomistler tarafından 2008
mali krizinin olduğu savunulmaktadır (Todorov, 2017, s. 163). Buna
paralel olarak, BTC hakkındaki pek çok yeni makale, herhangi bir hükümet
veya merkez bankası tarafından desteklenmeyen fiat para birimine
alternatif olarak sınıflandırmakta ve ihtiyacını bu duruma bağlamaktadır
(Weber, 2014, s. 8).
Teknik olarak açık kodlu bir sisteme sahip olan BTC ve diğer kripto
paraların güvenlikleri kriptolojik elementler ile sağlanmaktadır. Buna göre
her BTC dijital bir imzadan oluşmakta ve teknik olarak blok zinciri
(Blockhain) altyapısı kullanılmaktadır. Tüm bu kripto para sisteminin alt
yapısını oluşturan teknik sistem 2008 yılında Satoshi Nakamoto tarafından
kurulmuştur (Barber, Boyen, Shi ve Uzun, 2012, s. 1). Nakamoto
tarafından tanıtılan ademi merkeziyetçi bir sistem olan BTC şu anda
kullanılan en büyük ve en popüler kripto para birimidir (Lim ve Masih,
2017, s. 3). Bu sistem ile teknik olarak bir blok oluştuktan sonra artık
değiştirilememektedir. Bu sebeple güvenlik yönünden büyük oranda
sıkıntı yaşanmayan bir sistem olduğundan gün geçtikçe güvenirlilik ile
birlikte kullanımı yaygınlaşmaktadır. Öyle ki alt yapısını oluşturan
Blockhain ile Estonya’da siyasi seçimler dahi yapılmıştır. Kripto paralar,
sistemin devamlılığını sağlayan bilgisayar yazılımları, algoritmalar ve
donanımları değerlendirildiğinde matematik ve bilişim teknolojileri
disiplininin inceleme konusudur. Fakat para gibi değer/itibar görmesi ve
ekonomik sistemi etkilemesi sebebiyle ekonomi biliminin de ilgi alanına
girmektedir (Gültekin ve Bulut, 2016, s. 83).
Bu çalışmada BTC ve diğer kripto paraların teknik özelliklerinden
ziyade ekonomik özellikleri inceleme alanını oluşturmaktadır. Bu
bakımdan çalışmanın odaklandığı ana konu; bir yatırım aracı olarak kripto
paranın risk analizidir. Öncelikle kripto paralar için sadece bir para değil
emtia olarak da değerlendirilebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
Çünkü kripto paraların üretimi sınırlıdır. Örneğin BTC, hesaplamalara
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göre en fazla 21 milyon birim üretilebilmektedir. Her ne kadar güvenirliliği
artsa da yatırımcı alışkanlıkları ve ihtiyatı gereği, bir yatırım enstrümanı
olarak kabulü ve kullanımı kolay değildir. Özellikle Türkiye gibi
geleneksel yatırım enstrümanlarının (döviz, altın) çok tercih edildiği
ülkelerde yaygınlaşması daha zor olabilecektir. Risk açısından kripto
paraların bir başka sorunu ise, resmi olarak kabul edilebilirliği. Her ne
kadar böyle bir gereksinim duymayan sistem de olsa yatırımcılar açısından
dikkate alınacak bir parametredir. Bu kapsamda Finlandiya Merkez
Bankası gibi BTC’yi bir ödeme aracı olarak kabul etmiş merkez bankası
sayısı artmakla birlikte, BTC geçerli internet alışveriş sayfaları da
çoğalmaktadır (örneğin; archive.org, bloomberg.com, famsa.com vb.).
Nakitsiz işlemlerin ve internet bankacılığının toplumlarda yaygınlaştığı
son yıllarda, paranın gelecek zaman kağıtsız biçimde olup olmayacağı
tartışma konusudur. Dünyanın en büyük ekonomilerinden birisi olan
Çin’de son zamanlarda yapılan bir anket, ülkedeki vatandaşların %70'inin
artık günlük işlemlerde nakit paraya ihtiyaç duymadığını göstermektedir
(Arash ve Alloway The Times UK, 2017).
Kripto paraların fiyatı talep ve arz tarafından belirlenir. Kripto paraya
olan talep, teorik olarak işlem ve spekülatif talebe bölünebilir (Bouri,
Jalkh, Molnár, ve Roubaud, 2017, s. 5065). Risk derecesini belirleyen
önemli bir değişken, yatırım enstrümanının ileride oluşabilecek fiyatlarının
tam olarak ön görülememesi ya da büyük hata farkları ile ön
görülebilmesidir. Bu bakımdan ekonometrik olarak riski ölçmenin ya da
bir yatırım aracının riskli olup olmadığı tahmininde bulunmanın yolu,
yatırım aracı ile ilgili veri setinin birim kök (durağanlık) sınamasından
geçirilmesidir. Birim kök içeren yani durağan olmayan serilerde oluşan
şokların kalıcı olduğu/olabileceği bu sebeple de ileri zaman tahmininin
hatalı olacağı sonucuna varılır. Hata olasılığının ortaya çıkması da serinin
bağlı olduğu değişkenin riskli yapısını gösterir. Bu çalışmada da kripto
para birimlerinin durağanlığı sınanmıştır. Bu sınama literatüre katkı
yapmak ve analizini daha hassas düzeyde gerçekleştirmek adına,
halihazırda kripto para piyasasında işlem gören yüksek işlem hacmine
sahip ve olabildiğince piyasada eski sayılan 4 kripto para (Bitcoin,
Ethereum, XRP ve Litecoin) seçilerek yapılmıştır. Söz konusu 4 kripto
para biriminin günlük değerleri göz önünde bulundurularak panel birim
kök testi yöntemiyle piyasanın durağanlığı sınanmıştır.
2. LİTERATÜR ÖZETİ
Literatürde kripto paralar ve özellikle de BTC üstüne bir çok çalışma
yapılmıştır. Bu aşamada yararlanılan ilgili literatür özetlenmiştir; kripto
paralar üzerine en çok rastlanan çalışmalardan birisi kripto paraların risk
yapısı yada buna bağlı olarak oynaklığını test eden çalışmalardır.
Bouoiyour, Selmi ve Tiwari (2015) çalışmalarında, Deneysel Mod
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Ayrıştırma tekniği ile BTC’nin fiyat oluşumunu analiz etmişlerdir. Analiz
sonucunda BTC’nin fiyatının spekülatif hareketler ile yönlendirilebildiği
ve riskli olduğu sonucuna varmışlardır. Bouoiyour, Selmi (2015) ile
yaptığı bir başka çalışmada da BTC’nin oynaklığını incelemişler ve
BTC’in oynaklığına neden olan asimetrik bilginin pozitif şoklardan daha
ziyade negatif şoklardan etkilendiği sonucuna ulaşmışlardır. Cretarola,
Figà-Talamanca., ve Patacca (2017), BTC fiyatının, bir hisse senedi
varlığına ilişkin olarak bir para birimine göre daha yüksek bir oynaklıkta
hareket ettiğini ve fiyatındaki bu yüksek oynaklıkla değişimin, BTC
sisteminin kendi içerisinde risk olgusu taşımasından kaynaklandığını
savunmuşlardır. Pieters ve Viyanco (2017), kripto para piyasasının
%26’sını temsil eden 11 farklı kripto parayı ve farklılıklarını incelemiştir.
Buna göre farklılıklar BTC’den değil piyasaların kendi özelliklerinden
kaynaklanmaktadır. Scaillet, Treccani ve Trevisan (2017), BTC’nin fiyat
oynaklığını araştırmışlar ve kripto para piyasasında meydana gelen
oynaklıkların piyasanın genel özelliği olduğu kanısına varmışlardır. Stosic,
Ludermir ve Stosic (2018), çalışmalarında farklı kripto para birimlerinin
fiyat değişimleri arasındaki rastgele matris teorisi ve minimum yayılma
ağaçları teorisi kullanarak çapraz korelasyonları analiz etmişler ve sonuçta
kripto paraların riskli sayılabilecek düzeyde oynaklık gösterdiğini
savunmuşlardır. Begušić, Kostanjčar, Stanley, ve Podobnik (2018),
Blockchain teknolojisine dayanan yeni dijital varlıkların yükselişiyle
motive edilen kripto para birimi fiyat dalgalanmalarının dağılımını
incelemişlerdir. BTC’nin, daha oynak olduğunu ve yüsek risk unsuru
içerdiğini savunmuşlardır. Mensi, Al-Yahyaee, ve Kang (2018), BTC ve
Ethereum kripto paralarının uzun dönemli oynaklığını araştırmışlardır.
Dört farklı genelleştirilmiş otoregresif koşullu heteroskedastisite modeli
kullanmışlar ve birçok araştırmanın aksine, iki kripto para biriminin de
uzun dönemde değerlendirildiğinde oynaklıklarının risk boyutunu
yükseltmediği sonucuna varmışlardır. Dodd (2018), çalışmasında
BTC’nin, ideolojik açıdan başarılı bir çalışma olmasına rağmen, yüksek
risk taşıdığını ve güvenilir bir para türü olmadığını savunmuştur.
Charfeddine ve Maouchi (2019), çalışmalarında BTC, Litecoin, Ripple ve
Ethereum kripto paralarının uzun dönemli bağımlılık davranışları
kapsamında volatilitesini test etmişlerdir. Bitcoin, Litecoin ve Ripple
serilerinin volatilite sergilemesinin istatistiksel bir eser değil gerçek bir
davranış olduğunu savunmuşlardır. Ethereum da ise, sonuçlar gerçek
yalnızca uçuculuk serileri için desteklendiği tespitini yapmışlar ve
Ethereum hariç, dikkate alınan bütün paraların riskli ve verimsiz olduğunu
savunmuşlardır.
Kripto para üzerine ekonomik alanda yapılan başka çalışma türleri de
kripto paraların yatırım aracı olabilme durumları ya da mevcut yatırım
araçları ile olan ilişkilerini inceleyen çalışmalardır. Glaser, Zimmermann,
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Haferkorn, Weber, ve Siering (2014), yaptıkları çalışmada BTC’nin bir
varlık mı? Yoksa bir para birimi mi? Olduğu sorusunu araştırmışlardır.
Sonuçta yatırımcıların BTC ve diğer kripto para birimleri konusunda
yeterli bilgiye sahip olmadıkları sonuçları altında daha çok yatırım aracı
olarak görüldüğü sonucuna ulaşmışlardır. Özdemir, Lanpir, Atasoy ve
Gülseçen (2015), çalışmalarında BTC’nin Türkiye’de yatırımcılar
arasındaki güvenirliliğini ölçmek için anket uygulamışlardır. 250
katılımcıya yaptıkları anket sonucunda, BTC’nin bireylerde eğitim
seviyesi yükseldikçe daha güvenilir kabul edildiği ve BTC’nin bir e-nakit
akışı sistemi olarak kabul edildiği sonuçlarına ulaşılmıştır. Todorov
(2017), çalışmasında yaptığı anket sonuçlarında ve ampirik sonuçlarda,
BTC’nin merkezi otorite para birimi üzerindeki faydalarına rağmen,
spekülatif özelliği nedeniyle bu kripto para birimine inanmadıklarını tespit
etmiştir. Seetharama, Saravanan, Patwa ve Mehta (2017), BTC, BTC
Teknolojisi, BTC Ekonomisi ve BTC’nin Para Birimi olarak kullanılması
ile ilgili düzenlemeleri incelemişlerdir. Sonuçta, küresel finansın çeşitli
alanlarında ivme kazanan BTC’nin esas olarak ABD dolarını etkileyen
finansal sistemdeki ana fiat para birimlerinin yerini almasının yıkıcı
etkileri olacağını vurgulamıştır. Bouri vd. (2017), BTC ile enerji emtiaları
arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Analiz sonunda BTC'nin her emtia
endeksindeki hareketlere karşı güçlü bir koruma ve güvenli bir sığınak
olduğu sonuçlarına ulaşmışlardır. Baur ve Dimpfl (2017), çalışmalarında
BTC’nin volatilitesini test etmişler ve ABD doları, Euro ve Japon yeni ile
kıyaslamışlardır. Sonuçlarında, BTC’nin söz konusu para birimleri ile
karşılaştırıldığında 30 kata kadar daha dalgalı olduğunu bulmuşlardır.
Böylece BTC’nin riskli bir yatırım aracı olduğunu belirtmişlerdir. Klein,
Thu ve Walther (2018), çalışmalarında BTC ve altın arasındaki ilişki ve
farklılıkları araştırmışlardır. İki varlığın özelliklerini analiz ettiklerinde
aralarında ciddi farklılıklar tespit etmişlerdir. En önemli farklılık
yatırımcıların finansal piyasalardaki risk durumu sonucu bozulmalarda
altına yönelirken tam tersi olarak benzer durumda BTC’den kaçıldığını
tespit etmişlerdir. Bir diğer tespitlerinde BTC’nin istikrarlı bir yatırım aracı
olmasında ciddi şüpheler bulduklarını ve bu sebeple riskli bir yatırım aracı
olduğunu savunmuşlardır. Baur, Dimpfl ve Kuck (2018), BTC, altın ve
ABD doları arasındaki ilişkileri analiz etmişlerdir. Analiz sonucunda
BTC’yi altın ve ABD doları arasında bir yere sınıflandırmışlardır. BTC’nin
diğer yatırım araçlarına göre çok daha oynak ve riskli olduğunu
belirtmişlerdir. Kılıç ve Çütcü (2018), Çalışmalarında, BTC ile Borsa
İstanbul BIST100 endeksiarasındaki olası ilişkileri test etmek amacıyla,
Engle-Granger ve Gregory-Hansen eşbütünleşme testleri ile TodaYamamoto ve Hacker-Hatemi-J nedensellik testlerini kullanmışlardır.
Analizleri sonucunda her iki eşbütünleşme testine göre BTC ile Borsa
İstanbul BIST100 endeks değeri arasında orta ve uzun vadede bir
eşbütünleşme ilişkisinin olmadığını; nedensellik testlerinden ise sadece
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Toda-Yamamoto nedensellik testine göre Borsa İstanbul BIST100’den
BTC’ye doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi olduğunu tespit etmişlerdir.
Araştırma kapsamında kripto paralar üzerine özetlenebilecek başka
çalışmalar da bulunmaktadır. Gültekin ve Bulut (2017), çalışmalarında
kripto paraların turizm endüstrisinde kullanım alanları hakkında bilgiler
vermişler ve BTC üzerinden geleceğe yönelik turizm kullanım alanları
adına önerilerde bulunmuşlardır. Lim ve Masih (2017), İslami fonlar için,
BTC’nin portföy optimizasyonunda kullanılabilirlik durumunu
araştırmışlardır. Sonuçta, BTC’nin ilgili borsalarla önemli ölçüde
korelasyon gösterdiği ve İslami hisse senedi yatırımcılarının BTC ile
çeşitlendirmeden faydalanabileceğini ve bu tür kripto para birimlerinin
temellerinin İslami sermaye piyasalarının yararı için daha fazla
araştırılabileceğini belirtmişlerdir. Wei (2018), 456 farklı kripto para
biriminin likiditesini incelemiş ve yüksek piyasa likiditesi olan BTC
birimlerinde geri dönüş tahminlerinin tutmadığını tespit etmiştir. BTC
özelinde geri dönüşlerin verimlilik belirtileri göstermesine rağmen, çok
sayıda kripto para biriminin hala otokorelasyon ve bağımlılık belirtileri
gösterdiğini belirtmiştir.
3. METODOLOJİ VE VERİ SETİ
Çalışmada kripto para piyasasının riskini ölçmek amacıyla, 2000’den
daha fazla paranın yer aldığı piyasadan 4 kripto para seçilmiştir;
Bitcoin(BTC), Ethereum, XRP ve Litecoin. Bu 4 kripto para seçilirken şu
özellikleri göz önünde bulundurulmuştur;
 Olabildiğince eski olmaları ve bu sayede veri setinin geriye doğru
gidebilmesi,
 Piyasada en yüksek işlem hacmine sahip olmaları,
 Piyasada en yüksek değere sahip olmaları (tüm piyasanın %95
değerini bu 4 para oluşturmaktadır),
 Popülerlikleri.
Kullanılan veri seti ise, 07.08.2015 tarihinde başlayan 31.01.2019 son
bulan günlük ve kripto paraların ilgili gündeki kapanış değerlerini gösteren
verilerden oluşmaktadır. Çalışmanın analizinde literatüre katkı yapmak
amacıyla her bir kripto paranın tek tek durağanlığını incelemektense 4
kripto paranın veri setini panel veri seti halinde değerlendirip panel
durağanlık incelenmiştir. Panel durağanlık testi içinse Panel TAR yada
threshould birim kök testi olarak bilinen, panel eşikli birim kök testi
kullanılmıştır. Aşağıda metodolojisi ayrıntılı olarak verilen Panel TAR,
panel serisini bir eşik değeri belirleyerek iki rejime ayırmaktadır.
Rejimlerden biri bu eşik değerinin üstündeki (bunu kripto paraların daha
yüksek kar getirdiği, yüksek değerde izledikleri alan olarak
adlandırabiliriz) diğeri ise bu eşik değerinin altında kalan değerleri (bunu
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kripto paraların daha çok zarar getirdiği, düşük değer izledikleri alan olarak
adlandırabiliriz) göstermektedir. Böylece durağanlık testinde toplamda üç
durum için sonuç alırız;
 Tüm panelin durağanlığı,
 1. Rejimin durağanlığı,
 2. Rejimin durağanlığı.
Panel eşikli birim kök testi, paneli oluşturan kesitler arasındaki
bağımlılığı dikkate alan ikinci kuşak bir panel birim kök testidir. Beyaert
ve Camacho (2008) tarafından geliştirilen test, üç ana yaklaşımı dikkate
almaktadır: panel için eşik bir değer belirlenmesi, eşik değerin ayırdığı her
iki bölüm (rejimler) ve tamamı için ayrı ayrı birim kök testleri ve tüm
sonuçların önyüklemeli (bootstrap) yöntem ile yapılması.
Beyaert ve Camacho (2008), çalışmalarında Evans ve Karras’ın panel
verisi ile yakınsamayı test etmek amacıyla geliştirdiği denklem (1)’i
yakınsamanın tek tip olmadığını varsayarak denklem (2) olarak yeniden
düzenlemişlerdir.
𝑝

∆𝑔𝑛,𝑡 = 𝛿𝑛 + 𝜌𝑛 𝑔𝑛,𝑡−1 + ∑𝑖=1 𝜑𝑛,𝑖 ∆𝑔𝑛,𝑡−𝑖 + 𝜀𝑛,𝑡
𝑝
1
∆𝑔𝑛,𝑡 = [𝛿𝑛1 + 𝜌𝑛1 𝑔𝑛,𝑡−1 + ∑𝑖=1 𝜑𝑛,𝑖
𝑝
2
𝜌𝑛2 𝑔𝑛,𝑡−1 + ∑𝑖=1 𝜑𝑛,𝑖
∆𝑔𝑛,𝑡−𝑖 ]𝐼{𝑧𝑡−1≥𝜆} + 𝜀𝑛,𝑡

(1)

∆𝑔𝑛,𝑡−𝑖 ]𝐼{𝑧𝑡−1<𝜆} + [𝛿𝑛2 +
(2)

Denklem (2)’de I {x}, x doğru olduğunda 1 değerini, aksi takdirde sıfır
alan bir göstergedir. Bu nedenle, eğer 𝑧𝑡−1 < 𝜆 koşulu yerine getirilirse
birim değer alan kukla değişken olarak hareket eder. Yani, her halükarda,
kişi başına düşen gelirlerin dinamiği, iki olası rejimden birini izler. 𝑧𝑡−1 <
𝜆 ve “rejim II” ise 𝑧𝑡−1 ≥ 𝜆 olan durumu “rejim I” olarak adlandırılır. Bu
nedenle parametre 𝜆, bir "eşik" parametresidir ve denklem (2), ilk önce
Tong (1978) tarafından geliştirilen eşik otoregresif (TAR) modellerin
sınıfına aittir. Denklem (2) 'de, p'nin yeterince yüksek olduğu varsayılsa
da, t, her n için beyaz bir gürültü sürecidir, ülkeler arası çağdaş korelasyon
göz ardı edilemez. Ekonomik olarak konuşursak, şoklar seri olarak ilişkisiz
olsa da, yakınsak ülkelerin aynı türden şoklardan etkilenmesi muhtemeldir.
Denklem (2) tahmin edildiğinde, üstünlüğünün doğrusal Evans-Karras
modeline (denklem (1)) göre kontrol edilmesi gerekir. Doğrulanırsa, bir
sonraki aşama, (2) 'nin 𝜌 katsayılarına bir tür birim kök testi uygulayarak,
yakınsaklık olup olmadığının test edilmesinden ibarettir. Son olarak,
yakınsama kanıtı varsa, son adım (2) 'nin 𝛿 katsayıları üzerinde yapılan bir
test yoluyla koşullu yakınsamaya karşı mutlak bir test yapmalıdır.
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Tek denklemli bir TAR çerçevesinde, Hansen (1996) ve Caner ve
Hansen (2001), önyükleme simülasyonları ile kritik değerleri elde edilir.
Sonraki aşamada da aşağıdaki hipotez test edilir;

𝐻𝑜,1 : 𝛿𝑛1 = 𝛿𝑛2 ,

𝜌𝑛1 = 𝜌𝑛2,

1
2
𝜑𝑖,𝑛
= 𝜑𝑖,𝑛

Hipotezlerde, Ɐn=1,…,N ve Ɐi=1,…,p iken tüm katsayıların her iki
rejimde de eşit olmadığı için, denklem (1) FGLS ile denklem (2) gridFGSL yöntemiyle tahmin edilir. Her bir model için, tahmin noktasında
olabilirlik fonksiyonunun değeri hesaplanır ve £ 12=-2ln(L1/L2) değeri elde
edilir. L1 denklem (1) için tek rejimli doğrusal model denklemidir ve L2 iki
rejimli TAR modelinin gerçekleşme değeridir. Eğer £ 12 çok büyük ise;
doğrusallığı gösteren H0 hipotezi reddedilir. Bu büyüklüğün ne kadar
olması gerektiği konusundaki kritik değerler de Caner ve Hansen’in (2001)
çalışmalarından elde edilir. Tam bu noktada önyükleme yöntemi
sonucunda, birim kök tespiti daha yapılmadığından, “kısıtlı” ve “kısıtsız”
olmak üzere iki model elde edilir. İki modelin de doğrusallığı test edilir.
Eğer iki model de aynı anda doğrusal çıkmaz ise, panel TAR yöntemi
uygulanabilir (denklem (2)’den devam edilir). Eğer modellerden biri ya da
ikisi doğrusal çıkarsa, panel TAR yöntemi uygulanamaz (denklem (1)’den
devam edilir). Denklem (2)’den devam edilmesi durumunda H 0,2 hipotezi
aşağıdaki şekildedir;
𝐻0,2 : 𝜌𝑛1 = 𝜌𝑛2 = 0∀𝑛

Hipotez (2)

Denklem (2)’nin geçerli olması ülke açısından, 2 farklı rejimin geçerli
olduğunu gösterecektir. Bu rejimler eşik değeri ortaya çıkarken, rejim 1
söz konusu verinin eşik değerinin üstünde olduğu zamanları, rejim 2 ise
tam tersi durumu gösterecektir. Yukarıda belirtildiği gibi test, üç ana
yaklaşımı dikkate almaktadır: panel için eşik bir değer belirlenmesi, eşik
değerin ayırdığı her iki bölüm (rejimler) ve tamamı için ayrı ayrı birim kök
testleri. Üç durum aşağıdaki gibi test edilir;
𝐻𝐴,2𝑎 : 𝜌𝑛1 < 0,

𝜌𝑛2 < 0∀𝑛

Hipotez (2a)

𝐻𝐴,2𝑏 : 𝜌𝑛1 < 0,

𝜌𝑛2 < 0∀𝑛

Hipotez (2b)

𝐻𝐴,2𝑐 : 𝜌𝑛1 < 0,

𝜌𝑛2 < 0∀𝑛

Hipotez (2c)

Hipotez (2a), hem rejim 1 hem de 2 altındaki kesitlerin yakınsamasını
yansıtmaktadır. Bu durum “tam yakınsama” olarak adlandırılır. Diğer
hipotezler (2b) ve (2c) yakınsamaların sadece rejim 1 veya sadece rejim 2
altında gerçekleştiği anlamına gelir. Böyle bir durum “kısmi yakınsama”
olarak adlandırılır. Boş değer ve alternatif hipotezin, r katsayılarının tüm
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kesitler için aynı özelliği belirli bir zamanda sağladığını varsayımı
unutulmamalıdır.
Üç ana yaklaşımı birbirinden ayırmak için, Caner ve Hansen (2001)
çalışmalarından birkaç test istatistiği kullanılır. Caner ve Hansen (2001)
önerdiği test istatistiği denklem (3) verilmiştir;
𝑅2 = 𝑡12 + 𝑡22

(3)

Buradaki X, i = 1 ve Y için, model 1'deki Y'nin grid-FGLS tahminidir.
Büyük R2 değerleri yakınsama için elverişlidir. Öte yandan, t1 çok küçük
ve t2 olmadığında, 1. rejim (denklem (2)) altında yakınsama ve 2. rejim
(denklem (1)) altında farklılaşma hipotezini reddedilmez ise, uygun
olasılık değerlerini bulmak için, önyükleme kritik değerleri hesaplanır.
Yakınsama analizinin son adımı mutlak ve koşullu yakınsama arasında
ayrım yapmaktan ibarettir. Ferreira ve Vieira'ın (2009) tarafından önerilen
hipotezler aşağıdaki gibidir;
𝐻0,3 : 𝛿𝑛𝑖 = 0,

∀𝑛 𝑣𝑒 ∀𝑖

Hipotez (3)

𝐻𝐴,3𝑎 : 𝛿𝑛𝑖 ≠ 0 Hipotez (3a)
𝐻𝐴,3𝑏 : 𝛿𝑛1 = 0,
𝐻𝐴,3𝑐 : 𝛿𝑛1 ≠ 0,

𝛿𝑛2 ≠ 0 Hipotez (3b)
𝛿𝑛2 = 0 Hipotez (3c)

Ana hipotez altında 𝜌𝑛𝑖 < 0, ∀𝑛, 𝐻0,3 , her iki rejim altında mutlak
yakınsamayı gösterir ve 𝐻𝐴,3𝑎 'daki alternatif ise şartlı yakınsamayı etkiler.
Alternatif hipotezler 𝐻𝐴,3𝑏 ve 𝐻𝐴,3𝑐 , birinci ve ikinci rejimlerde koşullu
yakınlaşma ve sırasıyla ikinci ve birinci rejimlerde mutlak yakınsama
anlamına gelir. ∅𝑗 , 𝑗 = 𝑎, 𝑏, 𝑐 Beyaert ve Camacho (2008) testlerini
kullanarak boş hipotezi test ettik. Kritik değerler önyükleme
simülasyonları ile elde edilir (Yavuz ve Yılancı, 2013: 288).
4. AMPİRİK SONUÇLAR
Panel TAR yöntemiyle belirlenen eşik değerinin üstünde kalan
değerlerin bulunduğu birinci rejim genel olarak değerleri yüksek verilerin
bulunduğu rejimdir. Bu bakımdan analizde birinci rejim kripto paraların
daha yüksek kar getirdiği, yüksek değerde izledikleri alan olarak
değerlendirilir. Belirlenen eşik değerinin altında kalan değerlerin
bulunduğu ikinci rejim genel olarak değerleri düşük verilerin bulunduğu
rejim olduğundan kripto paraların daha çok zarar getirdiği, düşük değer
izledikleri alan olarak değerlendirilir. Analizde 10.000 önyükleme
(bootstrap) kullanılmıştır.
Tespit edilen eşik değer sonucu tablo.1’de verilmiştir;
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Tablo 1. Eşik Değer Sonuçları
Hesaplanan

Değer

Eşik Değeri

22,4205

1. Rejimde gözlem yüzdesi

78,9474

Eşik değeri 22,4205 olarak hesaplanmıştır. Test bu eşik değerinin
üstündeki değerleri birinci rejime altındaki değerleri ise, ikinci rejime
atamıştır. Sonuçlara göre değerlerin %78,9474’ü eşik değerinin
üstündedir. Bu sonuç aynı zamanda kripto paraların yaklaşık %79 oranında
yükseklik gösteren değerlere sahip olduğunu göstermektedir.
TAR Panel yöntemine devam edebilmek için, sistemin doğrusal
olmaması gerekmektedir. Hesaplanan doğrusallık test sonuçları Tablo
2’deki gibidir;
Tablo 2. Doğrusallık Sonuçları
Hesaplanan

P-Değeri

Kısıtsız Önyüklemeli

0.0850

Kısıtlı Önyüklemeli

0.0850

Sonuçlara göre panelin doğrusal olduğunu savunan H0 hipotezi ret
edilmiştir. Panel doğrusal çıkmadığından TAR Panel yöntemi ile
uygulamaya devam edilebilir. Sırada rejimlerin birim kök testleri var.
Rejimlerin birim kök testi sonuçları Tablo 3’de verilmiştir;
Tablo 3. Birim Kök Testi Sonuçları
Hesaplanan

P-Değeri

Rejim 1

0.7405

Rejim 2

0.0823

Rejim 1 ve 2 beraber

0.5666

Birim kök testlerinde H0 panelin eşikli birim köklü olduğunu, alternatif
hipotez ise, panelin durağan olduğunu savunmaktadır. Tablo 3’e göre
birinci rejim birim köklü yani durağan değil, ikinci rejim ise, %10
anlamlılık düzeyinde durağandır. Rejimler beraber değerlendirildiğinde
ise, panel birim köklü yani durağan çıkmamaktadır.
5. DEĞERLENDİRME
Teknolojinin bilginin üretimine ve yaygınlaştırılmasına yüksek
derecede katkı sağladığı son yıllarda teknolojik yenilikler hayatın her
alanında hızla gelişmektedir. Bu kapsamda sadece bir ürün olarak veya
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ürünlerin pazarlanması alanlarında değil doğrudan mübadelenin
alternatiflerini yaratma anlamında da teknoloji karşımıza çıkmaktadır. İlk
defa BTC olarak ortaya çıkan kripto para oluşumu giderek yaygınlaşmakta
ve 2019 yılı itibariyle 2000’den fazla kripto para sadece 10 yıllık geçmişi
olan bu sistemde işlem görmektedir. Kripto para ayrıca bir yatırım aracı
olarak da kullanılmaktadır. Yatırımcılar alım satım işlemleri ile kripto
paralardan arbitraj kazancı/zararı elde etmektedirler. Hatta kripto paraların
ödeme yöntemi olarak yaygınlaşma aşamasında olduğundan yatırım yönü
günümüzde daha çok kullanılmaktadır.
Yatırım enstrümanı olması açısından, kripto paraların eleştirilen iki
önemli noktası vardır; güvenirlilik ve risk. Güvenirlilik açısından son
yıllarda yaşanan kripto para hakkındaki bilgi düzeyindeki artışlar
yatırımcının kripto paraya bakış açısı olumlu yönde etkilemiş ve yatırımcı
sayısını ve güvenirliliğini arttırmıştır. Çalışmanın ana konusu olan risk
noktasında ise hala riskli piyasa olduğu yönünde görüşler yoğundur. Bu
konuda yapılan çalışmalarda da riskli bir piyasa olduğu görüşünü
desteklemektedir.
Bu çalışmada kripto para piyasasının risk analizi yapılmıştır. Bu amaçla
kripto para piyasasını en iyi şekilde temsil edecek dört kripto para
belirlenmiş (Bitcoin (BTC), Ethereum, XRP ve Litecoin) ve 07.08.2015
tarihinde başlayan 31.01.2019 son bulan günlük ve kripto paraların ilgili
gündeki kapanış değerlerini gösteren veri seti oluşturulmuştur. Oluşturulan
veri seti ile dört kripto paranın panel olarak durağanlık analizleri Panel
TAR ya da threshould birim kök testi olarak bilinen, panel eşikli birim kök
testi ile sınanmıştır. Panel TAR testinin bir özelliği olarak tüm panel için
bir eşik değer belirlenmiş, eşik değerin üstü ve altı bir de tüm panel olmak
üzere 3 durağanlık sınaması yapılmıştır.
Sonuçlar göre, 1. rejim olarak değerlendirilen ve eşik değerinin
üstündeki değerlerin oluşturduğu, kripto paraların daha yüksek kar
getirdiği, yüksek değerde izledikleri alan olarak değerlendirilen rejim,
durağan çıkmamıştır. 1. Rejimin durağan çıkmaması kripto para piyasası
genel olarak yüksek değerlerin olduğu ya da paraların değerlerinin arttığı
dönemlerde meydana gelen şokların kalıcı olduğu bu da piyasadaki
tahminlerin sapmalı olacağı anlamına gelmektedir. Özetle bu dönemde
kripto para piyasası ekonometrik açıdan risklidir. Bir başka anlatımla
kripto paralar yükseliş döneminde iken veya yüksek değerler alabiliyorken
risk oranı yüksek piyasadır.
2. rejim olarak değerlendirilen ve eşik değerinin altındaki değerlerin
oluşturduğu, bunu kripto paraların daha yüksek kar getirdiği, yüksek
değerde izledikleri alan olarak değerlendirilen rejim, durağan çıkmıştır
(%10 seviyesinde durağan çıktığı ve %5 ve %1 seviyelerine göre durağan
olmadığı dikkate alınmalı). 2. Rejimin durağan çıkması kripto para
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piyasası genel olarak düşük değerlerin olduğu yada paraların değerlerinin
azaldığı dönemlerde meydana gelen şokların kalıcı olmadığı anlamına
gelir. Özetle bu dönemde kripto para piyasası ekonometrik açıdan riskli
olarak değerlendirilmez. Bu noktada yine de durağanlık için %1 ve %5
anlamlılık düzeyinde değil nispeten daha az hassas olan %10 anlamlılık
düzeyinde sonuçlandığını dikkate almak gerekir. Bir başka anlatımla
kripto paralar düşük değerler gösterdiğinde piyasanın risk oranı düşüktür.
1. ve 2. rejim birlikte değerlendirildiğinde yani tüm panelin durağanlığı
test edildiğinde, panel durağan çıkmamıştır. Bu da bütünsel olarak kripto
para piyasasının riskli olduğu sonucu göstermektedir. Yine bir başka
sonuca göre analiz döneminde verilerin yaklaşık %79’u Panel TAR
testinde belirlenen eşik değerinin üstünde yer almaktadır. Buda kripto para
piyasasının genel olarak yüksek değerlerde değerlendiğini göstermektedir.
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KRİPTO PARALAR İLE ULUSLARARASI BORSA
ENDEKSLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÖLÇÜLMESİ
Nuri Avşarlıgil*
Giriş
Uluslararası ekonomik sistemde, özellikle 2000’li yıllarla birlikte
başlayan gelişmeler günümüzde önemli bir seviyeye ulaşmıştır. İnternet,
bilişim sektörü ve bankacılık sektöründeki tüm gelişmelere, finansal
sistemin tüm piyasaları ve aracıları da hızlı bir şekilde uyum
sağlamışlardır.
Dünya’da gelişmiş finansal piyasalar ve borsalar, diğer tüm potansiyel
müşteriler için izlenmesi, takip edilmesi ve giriş-çıkış yapılması kolay
piyasalar haline gelmiştir. Finansal sistemdeki aracılık faaliyetleri, anlık
hızlara düşmüş ve fon sahipleri için yatırım yapılabilecek yatırım aracı
çeşitliliği de oldukça fazlalaşmıştır. Finansal piyasalarda firmalara ortak
olma, fon bulma, gelecek işlemleri yapma, vadeli piyasalarda opsiyon satın
alma, faiz oranı riskinden korunma işlemleri ve döviz kuru riskini bertaraf
etme seçenekleri artık çok daha kolay ve çok daha hızlı bir şekilde
yapılabilmektedir. Mobilitenin bu şekilde geliştiği uluslar arası finansal
sistemde, artık para birimleri de ulusal para olmanın dışına çıkmaktadır.
Paranın tarihine bakıldığında, para olgusunun ilk ortaya çıktığı
zamanlarla günümüz arasında oldukça farklı dinamiklere bağımlı olduğu
ve şekil değiştirdiği görülmektedir. Altın para standardından, banknotlara,
Bretton Woods sisteminden, Dünya petrol şoklarına kadar gelinen süreçte
bilinen para olgusu da oldukça farklı aşamalardan geçmiştir. Özellikle
efektif adı verilen, banka parası dediğimiz yeni bir kavram ortaya
çıkmıştır. Kaydi para sistemi olarak adlandırılan bankacılık sistemi, uluslar
arası finansal piyasalardaki para arzını hızlı bir şekilde değiştirebilecek ve
paranın dolaşım hızını katlayabilecek bir hale gelmiştir. Uluslar arası
finansal piyasalarda dolaşımdaki para miktarı, basılı paraların kat be kat
üzerine çıkmıştır.
Günlük hayatta madeni paraların kullanılmasını, kağıt paraların
basılması takip etmiştir. Kağıt para kullanımına öncülük eden ülkeler
olarak, Çin, A.B.D. ve İsveç sayılabilmektedir. Kağıt paranın liderliği
oldukça uzun bir süre devam etse de günümüzdeki teknolojik gelişmeler
sonrasında popülerliğini yavaş yavaş yitirerek yerini yeni bir akıma
bırakmaktadır. Bu yeni akıma “Kripto Para” adı verilmektedir.
Kripto para, fiziki bir materyal olmadığı için bir merkez bankası
tarafından basılma gerekliliği de yoktur. (Kesebir M., Günceler B., 2017).
Her hangi bir otorite tarafından kontrol edilmeyen ve gün geçtikçe
ilginin arttığı kripto paralar, aslında kriptoloji biliminin kullanıldığı
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matematik temeline dayandırılmış bir şifreleme tekniğiyle korunmakta
olan sanal paralardır. Şifrelenmiş bu sanal paralar yine alıcısı tarafından
şifresi çözülerek sanal cüzdanlardan çıkartılmakta ve ihtiyaç halinde
kullanılabilmektedir. Geleneksel paranın taşımış olduğu değer taşıma
fonksiyonunu bünyesinde barındıran kripto paralar, aynı zamanda anlık arz
ve talep miktarlarına bağlı olarak emtia gibi alınıp satılabilmektedir (Ağan
B., Aydın Ü., 2018).
Kripto paralara günümüz finansal sisteminde geldiği nokta açısından
bakıldığında, diğer finansal araçlar üzerindeki etkisinin veya onlarla olan
ilişkisinin, incelenmesi gerekliliği aşikardır. Kripto paraların zaman
içerisindeki reel değerleri, diğer yatırım araçlarının arz ve talebiyle
bağlantılıdır. Yatırımcı açısından risk ve getiri unsuru düşünülerek bir
davranış biçimi belirlemek adına, kripto paraların fiyat hareketlerinin
zamana göre değişimi, fiyat değişimlerinin ortaya koyduğu örüntü,
kısacası etkilediği ve etkilendiği finansal araçların daha somut bir biçimde
ortaya koyulması gerektiği düşünülmektedir.
1. Araştırmanın Amacı
Çalışmamızda yapılacak olan araştırmanın amacı, kripto paralardan
işlem hacmi açısından ilk 2 sırada yer alan Bitcoin ile Ethereum’un, uluslar
arası finansal sistemdeki 2 önemli endeks olan Dow 30 ve S&P 500
endekslerine göre davranışlarını incelemektir. Değişkenler arasındaki
ilişkinin ölçülmesi için korelasyon analizi yapılmalıdır.
Bu amaçla, araştırmamızda kanonik korelasyon analizi tekniği
kullanılarak, Bitcoin- Ethereum ve Dow30-S&P500 değişken setleri
arasındaki ilişki ölçülmeye çalışılacaktır.
2. Yöntem
2.1. Araştırma Modeli
Bu uygulamalı araştırma çalışmamızda, kanonik korelasyon analizi
kullanılacaktır.
Kanonik korelasyon analizi, iki veya ikiden daha fazla sayıdaki
değişkenin aralarındaki tekil korelasyonlar yerine, birbirlerinin
oluşturduğu doğrusal fonksiyonların yani oluşturdukları grupların
arasındaki en yüksek korelasyon değerini arayan bir veri analizi yöntemidir
(Hotelling, 1936).
Bu analiz yönteminde kanonik vektörler olarak adlandırılan, veri
setindeki değişkenlerden türetilen yeni değişkenler belirlenmektedir.
Yöntem, türetilen bu yeni değişkenlerin oluşturduğu vektörlerin arasındaki
korelasyonun maksimum olması üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu işlemi
yaparken elde edilecek yeni değişkenlerin boyutlarının, başlangıç
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aşamasındaki değişkenler arasındaki en küçük boyutlu olan vektörden
daha küçük olmaması istenmektedir (Vargese, 2012).
Kanonik korelasyon analizinin bazı kavramları şu
tanımlanmaktadır (Kendall 1980, Johnson ve Wichern 2002);

şekilde

İki değişken setinden oluşan bir analizde, p birinci değişken setindeki
değişken sayısını, q ise ikinci değişken setindeki değişken sayısını ifade
etmektedir. P ve q değerlerinin 1’den büyük olması şartı aranmalıdır. Bu
şekilde oluşturulan bir analizde farklı setlerde yer alan değişkenlerin,
doğrusal
kombinasyonlarının
aralarındaki
korelasyonlar
hesaplanabilmektedir. Bu doğrusal kombinasyon sonucu elde edilen
değişkenlere kanonik değişkenler, elde edilen katsayılara da kanonik
korelasyon katsayıları adı verilir. Bir başka önemli gereklilik ise kanonik
değişkenler ile kanonik korelasyonlar hesaplanırken birbirlerinden
bağımsız olarak hesaplanmaktadır.
Kanonik korelasyon işleminin, sabit korelasyon
farklılaştığı amaçları incelersek (Çankaya, 2005:135);

analizinden

 Aynı evrenden elde edilen iki farklı değişken setinin bağımsızlıklarının
incelenmesi,
 Farklı değişken setleri arasındaki korelasyona en fazla katkıyı sağlayan
değişkenlerin belirlenebilmesi,
 Bağımlı ve bağımsız değişken kombinasyonları arasından, korelasyonu
maksimum yapan kombinasyonun belirlenebilmesi
şeklinde sıralanabilmektedir.
Yukarıda bahsedildiği gibi iki değişken setinden oluşan bir analizde, p
birinci değişken setindeki değişken sayısını, q ise ikinci değişken setindeki
değişken sayısını ifade ederse, değişkenler arasındaki doğrusal
kombinasyonlar
arasında
birden
çok
korelasyon
değeri
hesaplanabilmektedir. Kanonik korelasyon analizi tekniğinde,
değişkenlerin doğrusal kombinasyonlarının bileşenleri aşağıdaki şekilde
gösterilebilir (Anderson, 2003:752);

𝑈 = 𝑎𝑇 𝑋

𝑉 = 𝑏𝑇 𝑌

Yöntem, eşitliklerin katsayıları olan a ve b vektörlerini maksimum
yapacak korelasyonları hesaplamaktadır.

Doğrusal kombinasyonların tüm bileşenleri için aşağıdaki gibi bir
birim varyansa sahip oldukları varsayılırsa (Hyvarinen, 1999);
𝑉𝑎𝑟(𝑈) = 𝑎𝑇 𝐶𝑥𝑥 𝑎 = 1

𝑉𝑎𝑟(𝑉 ) = 𝑏𝑇 𝐶𝑦𝑦 𝑏 = 1

Kanonik
korelasyon
katsayısı
hesaplanmaktadır (Hyvarinen ve Oja, 2000);
81

aşağıdaki

formülle

𝜌=

𝑎𝑇 𝐶

𝐾𝑜𝑣(𝑎𝑇 𝑋,𝑏𝑇 𝑌)
√𝑉𝑎𝑟(𝑎𝑇 𝑋)𝑉𝑎𝑟(,𝑏𝑇 𝑌)

=

𝑥𝑦𝑏
√𝑎𝑇 𝐶𝑥𝑥 𝑎𝑏𝑇 𝐶𝑦𝑦 𝑏

Ayrıca korelasyon incelemesinde, Kanonik Korelasyon Analizinin
kullanılabilmesi için bazı ön şartların sağlanması gerekmektedir (Keskin
ve Özsoy, 2004:68);





Değişkenlerin normal dağılım göstermesi gerekmektedir,
Ölçüm hatalarının en düşük seviyede olması gerekmektedir,
Çoklu doğrusallık sorunu olmaması gerekmektedir,
Sonuçların güvenilir olabilmesi için, örneklemin yeterince büyük
olması gerekmektedir.

2.2 Veri Seti ve Örneklem
Kripto paralar ve uluslar arası endeksler arasındaki kanonik korelasyon
analizinde kullanılmak üzere kripto paralardan işlem hacmi açısından ilk
iki sırada yer alan Bitcoin ve Ethereum ile uluslar arası endekslerden de
Dow30 ve S&P500 endeks değerleri kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemi,
01/01/2018-31/12/2019 tarihleri arasındaki 730 günlük fiyat ve endeks
değerlerinden oluşmaktadır.
Fiyatlar ve endeks değerleri için düzey değerleri kullanmak yerine,
günlük getiri serisine dönüştürülerek hesaplamalar yapılmıştır. Kısacası
veri setinde, Bitcoin, Ethereum, Dow30, S&P500 günlük getiri serileri
kullanılmıştır.
Söz konusu günlük verilere https://tr.investing.com/ internet sitesinden
ulaşılmıştır. Kanonik korelasyon analizi ise SPSS 23 paket programıyla
yapılmıştır.
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3. Bulgular
Tablo 1: Pearson Korelasyon Katsayıları

Bitcoin

Ethereum

Dow30

SP500

Pearson
Korelasyonu
Sig. (2-Kuyruklu)
Pearson
Korelasyonu
Sig. (2-Kuyruklu)
Pearson
Korelasyonu
Sig. (2-Kuyruklu)
Pearson
Korelasyonu
Sig. (2-Kuyruklu)

Bitcoin

Ethereum

Dow30

SP500

1

,774

,465

,526

,774

,000
1

,000
,300

,000
,357

,000
,465

,300

,000
1

,000
,806

,000

,000

,526

,357

,806

,000

,000

,000

,000
1

Tablo 1’de çalışmada yer alan 4 adet değişkenin aralarındaki
korelasyon katsayıları gösterilmiştir. Tabloda, Bitcoin günlük getirileri ile
Ethereum günlük getirileri arasında % 77,4 oranında pozitif korelasyon,
Bitcoin günlük getirileri ile Dow30 endeksi günlük getirileri arasında %
46,5 oranında pozitif korelasyon, Bitcoin günlük getirileri ile S&P500
endeksi günlük getirileri arasında ise % 52,6 oranında yine pozitif bir
korelasyon olduğu görülmektedir.
Ayrıca, Ethereum günlük getirileri ile Dow30 endeksi günlük getirileri
arasında % 30 oranında pozitif korelasyon ve Ethereum günlük getirileri
ile S&P500 endeksi günlük getirileri arasında ise % 35,7 oranında pozitif
korelasyon olduğu görülmektedir.
Son olarak, Tablo 1’de Dow30 endeksi günlük getirileri ile S&P500
endeksi günlük getirileri arasında ise % 80,6 oranında yine pozitif bir
korelasyon olduğu görülmektedir.
Bu bilgiler ışığında Pearson korelasyon analizinden çıkarılabilecek
sonuç, Bitcoin ile Ethereum arasında çok güçlü bir korelasyon olduğu aynı
çerçevede Dow30 endeksi ile S&P500 endeksi arasında çok güçlü bir
korelasyon olduğu, bunların yanı sıra Bitcoin ile Dow30 ve S&P500
endeksleri arasında çok güçlü olmasa da güçlü bir ilişkinin olduğu
söylenebilir.
Çalışmada yer alan değişkenler arasındaki kanonik korelasyon analizi
sonuçları ise Tablo 2’de gösterilmiştir.
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Tablo 2: Kanonik Korelasyon Değerleri
Kanonik Korelasyonlar
Korelasyon

Özdeğer

1

,537

2

,041

F

N.D.F

D.D.F.

Sig.

,406

Wilks
İstatistiği
,710

44,62

4,000

956,00

0,000

,002

,998

,817

1,000

479,00

,366

Wilks testi için H0, mevcut ve sonraki satırlardaki korelasyonların sıfır
olmasıdır.

Tablo 2’de elde edilen korelasyon katsayıları, yöntemin gerektirdiği
şekilde türetilen iki adet kanonik değişken olan U i ve Vi değişkenlerinin
korelasyon ilişkisini ifade etmektedir. 0,537 olan 1. Kanonik korelasyon
değeri incelendiğinde, significant değerinin 0,05’ten küçük olduğu
görülmektedir. Bu durum, söz konusu katsayının modelde anlamlı
olduğunu ifade etmektedir.
0,041 olan 2. Kanonik korelasyon değeri incelendiğinde ise significant
değerinin 0,05’ten büyük olduğu görülmektedir. Bu durum, söz konusu
katsayının modelde anlamlı olmadığını göstermektedir. Yani kanonik
korelasyon katsayılarından sadece (U1,V1) değişkenleri arasındaki
korelasyon katsayısı anlamlıdır ve değişkenlerin arasında % 53,7 oranında
pozitif bir ilişki mevcuttur. (U2,V2) kanonik değişkenleri arasındaki
korelasyon katsayısı anlamsızdır ve yorumlanamaz.
Değişken setlerinin, (U1,V1) ve (U2,V2) kanonik değişkenleri ile
arasındaki korelasyon ilişkisinin ayrı ayrı incelenmesi için standart
kanonik korelasyon tablolarının yorumlanması gerekmektedir.
Tablo 3: Set 1 Standart Kanonik Korelasyonlar
Set 1 Standart Kanonik Korelasyon
Katsayıları
1
2
Değişken
Bitcoin
Ethereum

-1,181

-1,047

,251

1,558

Tablo 3’te görüldüğü gibi Set 1’deki değişkenlerden Bitcoin’in U 1
kanonik değişkeni ile arasında -1,181 oranında bir ilişki mevcuttur. U2
kanonik değişkeniyle ise -1,047 oranında bir ilişki içerisinde olduğu
görülmektedir.
Ethereum’un U1 kanonik değişkeni ile arasında 0,251 oranında bir ilişki
U2 kanonik değişkeniyle ise 1,558 oranında bir ilişki içerisinde olduğu
anlaşılmalıdır.
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Tablo 4: Set 2 Standart Kanonik Korelasyonlar
Set 1 Standart Kanonik Korelasyon
Katsayıları
1
2
Değişken
Dow30

-,240

-1,671

SP500

-,797

1,488

Tablo 4’te ise Set 2’deki değişkenlerden Dow30 endeksinin V1 kanonik
değişkeni ile arasında -0,240 oranında bir ilişki mevcuttur. V2 kanonik
değişkeniyle ise -1,671 oranında bir ilişki içerisinde olduğu görülmektedir.
SP500 endeksinin V1 kanonik değişkeni ile arasında -0,797 oranında bir
ilişki V2 kanonik değişkeniyle ise 1,488 oranında bir ilişki içerisinde
olduğu anlaşılmaktadır.
Çalışmada incelenen 4 adet değişkenin (U 1,V1) ve (U2,V2) kanonik
değişkenlerini açıklamak için ortaya koyduğu kanonik yüklerde elde
edilebilmektedir. Set 1’de yer alan Bitcoin ve Ethereum’un U1 ve U2
kanonik değişkenine verdiği yükler Tablo 5’te, Set 2’de yer alan Dow30
endeksi ve SP500 endeksinin V1 ve V2 kanonik değişkenine verdiği yükler
Tablo 6’da gösterilmektedir.
Tablo 5: Set 1 Kanonik Yükleri
Set 1 Kanonik Yükler
Değişken

1

2

Bitcoin

-,987

,159

Ethereum

-,663

,748

Bitcoin’in U1 kanonik değişkenini açıklamak için vermiş olduğu
katkının -0,987 olduğu, Ethereum’un ise katkısının -0,663 olduğu
görülmektedir. Diğer taraftan, Bitcoin’in U 2 kanonik değişkenini
açıklamak için 0,159 oranında bir katkı sağladığı, Ethereum’un da 0,748
oranında bir katkısının olduğu görülmektedir.
Tablo 6: Set 2 Kanonik Yükleri
Set 2 Kanonik Yükler
Değişken

1

2

Dow30

-,882

-,472

SP500

-,990

,142

Dow30 endeksinin V1 kanonik değişkenini açıklamak için vermiş
olduğu katkının -0,882 olduğu, SP500 endeksinin ise katkısının -0,990
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olduğu görülmektedir. Ayrıca Dow30 endeksinin V 2 kanonik değişkenini
açıklamak için -0,472 oranında bir katkı sağladığı, SP500 endeksininde
0,142 oranında bir katkısının olduğu görülmektedir.
Tablo 7: Set 1 Çapraz Yükler
Set 1 Çapraz Yükler
Değişken

1

2

Bitcoin

-,530

,007

Ethereum

-,356

,031

Set 1’de yer alan değişkenlerin V1 ile V2 kanonik değişkenlerine verdiği
çapraz yükler ise Tablo 7’de gösterilmektedir. Buna göre Bitcoin V 1
kanonik değişkenine -0,530, Etherum ise -0,356 oranında katkı
vermektedir. Bitcoin V2 kanonik değişkenine ise 0,007 oranında katkı
sağlarken Etherum 0,031 oranında katkı sağlamaktadır.
Tablo 8: Set 2 Çapraz Yükler
Set 2 Çapraz Yükler
Değişken

1

2

Dow30

-,474

-,019

SP500

-,532

,006

Set 2’de yer alan değişkenlerin U1 ve U2 kanonik değişkenlerine verdiği
çapraz yükler ise Tablo 8’de gösterilmektedir.
Buna göre Dow30 endeksi U1 kanonik değişkenine -0,474, SP500
endeksi ise -0,532 oranında katkı vermektedir. Dow30 endeksi U 2 kanonik
değişkenine ise -0,019 oranında katkı sağlarken SP500 endeksi 0,006
oranında katkı sağlamaktadır.
Tablo 9: Açıklanan Varyans Oranları
Varyans Açıklanma Oranları
Kanonik
Değişken
1

Set 1 Kendisi
Tarafından
,707

Set 1 Set 2
Tarafından
,204

Set 2 Kendisi
Tarafından
,878

Set 2 Set 1
Tarafından
,254

2

,293

,000

,122

,000

Son olarak incelenen değişken setlerinin, kanonik değişkenlerin
varyansının ne kadarını açıkladığı Tablo 9’da gösterilmektedir.
U1 değişkeninin varyansının % 70,7’si set 1 tarafından % 20,4’ü ise Set
2 tarafından açıklanmaktadır. U2 değişkeninin varyansının % 29,3’ü set 1
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tarafından açıklanırken Set 2’nin U2’nin varyansını açıklarken hiçbir
katkısı bulunmamaktadır.
V1 değişkeninin varyansının % 87,8’i set 2 tarafından % 25,4’ü ise Set
1 tarafından açıklanmaktadır. V2 değişkeninin varyansının % 12,2’si set 2
tarafından açıklanırken Set 1’in V2’nin varyansını açıklarken hiçbir katkısı
bulunmamaktadır.
Sonuç
Çalışmada, son yıllarda uluslararası finansal sisteme hızlı bir giriş
yapan kripto paralardan Bitcoin ve Ethereum ile uluslar arası borsa
endekslerinden Dow 30 ve SP500 endeksleri arasındaki ilişki kanonik
korelasyon analizi ile incelenmiştir. Kripto paralar olan Bitcoin ve
Ethereum Set 1 olarak, Dow 30 ve SP500 endeksleri ise Set 2 olarak
modele dahil edilmiştir.
Değişkenler arasındaki Pearson korelasyonlarına bakıldığında, Bitcoin
ile Ethereum arasında % 77,4 oranında, Dow 30 ile SP 500 arasında ise %
80,6 oranında pozitif korelasyon olduğu görülmektedir. Çapraz
korelasyonlar incelendiğinde ise hem Bitcoin ile endeksler arasında hem
de Ethereum ile endeksler arasında güçlü bir korelasyon olmadığı
anlaşılmaktadır.
Yapılan kanonik korelasyon analizi sonucu sadece U 1 ve V1 kanonik
değişkenleri arasındaki kanonik korelasyon katsayısı anlamlı çıkmıştır. U1
ve V1 arasında % 53,7 oranında pozitif ve anlamlı bir kanonik korelasyon
bulunmaktadır. Ayrıca U1 ve V1 arasındaki kanonik korelasyonun %
98,7’sine Bitcoin öncülük etmekteyken, Ethereum ise % 66,3 oranında
katkı sağlamaktadır. Kanonik değişkenlerin varyansları incelendiğinde ise
U1 değişkeninin varyansının % 70,7’si set 1 tarafından % 20,4’ü ise Set 2
tarafından açıklanmakta, V1 değişkeninin varyansının % 87,8’i set 2
tarafından % 25,4’ü ise Set 1 tarafından açıklanmaktadır.
Sonuç olarak, Set 1 veri seti ile Set 2 veri seti arasında kanonik
korelasyon ilişkisi bulunmaktadır. % 53,7 oranındaki bu ilişkinin çapraz
ilişkilerden türetilen U1 ve V1 kanonik değişkenleri arasında anlamlı
olduğu görülmektedir. Elde edilen tüm çapraz ilişkiler arasında en yüksek
ve anlamlı olan kanonik korelasyon katsayısı % 53,7 olarak hesaplanmıştır.
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MISIR VALİSİ MEHMET ALİ PAŞAʼNIN KIZI PRENSES
ZEYNEP HANIMʼIN BİLİNMEYEN PARA VAKFI
Kadir Arslanboğa

1.

Giriş

Prenses Zeynep Hanım, Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşaʼnın en
küçük kızı ve Sadrazam Yusuf Kamil Paşaʼnın eşidir (Kızıltoprak, 2005:
622). Zeynep Hanım, 13 Ekim 1825 tarihinde Kahireʼde dünyaya gelmiş
ve 8 Nisan 1884 tarihinde İstanbulʼda vefat etmiştir (Etker vd., 2004: 1).
Zeynep Hanımʼın hayatının dönüm noktası ise 1845 yılında Yusuf Kamil
Paşa ile evlenmesidir. Yusuf Kamil Paşa, 1833 tarihinde Mısır Valisi
Mehmet Ali Paşaʼnın girişimiyle Hazine-i Mısır dairesine memur olarak
tayin olmuştur. Sonrasında Divan-ı Vilayetʼin ikinci muavinliğine
getirilmiştir (Beyoğlu, 2001: 283).
Zeynep Hanımʼın ailesinden bir kısmı Yusuf Kamil Paşaʼya karşı
önyargılı davranmışlardır. Mehmet Ali Paşaʼnın torunu olan Abbas Paşa
Mısır Valisi olunca, Yusuf Kamil Paşaʼyı Sudanʼa tayin etmiştir. Yusuf
Kamil Paşaʼnın bu görevi kabul etmemesi üzerine, Abbas Paşa kendisini
Asvanʼa sürgüne göndererek hapsettirmiştir. Abbas Paşa, küçük halası
Zeynep Hanım ile Yusuf Kamil Paşaʼnın boşanmaları için ve Mısırʼdaki
mallarından vazgeçmesine yönelik baskı uygulamıştır. Bu olay sonrasında
Yusuf Kamil Paşa, öncesinden tanıştığı Sadrazam Mustafa Reşid Paşaʼdan
yardım istemiştir (Beyoğlu, 2001: 283). 1850 yılında Sultan
Abdülmecid’in fermanı sonrasında sürgün ve hapis hayatı biten Paşa
İstanbul’a dönmüştür (Etker vd, 2004: 2).
Yusuf Kamil Paşaʼnın İstanbulʼa dönüşünden bir müddet sonra da
Zeynep Hanım Mısırʼdan ayrılarak İstanbulʼa gelmiştir. Abbas Paşaʼnın
baskıları sebebiyle Mısırʼda dini nikahı bozan çift, İstanbulʼda tekrardan
evlenmişlerdir. Yusuf Kamil Paşa devam eden yıllarda iki kez sadrazamlık
olmak üzere bürokraside önemli vazifelere tayin edilmiştir (Kızıltoprak,
2005: 623).
Prenses Zeynep Hanım dindar bir kişiliğe sahip olmakla birlikte yüksek
tabakanın kültür hayatını yaşamaktaydı. İstanbul Beyazıtʼta bugün İstanbul
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesiʼnin olduğu yerdeki konağında ve
Bebekʼteki 250 dönümlük arsasının içerisindeki konağında misafirlerine
müzikli davetler veriyordu. Bu davetlerde dahi haremlik selamlık
durumuna özen göstermekteydi. Konağında mübarek gün, gece ve aylarda
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Kurʻan tilaveti icra ediliyordu. Bunlara ilaveten edebi olarak sohbetler ve
şiir geceleri de gerçekleştiriliyordu.
2.

Prenses Zeynep Hanımʼın Hayratı

Uzun yıllar boyu Mısır valiliğini uhdesinde bulunduran ailesinden
kendisine kalan malvarlığı sebebiyle zengin olan Zeynep Hanım ve yüksek
bürokraside birçok görevi ifa etmesi dolayısıyla yüksek gelire sahip olan
eşi Yusuf Kamil Paşa hayır ve hasenatta bulunmak amacıyla vakıflar
kurmuşlardır. Böylelikle zenginliklerini toplumun diğer üyeleriyle
paylaşmışlardır.
Zeynep Hanımʼın babası Mehmet Ali Paşaʼnın kurmuş olduğu vakıftan
kendisine tahsis edilen gelirleri de bulunmaktaydı. 1863 yılında ağabeyi
Said Paşa vefat edince vakfın mütevellisi oldu. Zeynep Hanımʼın vekaleti
çerçevesinde vakıftan ilk olarak İsmail Paşa sonrasında da Tevfik Paşa
sorumlu oldu (Kızıltoprak, 2005: 626).
2.1. Zeynep Hanım Vakfı
Zeynep Hanım Mısırʼdaki çiftliklerini vakfederek vakıf kurmuştur. Bu
vakfın çiftlik gelirleri içerisinden büyük kısmını Mekke, Medine ve
Kahireʼdeki kutsal mekanların ihtiyaçlarına tahsis etmiştir. Kalan kısmını
ise vefatından sonra, hayatında iken kendi hizmetinde bulunanlara
dağıtılması için emir buyurmuştur. Yine Kahire ve Şiraʼdaki büyük
arazilerinin, konağının ve lokantasının gelirlerini Mısırlı Ulema ve Hz.
Peygamberin soyundan olan 14 kişiye bağışlamıştır. Vakfın yönetimini ise
kölelerinin içerisinden en büyüğüne bırakmıştır (Kızıltoprak, 2005: 625).
2.2. Zeynep-Kamil Hastanesi
İstanbul Üsküdarʼda Zeynep-Kamil Hastanesi olarak bilinen hastanenin
inşası için vakıf kurmuşlardır. Zeynep Hanım bu vakfı eşi Yusuf Kamil
Paşa ile birlikte kurmuştur ve vakfiyenin tarihi 1876 yılını göstermektedir.
Vakfiyeye göre hastaneye tahsis edilen gelirler; Zeynep Hanım ve Yusuf
Kamil Paşa’nın vefatından sonra, Bebek’teki konağın kısımları, bahçesi,
yakınındaki daire-i mahsus, İzmit’teki gümrük mahalli ile hanın
kiralarından hasıl olan gelir ile hastanenin gerekli malzemelerinin tedariki
için Osmanlı Bankasıʼna depozit edilen yüz bin adet devlet tahvili her sene
Temmuz ve Ocak aylarında Hazîne-i Celîle’den verilecek faizleri ile bir
araya getirilecektir. Bahsi geçen tüm gelirler öncelikle hastanenin inşasına
sonrasında ise malzeme ve tüm hastane personelinin masraflarının
karşılanmasına kullanılacaktır (Etker vd., 2004: 15).
Ayrıca, vakfiyede belirttiğine göre vakıf gelirlerinden, Sultan III.
Ahmed vakfına (Sahilhane bahçesi) ve Defterdarı esbak Abdüsselâm
Efendi vakfına (gümrük mahalline) verilmesi gereken mukataa
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bedellerinin her yıl verilmesi, Fenâî Dergâhı’nın 1 bakımı ve onarımı için
her sene şeyhine 100 adet yüzlük mecidiye altını, Yusuf Kamil Paşa’nın
Arapgir’deki akrabalarına her yıl 400 adet yüzlük mecidiye altının
gönderilmesi kayıt altına alınmıştır (Etker vd., 2004: 15).
2.3. Kartal’da İnşa Edilen Çeşmeler İçin Kurulan Para Vakfı
Zeynep Hanım bahar aylarını Kartalʼda geçirmekteydi. 1860 yılında
Kartalʼda yaşayan halk içme suyu sıkıntısı çekmiştir. Bunun sonucu olarak
da halk sıtma hastalığına yakalanmıştır. Halkın bu sıkıntısını gidermek
amacıyla iki saat uzaklıkta Yakacık civarından temin edilen temiz su,
kanallar vasıtasıyla Kartalʼa ulaştırılmıştır (Kızıltoprak, 2005: 626).
Kartalʼda ilki Kartal kasabası çarşısında, ikincisi de aynı kasabanın
Osmancık mahallesinde iki çeşme yaptırılmıştır. Vakfiyeye göre Zeynep
Hanım’ın bu çeşmelerin bakımı için vakfettiği 25.000 kuruş, 10’a 11,5
hesabıyla işletilecektir. Nakitten senelik elde edilecek olan 3.750 kuruş
karın 600 kuruşu mütevelli Abdi Efendiye, 3.150 kuruşu çeşmelerin
kanallarının tamirine ve onarımına tahsis edilecektir. Eğer tamir ve onarım
olmaz ise, bu para, anapara olan 25.000 kuruşa ilave edilerek
işlettirilecektir. Mütevelli Abdi Efendi öldüğünde yerine geçecek olan
mütevelli bahsi geçen kazanın meclisi tarafından seçilen dürüst bir kişi
olacaktır (Etker vd., 2004: 12-13).
2.4. Zeynep Hanımʼın Bilinmeyen Para Vakfı
Zeynep Hanımʼın Kartalʼda inşa ettirmiş olduğu çeşmeler için kurduğu
para vakfından ayrı olarak bir para vakfı daha bulunmaktadır. Bu vakıf
çalışmamızın konusunu teşkil etmektedir. Zeynep Hanımʼın bilinmeyen bu
para vakfına ait Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşiviʼnde bulunan 610
numaralı Vakfiye defterinin 188 ve 189 sayfa numaralarında 224 ve 225
numaralar ile kayıtlı iki adet vakfiyesi bulunmaktadır.
Bahsi geçen vakfiyelerden ilki Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşiviʼne ait
610 numaralı defterin 188 sayfasında ve 224 numaralı sırasında kayıtlıdır.
Vakfiye, hicri selh-i Şaʻbân 1289 / miladi 23 Ekim – 1 Kasım 1872
tarihinde kayıtlara geçirilmiştir. Vakfiye kayıtlarındaki selh ifadesiyle
belirtilen tarih aralığı ayın son on gününe işaret etmektedir. Bu sebeple
tarih aralığı 23 Ekim - 1 Kasım olarak verilmiştir.
Diğeri ise 610 numaralı defterin 189. sayfasında ve 225 numaralı
sırasında kayıtlı olan önceki vakfiyenin zeylidir (eki). Zeylin kayıt tarihi
ise hicri 6 Cemaziyelahir 1291 / miladi 21 Temmuz 1874ʼü göstermektedir.
İlk vakfiye Şehzadebaşıʼnda devrin büyük uleması/kadısı Mevlana
Seyyid Hacı Abdüssamed İsmet Efendiʼnin konağında Mehmet Ağa bin
Zeynep Hanım 1876 yılında tekkenin son halini alan şekliyle tamir edilmesini
sağlamıştır (Tanman: 1996, 336). Vakfiyenin tarihi de aynı yılı göstermektedir.
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Halil, Mehmet Ağa bin Osman şehadetleriyle vekiliharç Ali Ağa bin Ali
ve vakfiyenin sonunda yazan şuhuduʼl-hal2 olarak belirtilerek kaydın
yapıldığı anda orada bulunan Muhzır Abdullah Ağa bin Ömer, Ali Ağa bin
Abdullah, Hüseyin Efendi bin Ahmed, Atıf bin Abdullah ve Seyyid Salih
Efendi bin Seyyid Ahmedʼin huzurlarında mütevellisi Mustafa Hikmet
Bey bin Numanʼın dilekçesiyle birlikte Zeynep Hanımʼın Para vakfı tescil
edilmiştir.
Zeynep Hanım 100 adet 100 kuruşluk Mecidiye altınını vakfetmiştir.
Bu meblağın “usûl-i cariye ile istirbâh ve istiğlâl” mevcut piyasa oranları
ile kazanç sağlamak üzere işlettirilmesini istemiştir. Bu işleme muamele-i
şerʼiyye denilmektedir. Burada bir malın belirli bir fiyat karşılığında vadeli
olarak satıldıktan sonra, geriye satılan meblağın daha altında bir fiyatla geri
alınması ifade edilmektedir. Aradaki fark borcu verenin kârıdır(Kurt,
2011: 323).
Paranın işletilmesi yoluyla elde edilen gelir, Suriyeʼnin Humus
şehrinde İmam Zeynelabidinʼin neslinden Şeyh Ali Efendiʼnin bina ve ihya
ettiği zaviyeye vakfedilmiştir. Bu zaviyede bulunan aşıkan, muhibban,
fukara, dervişan, ayende (gelenler) ve revendeganın (gidenler) yemek
masraflarının karşılanması vakfiyesinde belirtmiştir. Devamında
kendisinin hayırla yâd edilmesini arzu etmiştir. Tevliyetin ise zaviyenin
postnişininde kim oturuyor ise onda olmasını istemiştir. Vakfın şartlarıyla
alakalı olabilecek tüm değişikliklerin ise kendi uhdesinde olduğunu da
vakfiyeye eklemiştir. Devamında nakit paranın vakfın mütevellisine teslim
edildiği ve mütevellinin de teslim alarak Zeynep Hanımʼın diğer
vakıflarındaki mütevelliler gibi tasarruf eylediği kaydedilmiştir.
225 numaralı vakfiyenin zeylinde ise Zeynep Hanım, vekiliharç Ali
Ağa bin Aliʼnin vasıtasıyla İsmail Ağa Abdullah, Şakir Efendi bin el-Hâc
Yahya, Abdulkadir Ağa bin Ömer, Ömer Ağa bin Abdulkadir, İbrahim Ağa
bin Abdullahʼın şuhuduʼl-hal olarak yer aldığı mahkemede ilk vakfiyenin
şartlarını değiştirmiştir. Buna göre vakfettiği 100 adet 100’lük mecidiye
altından elde edilen hasılatın 1.000 kuruşu ile İstanbulʼda Silivri Kapısı
haricinde Şeyh Seyyid Nizamüddin Dergah-ı Şerifiʼnde Muharrem ayının
onuncu gününde3 aş/yemek pişirilip dergahta hazır bulunan aşıkan,
muhibban, fukara ve dervişlere ikram edilmesini buyurmuştur. Adet üzere
kendisinin hayatta iken ve vefatı sonrasında hayır ile yad edilmesini şart

Şühuduʼl-halʼin işlevi hakkında geniş bilgi için bkz. (Taş: 2008)
Muharrem ayının onuncu günü Aşure günü olarak isimlendirilmektedir. Bu gün
birçok peygamberin hayatında ve kutsal mekanların kendi işleyişinde önem
arzettiği gibi siyasi olarak da Hz. Hüseyinʼin (r.a.) şehid edildiği gündür. Geniş
açıklama için bkz. (Yavuz: 1991).
2
3
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koşmuştur. Nakitin hasılatından iki yüz kuruşun vakfın postnişine
verilmesini ve tevliyetin kim postnişin olur ise onda olmasını buyurmuştur.
Zeynep Hanımʼın para vakfına ait vakfiye ve zeylde paranın şu oran
karşılığında işlettirilmesine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak zeyl
olan vakfiyeye bakıldığında bu oran hesaplanabilmektedir. Vakfedilmiş
olan 100 adet 100ʼlük mecidiye altının kuruş cinsinden değerine
bakıldığında 1 mecidiye altını = 100 kuruştur (Uzunçarşılı: 1955, 439).
Toplamda vakfedilen nakit, kuruş cinsinden 10.000 kuruş yapmaktadır.
Vakfiye göre vakfedilen nakit paranın hasılatı iki yerde 1.000 kuruş ve 200
kuruş olarak tahsis edilmiştir. Toplamda nakit paradan elde edilen hasılat
1.200 kuruştur. Bu meblağ vakfedilen nakit paranın 10ʼa 11,2 (%12)
hesabıyla işlettirildiğini göstermektedir.
Para vakfının gelirlerini tahsis ettiği Şeyh Seyyid Nizamüddin
Tekyeʼsinin kurucusu olan Şeyh Seyyid Nizamüddin Efendi İstanbulʼa
geldiğinde mürşitlik liyakatine haiz olduğu kurmuş olduğu tekyeden
anlaşılmaktadır. Ancak kendisinin hangi tarikata bağlı olduğuna dair kesin
bir bilgi yoktur. Oğlu Seyyid Seyfullahʼı ise mânevî terbiyesi için
Halvetiyye’nin Sinânî kolu pîri Ümmî Sinân’a mürid olarak teslim etmiştir
(Çakır: 2018, 23-24).
3.

Değerlendirme ve Sonuç

İktisadi hayatta tasarruf-yatırım mekanizması büyümenin ana
aksiyonlarından biridir. Tasarrufların yatırıma yönlendirilmesine kredi
faaliyetleri aracılık etmektedir. Osmanlı Devleti’nde iktisadi büyümenin
sağlanması açısından para vakıfları hayati öneme sahiptiler. Ticareti ve
üretimi desteklerken uygun bir meblağ ile müteşebbislere ve yatırımcılara
kredi veren para vakıfları iktisadi büyümenin temelini teşkil etmişlerdir.
Üretimin ve ticaretin aksamasının önüne geçmenin yanında; yatırım ve
faaliyetlerin artmasına da destek olarak iktisadi hayatın canlılığını
sağlamışlardır.
Para vakıfları ödünç verdikleri fonlardan elde etikleri hasılatlar ile de
sosyal hayatın gerekleri olan birçok alanda faaliyet gösterip toplum
refahının yükselmesine çaba sarfetmişlerdir.
Prenses Zeynep Hanım da ailesinden kendisine kalan miras ve eşi
Yusuf Kamil Paşa’nın memuriyetinden gelen zenginliğini eşiyle birlikte
halk ile paylaşmak için vakıflar kurmuştur. Bu vakıflar ile hastane,
çeşmeler, ilim erbabı, kutsal mekanların ve tekyelerin bakımları ve
onarımları, Hz. Peygambere hürmetinden dolayı onun neslinden gelenlere
olmak üzere tekyelere mensup kişilerle gelirlerini paylaşmıştır.
Gelirlerini paylaşırken Kahireʼdeki Şafi ve Maliki mezheplerine tabi
ulemalara, tasavvuf içerisinde kollarına bakıldığında Gülşenî, Mevlevî,
Celvetî tekyelerine yardım ve tahsislerde bulunmuştur. Bu durum ise
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Prenses Zeynep Hanımʼın mezhep ve tarikat farkı gözetmeden ilim ve irfan
sahibi herkese yakın bir tavrı olduğunu göstermektedir.
Zeynep Hanım, kurmuş olduğu ikinci para vakfı ile de Seyyid
Nizamüddin Dergahıʼnda İslam dünyasını hüzne boğan 10 Muharremʼin
yıl dönümü faaliyetlerine finansör olarak; dînî, sosyal ve kültürel açıdan
önemli bir olayın etkinliklerinin devamına katkıda bulunmuştur.
Resim 1: Prenses Zeynep Hanım ve Yusuf Kamil Paşa

Resim 2: Prenses Zeynep Hanım İle Yusuf Kamil Paşaʼnın Türbesi
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Ek 1: Zeynep Hanımʼın Para Vakfıʼna Ait Vakfiyyenin Tercümesi
VGMA: 610

Sayfa: 188

Hulâsa-i Vakfiyye

NO: 224
Kuyûd-i vakfiyye Numarası

Aded : 3019

37/2705

İşbu vakfiye Şûrâ-yı Evkâf′ın 20 Temmuz 337 târîhli karârına tevfîkân
17 Safer 1340 târîhinde sudûr iden irâde-i âliyye mûcibince kayd
olınmışdur.
Mâ fîhi mine′l-vakfi ve′ş-şurûti ale′n-nehci′l-kâmili′l-mebsûti fehakeme bi′s-sıhhati ve′l-luzûmi fi′l-husûsi ve′l-umûm âlimen bi′l-hilâfi
beyne′l-eimmeti′l-eslâfi′l-mümerri′l-mürsel
li-tescîli
hâze′l-emri′lmübecceli sümme câe ileyye ve ahbere bi-zâlike ve′n-nefeztü hükmehû ve
ene′l-fakîru Şükri Efendi zâde es-Seyyid Mehmed Tevfîk el-müfettişi′lumûri′l-evkâf gufîra lehûmâ.
es-Seyyid Mehmed Tevfîk (mühür).
Mehâmid-i hâlisâ-i bî-had ol zât-ı pâk-i ehâd Cenâb-ı Allâhu′s-samed
dergâh-ı emcedine ref‘ ve medd olınır ki akdesin-i zât-ı ulyâsı “lem yelid
ve yûled” nazm-ı celîline mensûs ve burhân ve a‘zâmiyyet şân-ı kibriyâsı
“ve lem yekün lehû küfüven ehâd” tahiyyât-ı kerîmesiyle vâzıh ve rûşendir
ve durûd-ı bisyâr ve tahiyyet-i bî-şumâr ol nâzin-i cenâb-ı perverdigâr
rasûli′s-sekâleyn Ahmed muhtâr ravza-i pür-envârine bazl ve îsâr olınır ki
sadr-ı menşûr câh-ı risâlet-i hâtemu′n-nebiyyin ve rahmeten li′l-âlemîn
ünvân-ı müstetâbiyle pür-zîver ve kadr-i bihîn-i sa‘âdeti “levlâke levlâk lemâ halaktü′l-eflâk” hesâbiyle mutarrez ve müşerrefdir sitâyiş-i bî-hesâb
mecmû‘-ı âl ve ashâb müşâhid-i müşkinâbına tahsîn ve ittihâb olınır ki her
biri necm-i sipihr-i dîn ve meş‘âl-i şahrâh-ı ehl-i yakîndir ba‘de îfâ-i înmerâsim-i vâcibi′t-takdîm bâ‘is-i hoş-nümâ-yı kilk-i kavîm budur ki
e‘âzim-i vükelâ-yı saltanâtdan sâbıkân revnâk efzâ-yı sadâret-i uzmâ ve
re’fet-pirâ-yı vekâlet-i kübrâ hâlen reis-i şûrâ-yı devlet devletlü ebhetlü
Yusuf Kâmil Paşa hazretlerinin halîle-i muhteremeleri zînet söz kâşâne-i
servetdir ve nakd-ı hande-i hücre-i ismet sâhibetu′l-hayrât ve′l-hasenât ve
râğibetü′s-sadâkât ve′l-meberrât iffetlü ismetlü Zeyneb Hanım Efendi
ibnet′l-merhûm eskene′llâhu fî dâri′s-sürûr Mısır Vâli-i imârât mebâdisi
esbak Mehmed Ali Paşa taraf-ı bâhiri′ş-şereflerinden vakf-ı câî′lbeyânlarını ifrâza ve ba‘dehû da‘vâ-yı rücû‘a vekîlleri oldığu zât-ı
müşârun-ileyhâ-yı bi′l-ma‘rifeti′ş-şer‘iyye ârifân ola Mehmed Ağa ibn
Halil ve diğer Mehmed Ağa ibn Osman nâm kimesneler şehâdetleriyle ber96

nehc-i şer‘î sâbit olan vekîl-i harc Ali Ağa ibn Ali savb-ı şer‘î enverden
me‘zûnen bi′l-hüküm ta‘yîn ve irsâl olınan mevâli-i devriyyiden
mümeyyiz-i evvel Mevlânâ es-Seyyid el-Hâcc Abdüssamed İsmet Efendi
ibn es-Seyyid Selim′in İstanbul′da Şehzâdebaşı′nda vâki‘ bir bâb menzilde
ve zeyl-i kitâbda muharreru′l-esâmi müslimîn huzûrlarında akd eylediği
meclis-i şer‘-i şerîf-i Ahmedî ve mahfel-i dîn-i münîf-i Muhammeddî′de
vakf-ı âti′l-beyânlarını ber-vakf-ı şer‘î celîl tescîl ve tesbîl ve emr-i vakf-ı
itmâm ve tekmîl içün mütevellî nasb u ta‘yîn buyurdukları Mustafa Hikmet
Bey ibn Numan mahzârında bi′l-vekâle ikrâr-ı sahîh-i şer‘î ve i‘tirâf-ı
sarîh-i mer‘î idüb müvekkilem müşârun-ileyhâ enfes-i mâl ve atyeb-i
menâlimden ifrâz ve kemâl-i imtiyâz ile mümtâz eyledigim yüz aded
yüzlük mecîdiyye altınını hasbeten li′llâhi te‘âlâ ve taleben li-merzâti
rabbihi′l-alâ bi′l-hulûsi′t-tâmm ve bî-mezîdi′l-ihtimâm vakf-ı sahîh-i şer‘îi müebbed ve habs-i sarîh-i mer‘î-i muhalled ile vakf ve habs idüb şöyle
şart ve ta‘yîn eyledim ki;
Meblağ-ı mezkûr Mahkeme-i Teftiş′de usûl-i câriyesi vechile istirbâh
ve istiğlâl olınup hâsıl olan nemâsı Suriye Vilâyeti dâhilinde Medîne-i
Humus′da vâki‘ Hazret-i İmâm Zeynelabidin Efendimiz sülâle-i
tâhirelerinden defîn-i hâk-ı ıtır-nâke olan Şeyh Ali Efendi′nin binâ ve ihyâkerdesi olan zâviyede mevcûd bulınan âşıkân ve muhibbân ve fukarâ ve
dervişân ve bi′l- cümle âyende ve revende-gân ta‘âmiyelerine harc ve
tahsîs olınarak nâm-ı âcizânem hayr ile yâd olına ve vakf-ı mezkûrun
tevliyyeti hâlen dergâh-ı mezkûr post-nişîni şeyh bânî-i mûmâ-ileyhin
mahdûmu zümre-i uşâk-ı hâlisinden mazhâr-ı hakâyık-ı manevî reşâdetlü
es-Seyyid eş-Şeyh Arslan Efendi′ye meşrûta olup âzim-i dâr-ı na‘îm
oldıkda dergâh-ı mezkûrda her kim post-nişîn olırsa âna meşrûta ola ve
murûr-ı eyyâm ve şuhûr ve kurûr-ı a’vâm ve duhûr ile şurût-ı mezkûreye
ri‘âyet müte‘azzire olır ise menâfi‘i vakf mutlakâ fukarâ-i müslimîne sarf
olına ve vakf-ı mezkûrun tebdîl ve tağyîr ve taklîl u teksîri merreten ba‘de
uhrâ ve kerreten gıbbe ûlâ yed-i meşiyetimde ola deyu ta‘yîn-i şurût ve
tebyîn-i kuyûd birle sâlifu′l-beyân yüz aded mecîdiyye altununu fâriğân
ani′ş-şevâğili′l-mâni‘a mütevellî-i mûmâ-ileyhe teslîm eyledigimde ol dahi
tesellüm ve kabz ve evkâf-ı sâire mütevellîlerinin tasarrufları misüllü
tasarruf eyledi buyurdular didikde gıbbe′t-tasdîki′ş-şer‘î emr-i vakf tamâm
ve hâl-i teslîm-i encâm bulmuş iken vekîl-i mûmâ-ileyh Ali Ağa
müvekkilesi müşârun-ileyhânın vakıfları istihkâm murâdiyle vakf-ı
mezkûrdan rücû‘ birle mevkûf-ı mezkûru müvekkilesi müşârun-ileyhânın
mülküne istirdâd ve mütevellî-i mûmâ-ileyh dahi teslîmden i‘bâ ve imtinâ‘
ile mümeyyiz-i mûmâ-ileyh huzûrunda kemâ hüve′l-mestûr fi′l-kütübi′lfıkhiyye müterâfi‘ân ve her biri mübtegâsınca fasl u hasma tâlibân
oldıklarında mümeyyiz-i mûmâ-ileyh dahi tarafeynin kelâmına nazar ve
mennâ‘un li′l-hayr olmakdan hazer idüb âlimen bi′l-hilâfi′l-cârî beyne′leimmeti′l-aslâf ve murâiyen bi cemî‘-i mâ lâ büdde minhu fi′l-hükmi bi′l97

evkâf alâ kavli men yerâhu mine′l-eimmeti′l-müctehidin rıdvânu′lâhi te‘âlâ
aleyhim ecma‘în vakf-ı mezkûrun evvelen sıhhatine ve sâniyen lüzûmuna
hükm-i sahîh-i şer‘î ve kazâ-i sarîh-i mer‘î eyledigini mahallinde ketb ve
tahrîr ve ba‘dehû ma‘an mürsel ümenâ‘-ı şer‘le meclis-i şer‘a gelüb alâ
vukû‘ihî inhâ ve takrîr-i kelâm olınmağın vakf-ı mezkûr sahîh ve lâzım ve
habs-i sarîh-i mütehattim olup min-ba‘d nakz ve tahvîline mecâl muhâl ve
tabdîl ve tağyîri vâkıfe-i müşârun-ileyhâdan gayra âdimu′l-ihtimâl oldı
"Femen beddelehû ba‘demâ semi‘ahû fe’innemâ ismuhû ale′llezîne
yubeddilûnehû inne′llâhe semî‘un alîm” cerâ zâlike ve hurrire kezâlik fî
selhi min Şa‘bâni′l-mu‘azzâm li sene tis‘a ve semânîn ve mieteyn ve elf.
(selh-i Şa‘bân 1289).
Şuhûdül-Hâl;
-Muhzır Abdullah Ağa bin Ömer
-Teba‘adan Ali Ağa ibn Abdullah
-Ketebiden Hüseyin Efendi Ahmed
-Teba‘adan Atıf bin Abdullah
-Ketebiden es-Seyyid Salih Efendi ibn es-Seyyid Ahmed.
Mukâbele şod.
Ek 2: Zeynep Hanımʼın Nakit Vakfıʼna Ait Vakfiyyenin Zeylinin
Tercümesi
VGMA: 610

Sayfa: 189

NO: 225

Bu dahi zeyli;
İşbu zeyl olınan vakfiyye-i ma‘lûmün bihânın hilâl-ı sutûrunda
münderic evkâf-ı şerîfemin vâkıfesi müşârun-ileyhâ iffetlü ismetlü Zeyneb
Hanımefendi ibnet′l-merhûm el-mebrûr Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa
taraf-ı bâhireti′ş-şerîflerinden zikr-i âti husûs-ı takrîre vekîl-i müsecceli
vekîl-i harc Ali Ağa bin Ali meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde bi′l-vekâle ikrâr
ve takrîr-i kelâm idüb müşârun-ileyhâ derûn-ı vakfiyyemde tafsîl ve beyân
olındığu üzere bundan akdem tescîline muvafâk oldığum yüz aded yüzlük
mecîdiyye altununu nukûd-ı mevkûfemin nemâsı Suriye Vilâyeti dâhilinde
Medîne-i Humus′da vâki‘ Hazret-i İmâm Zeynelabidin Efendimiz′in
sülâle-i tâhirelerinden defîn-i hâk-ı ıtır-nâke olan Şeyh Ali Efendi′nin binâ
ve ihyâ kerdesi olan zâviyede mevcûd bulınan âşıkân ve muhibbân ve
fukarâ ve dervişâna ve bi′l- cümle âyende ve râvende-gân ta‘âmiyelerine
harc ve tahsîs olınarak nâm-ı âcizânem hayr ile yâd olınup vakf-ı
mezkûrumun tevliyyeti dergâh-ı mezkûre post-nişîni şeyh-i bâni-i mûmâ98

ileyhin mahdûmu reşâdetlu es-Seyyid eş-Şeyh Arslan Efendi′ye meşrûta
ola deyu şart ve ta‘yîn ve vakf-ı mezkûrumun tebdîl ve tağyîri ve taklîl ve
teksîri merreten ba‘de uhrâ yed u meşiyetimde ibkâ itmişidim el-haletu
hâzihî şurût-ı muharrere-i mezkûriden kâmilen rücû‘ idüb müceddeden
şöyle şart ve ta‘yîn eyledim ki;
Galle-i vakfımdan senevî bin guruş harc u sarfla İstanbul′da Silivri
Kapusu hâricinde kutbü′l-ârifîn Seyyid Nizâmüddin Dergâh-ı Şerîfi′nde
be-her sene aşr-ı muharremi′l-harâm′da aş tabh ile hâzır bulınan âşıkân ve
muhibbân ve fukarâ ve dervişâna it‘âm ve deb-i kadîm üzere mezîd-i kırâat
olınup nâm-ı âcizânem hayr ile yâd ve vâsıl-ı civâr-ı rahmet oldığumda
rûhuma şâd buyuralar ve dergâh-ı mezkûrda post-nişîn bulınan zâta dahi
iki yüz guruş i‘tâ olına ve vakf-ı mezkûrumun tevliyyeti ber-vech-i hasbî
dergâh-ı mezkûre post-nişîni reşâdetlü es-Seyyid eş-Şeyh Ali Efendi ibn
es-Seyyid eş-Şeyh İbrahim′e ve ba‘de vefâtihî dergâh-ı mezkûrede her kim
post-nişîn bulınur ise âna meşrûta ve vakf-ı mezkûrumun tebdîl ve tağyîr
ve taklîl ve teksîri merreten ba‘de uhrâ kemâ kâne yed ü meşiyetimde ola
deyu itmâm ve takrîr buyurdular didiğini kassâmımız efendi inhâ itmeğin
hıfzân li′l-makâl işbu mahalle şerh virildi. Fi′l-yevmi′s-sâdîsi min
Cemâziye′l-âhire li sene ihdâ ve tis‘în ve mieteyn ve elf.(6 Cemâziye′l-âhir
1291).
Şuhûdül-Hâl;
-Hademiden İsmail Ağa Abdullah
-Ketebiden Şakir Efendi ibn el-Hâcc Yahya
-Muhzır Abdulkadir Ağa ibn Ömer
-Muhzır Ömer Ağa ibn Abdulkadir
-Muhzır İbrahim Ağa ibn Abdullah ve gayruhum.
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ORTAÇAĞ BATI AVRUPA’DA EKONOMİ
Nurullah Karta
GİRİŞ
İnsanoğlu var olduğu andan itibaren ister dinsel, ister beşeri açıdan
olsun aklı ile doğal veya ilahi kanunların temel ilkelerini, işleyişlerini ve
inceliklerini öğrenerek sosyo-ekonomik koşullarını daha iyiye götürmeye
çalışmıştır. Ne var ki, her zaman böyle devam etmemiş, insanların toplum
düzeni içerisinde kişisel özgürlüklerine, egemenliklerine ve haklarına en
geniş manada saygı gösterilmediği dönemlerde yaşanmıştır. Batı Avrupa
Ortaçağında da İnsanlar, ilk dönemlerde aklı melekelerini kilise ve onun
piskoposlarına bırakmıştı. 10.yüzyıla gelinceye kadar, Avrupa’da sayısız
kırsal birim varlığını sürdürmekte idi. Bu birimler, büyük ölçüde kendi
kendine yeterli malikânelerdi. Kendi kendine yeterlik, kısmen ticaretin
eksilmesinin bir akıbeti ve aynı zamanda daha büyük ölçüde de onun
gerekçesiydi. Toplum, ilk dönemlerde Roma İmparatorluğu ‘nun
topraklarını ele geçiren Barbar toplulukların etkisinde kalmış olmalılar ki
( Denis, 1984 : 83) dış dünyaya karşı korku, şüphe ve çekinme duygusuyla
yaşıyordu. Halk manastırlarda dinî, feodal organizasyon içinde sosyal ve
siyasal bakımdan kendini kapatmış, kendi dünyasına çekilmişti. Ticaret,
üretim ve iş bölümü en az seviyeye inmişti. Para kullanımı, hemen hemen
kaybolmuştu. Nüfus az, üretim kıt, yoksulluk aşırıydı (Cardini, 2004 : 23).
Sosyal yapı ilkel koşulara bağlı idi. Din görevlileri, savaşçılar ve işçiler
vardı. Değerler sistemi bakımından kuvvete ve inançlara dayanan bir
toplum yapısı arz etmekteydi. Bu dönemde yalnızca savaşçılık ve din
adamlığı saygı gören mesleklerdi. Özellikle köylüler bir senyörün
mahiyetinde yarı köle durumuna getirilmişlerdi. Batı Roma
İmparatorluğu’nun yıkılışından sonra antik dönemin kalıntıları üzerinden,
insanlar yeni bir arayışa yöneldi. Bu yöneliş 15. Yüzyılların ortalarına
kadar Batı ortaçağ Avrupa’sın da kurulan yaklaşık bin yıl sürecek olan
siyasi, sosyal, ekonomik, ve askeri düzene idi (Goff, 2008 : 118-119).
Batılılar daha sonra bu yapıya “feodalizm” adını verdiler.
Ortaçağ, sanıldığı gibi boşluktan doğmamış, Antik dönemin bağrında,
onun bunalımlarının içinden bir çare olarak çıkmıştı (Kılıçbay, 2005:70).
Ortaçağın 5. yüzyıldan 9. yüzyıla kadar ki dönemi, kendine ait bir tarihsel
yapı idi. Antik çağın sonlarında miras kalan malikane yavaş yavaş kendine
özgü feodal beylik modeline dönüştü (Goff,. 2005 :45).
Artık üretim organizasyonu serflik, zorunlu çalışma ve angarya
şeklinde yapılıyordu. Emeğe, toprağın yegâne sahibi olan senyör
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tarafından el konuluyordu. Senyör aynı zamanda siyasal ve yargılamaya
ilişkin ayrıcalıklara da sahipti (Beaud, 2003 : 19).
Feodalitenin kuralları iktisadi alanda olduğu gibi siyasal ve kültürel
alanda da kendini göstermişti. Ancak, feodal toplumun özelliği, iktisadın,
siyasetin, hukukun ve kültürün bir şekilde yerelleşmesiydi. Bütün
ilişkilerin sıkı bir şekilde yüz yüze belirlendiği bu toplumda, somut bir
durumda görünmüyordu. Bu durumda, feodaliteye tamamen iktisadi
örgütlenme biçimi demek mümkündür (Kılıçbay, 2005 :71).
Feodal yapıda serflerin yanı sıra kişisel ve ekonomik özgürlükleri
görünüşte biraz daha geniş olan serbest köylüler (villein) yer alırdı. Bunlar
serflere göre özgürlük yolunda daha ilerideydiler ve ayrıcalıkları daha
fazla, beye karşı yükümlülükleri daha azdı. Kilise ve soylular egemen
sınıflardı. Toprağa ve toprakta bulunan kudrete el koymuşlardı. Kilise
manevi yardım, soylular ise askeri koruma sağlıyordu. Bunun karşılığında
çalışan sınıftan emek olarak ücret alıyorlardı. Bu dönemde ticaret ile
uğraşanların
karşılaştığı başka güçlükler de vardı. Para kıttı, hem de her para her
yerde geçmezdi. Ağırlık ve ölçüler de ülkelere göre değişirdi. Bu
koşullarda malları uzak yerlere taşımak tehlikeli, güç ve pahalıydı
(Huberman, 1995 : 24,28). Çoğu insan köylerinden uzağa hiç seyahat
etmemişlerdi. Ürünlerini satmak için en yakın bir kasaba pazarına gitmiş
olabilirler (Wiesner-Hanks, 2013 : 26).
İnsanı değerlerin pekte önemsenmediği Ortaçağ Avrupa toplumu için
feodal düzen, düzensizlikten daha iyi bir yoldur denilebilir. Bu dönemde
yaşayan insanların bu durumu daha iyi hale getirmenin yollarını 10.
yüzyılın başlarından itibaren geliştirmeye başladılar. Yeni bir toparlanma
dönemine girildi. Bu toparlanmada hiç şüphesiz en önemli faktör, Ortaçağ
tüccar sınıfının ortaya çıkması ve burjuvazilerin güç kazanma dönemine
doğru adımların atıldığı bir süreçti (Roberts, 2015 : 166-167). Ekonomik
gelişmeye öncelik sağlayan faktörlerden biride Avrupa toprakları coğrafi
farklılarına rağmen, siyasi ve ekonomik gelişmelere daima açık olmasıdır.
Ortaçağ insanları belli coğrafi faktörlerden kaçınılmaz bir şekilde
etkilenmiş ve bunların çoğunu Avrupa’nın yararına çevirmiştir (McNeill,
1998:284).
Diğer taraftan, Batı Avrupa Ortaçağını değerlendiren bazı tarihçiler
Roma İmparatorluğu’nun ihtişamı ile Rönesans dönemi arasında geçen
özelliği olmayan bir zaman dilimi olarak ifade ederlerken, bazı iktisat
tarihçileri de Ortaçağı, durgun bir ekonomik dönem olarak
değerlendirirler. Teorik temelini tarihsel gelişmeyi safhalar şeklinde ele
alan görüşlerin teşkil ettiği bu yaklaşımın aksine, bugün artık, Batı Ortaçağ
Avrupa’sı için dinamik bir ekonomik genişleme ve teknolojik yaratıcılığın
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temellerinin, ortaçağda atıldığını ve ticari kapitalizme doğru giden yolun
bu dönemde başladığı, fikri kabul görmektedir.
Şehir Ticareti ve Örgütlenme
Ortaçağ Batı Avrupa’da yeni şehir-kentlerin kurulması, var olan
kentlerin gelişmesinin altında yatan sebepler nelerdi? Bu soruya ortaçağ
kentleri ve ekonomisi üzerine çalışmaları ile tanınmış Pirenne, bir kale ve
yönetiminin mevcut olması gerektiğine vurgu yaparak, kale etrafındaki
kentlerde, dinsel törenlerin yerine getirildiği, pazarların kurulduğu, siyasal
ve hukuksal toplantıların yapıldığı alanlar olarak ifade etmekte ve bu
kalelerin, savaş zamanlarında insanların sığınacağı yerler olduğunu ileri
sürmektedir (Pirenne, 1990 : 46). Zamanla üretimin artması, ticari
canlanma, nüfus artışı giderek toplumun yapısını değiştirdi. Ticaretin itici
gücü yeni meslek ve teknik imkânları da ortaya çıkardı. Esnaf ve lonca
örgütleri kurulurken, toplumun yaşam alanı, kale çevresinde kurulan Pazar,
panayır ve fuarlara bıraktı. Böylece kent yaşamı doğdu (Goff, 2005 : 4546). Ticaret ilk başlarda taşınması daha kolay ve zengin müşterilere
mahsus bir iş görmekteydi. Bilhassa nadir ve hafif mallar üzerinde
yapılıyordu ve büyük kâr sağlıyordu. İtalyan denizcileri Akdeniz üzerinden
Konstantinopolis’e oradan Suriye limanları ile İskenderiye limanına
giderek Doğu’nun Çin ipeklerini, Hint pamuklarını, fildişi, kıymetli taşlar
ve inciler, tıbbî ilaçlar ve baharatlar gibi mamûl ve mahsulleri
topluyorlardı. İtalyan limanlarına getirilen bu mallar daha sonra Avrupa
içlerine dağılıyordu (Seignobos, 1960 :155).
Diğer taraftan kentlerde içtimai hayat devam etmekteydi. 10.
Yüzyılın başlarına kadar, dönemin kent-şehir ekonomilerinin yapıları
farklı olsa da, kentler arasında da küçük çapta ticaret yapılmaktaydı. Tuz,
silah dokuma ve süs eşyası ticareti, kentleri ayakta tutuyordu (Sédillot.205
: 110). Ayrıca, şehirlerde ticareti yerel pazarlar canlı tutmaktaydı. Yerel
pazarların amacı yörede yerleşik nüfusun günlük hayatı için gerekli olan
ihtiyaçları sağlamaktı. Haftada bir kurulurlar ve faaliyetleri küçük
perakende işlerle sınırlı kalırdı ( Pirenne, 1983 : 82 ). Pazarlarda alıcılarla
satıcılar aynı zaman ve mekânda bir arada bulunurlar. Satıcılar ürünlerini
uygun gün ve saatte getirdikleri takdirde alıcı bulacaklarından emindiler.
Küçük ticaretin ve yavaş taşımacılığın egemen olduğu bu dönemde, böyle
bir yöntem alıcı ve satıcılara zaman ve yol tasarrufu sağlıyordu. Aynı
zamanda, hem alıcı, hem de satıcılar, Pazar yerinin bulunduğu toprakların
baronu veya kent yönetimi tarafından korunmakta ve denetlenmekteydi
(Heaton, 1985 : 164). Panayırlar ise aksine, profesyonel tacirler için belirli
zamanlarda buluşma yerleriydi. Panayırlar, değişimin ve özellikle toptan
değişimin yapıldığı yerlerdi. Ortaçağ başlarının mahalli haftalık
pazarlarıyla 12.-15.yüzyıllar arasındaki bu büyük panayırların farkına
işaret etmek gerekir. Pazarlar küçüktü, çoğu tarımsal olan mahalli mallar
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satılırdı. Oysa panayırlar oldukça büyüktü; dünyadan gelen çeşitli mallar
satılırdı. Panayırlar, büyük tüccarların yabancı malları alıp sattıkları
alanlardı. (Huberman, 1995 : 33).
Fuar uygulamaları ise, Yılda bir veya altı ayda bir, sıklıkla küçük bir
kentte veya bazı büyük kentlerin dışında kurulan fuarlar, birçok gün, hatta
birkaç hafta sürebilmekteydi. Fuar geniş bir alandan mal ve tüccar
cezbetmekte ve iş türü perakende yerine toptan satış yapılmaktaydı.
Ticaretin gelişmesi ve devamı için kilise pazar ve fuarların büyümesini
teşvik etmiş, Pazar yerinin ortasına bir haç yerleştirerek buranın,
tüccarların ve mallarını Tanrı barışının güvencesi altında olduğunu ileri
sürerek, kendi ürünlerini sattığı gibi, vergilerden de büyük gelir elde
etmiştir (Heaton, 1985 : 165)
Ortaçağ şehri, askeri, siyasi ve idari bir merkezden çok, ekonomik ve
kültürel bir merkez olması nedeniyle antik kent anlayışına göre önemli
ölçüde farklılaşmıştı. Giderek artan sayıda erkek ve kadın zanaat alanında
iş bulduğu için, tarımsal artı ürün, göçmen köylülerden oluşan ve sürekli
çoğalan bir kent nüfusunu besledi. Öte yandan, büyük ölçülere ulaşan yeni
kiliseler görkemli katedraller ve benzeri yapılar işgücüne yönelik talebi
artırdı. Yayılan ticaret ağı yoğun bir kalabalığı oluştururken, Pazar ve
fuarlar sarrafların ve tüccarların vazgeçilmez mekanları haline geldi (Goff,
2004 : 49).Diğer taraftan, aileye ve kişiye bağlılığa dayanan ilişkiler
yerine, bireyler arasında işbirliğini içeren özerk bir “Bürgertum”(orta sınıf
burjuvazi) gelişti (Holton, 1999 : 87). Ayrıca, nüfus fazlalaşınca kırsal
alanda da farklı gelişmeler oldu. Yeni tarım arazileri devreye girdi.
Böylece, bataklıklar, ormanlar tarlalara dönüşüyordu. Büyük toprak
sahipleri, bu gelişmelere ilk dönemde belki kayıtsız göründüler. Fakat daha
sonra yeni tarım arazilerinin yeni gelirler yaratıyor olması onları da kısa
sürede bu faaliyete dâhil olmaya yöneltti. 10. yüzyıldan 15.yüzyılın
başlarına kadar devam eden tarla açma girişimi soyluların desteği ile bir
hayli arttığı görülmektedir (Roberts, 2015 : 190;
Diğer taraftan, tüccarlar mallarını bir kentten bir diğer kente
taşımalarında ciddi sorunlar yaşanıyordu. Bu sorunları da gidermek için
köprülerin inşası, yolların tamiri önem arz ediyordu. Bunlar olmaksızın
büyük nehirler de ticari malların taşınması, son derece zahmetli engeller
meydana getiriyordu. Önemi olan ve büyük masraflar gerektiren bütün
köprüler kentlerde burg'luların kesesinden yapılıyordu. Bu köprülerden
bazılarını Pirenne şu şekilde sıralamış; Meuse üzerindeki Maastricht,
Liege, Huy, Narnur ve Dinant; Sen üzerindeki Paris, ve Rouen; Rhone
üzerindeki Avignon ve Thames üzerindeki Londra köprüleri yapılmıştı
(Pirenne, 1983 :76). Köprülerin inşa edilmesi tüccarın işini kolaylaştırmış
ve ticaretin hareketlenmesine yol açmıştır. Ortaçağ Avrupa’sı ticaret,
üretim ve sermaye birikiminde egemenlik için can alıcı nokta büyüklükten
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çok merkezi bir özellik gösteriyordu. Dolayısıyla malikaneler, yerel
lordlar, askeri akıncılar müstahkem köyler, ticaret şehirleri, şehir-devletleri
ve manastırlar dünyası, ulusal devlete dönüşmeye yönelik hiçbir belirti
göstermez (Tilly, 2001 : 84). Ortaçağda kuşkusuz toplumsal ekonomik
yapılar ve zihniyetler tekdüze, homojen bir görünümde de değildi (Bloch,
1983:89).
10. yüzyılın başlarında kral, prens, dük gibi otorite sahipleri hayatı
düzenleyen değil, Tamamen fatih, haraç toplayıcı ve rantiyelerdi. Bu
yüzyıllarda ortaçağ toplumu üç gruba ayrılıyordu. Savaşanlar (soylular),
dua edenler (ruhban sınıfı) ve çalışanlar (köylüler) (Wiesner-Hanks, 2013
: 36). Hüküm alanlarında, diğer bir ifade ile egemenlerin çıkarlarına fazla
önem vermeden kendi çıkarları için silah, kuvvet kullanan rakipler vardı.
Egemen bir devletin olmaması, yüzlerce prenslik, piskoposluk, şehirdevleti ortaya çıkmıştı. Hemen hemen bütün önemli şehirler ve bağlantıları
siyasi olarak bağımsız hareket ediyordu (Tilly, 2001 : 79-80). Bu süreç 11.
Yüzyıldan 15. Yüzyılın sonuna kadar devam etmiştir (Kuyucuklu, 1982 :
8)). Yalnız, 1200’de İtalya Yarımadasında iki-üç ayrı şehir devletinden söz
edilir (Waley, 1969 : 11).
Şehir gruplarının varlığı bölgesel ve toplumsal yaşam açısından büyük
değişiklikler yaratarak devlet oluşumuna zemin hazırlıyordu Bu arada
ticari tarım tüccarların, büyük çiftçilerin ve küçük derebeylerin refahını
artırdı. Bu gelişme büyük derebeylerin kısal çevrelerdeki halkı denetleme
yeteneğini sınırladı. Kurulan Yenişehirlerin ilk sakinleri tüccarlar
olmuştur. Tüccarlar, bir birlik halinde kalabalık kervanlar ile seyahat
ediyorlardı (Göçer, 1983 :86). Şehirler ayrıca, çevre bölgelerin demografik
yapısını da değiştirdi. Şehirleşme sürecinde komşu kasaba ve köylerden
önemli sayıda göç çekerken, şehirlerin büyümesine yol açtı. Bu göç
hareketi; seyyar satıcılar, tüccarlar, hizmetliler ve zanaatkârlar şehirle
kırsal kesim arasında sürekli yer değiştirir bir durumda yarattı. Haliyle
kırsal kesim-şehir ticaretinin yoğun olduğu yerler, yöneticiler için gümrük
ve üretim vergileri aracılığıyla gelir toplama fırsatı sağlıyor, aynı zamanda
ticarileşmiş ekonomi, monarkların iktidarını güçlendirirken, büyük
derebeylerin hegemonyasını da saf dışı bırakmasına vesile oluyordu (Tilly,
2001 : 92-93). Diğer taraftan kır-şehir arasındaki ilişki askeri kesimi de
etkilemekteydi. Ayrıca serfler, kiracılar, topraksız köylülerin
vergilendirmeye tabi olmaları olumsuz neticeleniyordu. Böylece yiyecek
arzı, göç, ticaret, iletişim ve istihdam gibi gelişmeler şehir merkezlerinde
yoğunlaşınca, toplumsal yaşamda farklı şekilde değişti. 1000-1300 yılları
arsında ciddi bir şehirleşme sürecine girildiği görülmektedir Batı
Ortaçağda 1350-1500 yılları arasında uzun süren savaşlar, 1378-1417
yılları arasında Batı Hıristiyan dünyasının iki hatta üç Papa arasında
parçalanması, Rafizi-Heretik akımların ortaya çıkması (İnalcık, 2012 :
14)), salgın hastalıklar, üretimde daralma ve nüfus azalmasına yol
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açmıştır., Bu dönemde şehirlerin ekonomisinde ciddi bir düşüş görülse de,
şehirleşme süreci Batı Avrupa’da sermaye birikimine yol açmıştır. Çünkü,
Ortaçağ boyunca likit sermayesinin önemli bölümü, köyler, kasabalar ve
küçük şehirlerde üretimi yapan veya imalata öncülük eden, malların
dağılımını sağlayan küçük tüccardı (Tilly, 2001 : 94-95).
Ortaçağ Batı Avrupa’da İktisadi Düşünce
12. yüzyılın sonlarında birer iktisadi ünite olarak belirmeye başlayan
şehirlerde korporasyonların ve fuarların kurulması, ticari ve sınai
faaliyetlerin canlanması, iş bölümünün ve paralı mübadelenin
yaygınlaşması, bu yüz yıllara kadar devam edegelen antikçağ felsefesinin
ve dolayısıyla iktisadi müesseseler üzerindeki teolojinin derin etkisinin
yavaş yavaş da olsa değişmesine neden olmuş ve bu çağın önemli
düşünürleri, Eflatun ile Aristo’nun felsefesi ile çağın ekonomik yaşam
arasında bir uyum aramaya gayret etmişlerdir (Zeytinoğlu, 1987 : 93).
Kilise faiz üzerinde kesin kararlar ortaya koymuştur. Emeğin bir üretim
unsuru olarak yararlı olduğu kabul edilmiş ve toprak sahiplerinin
kazançları şiddetle eleştirilmemiştir. Fakat, faiz alınması şiddetle kınadığı
gibi, borçlanmanın borç alınan paradan daha çok para kazanabileceği
şekilde yorumlanarak, borç alınabilmesi itibar görmemiş ve faiz alımını
onaylanmamıştır (Galbraith, 2010 : 30-32).
Daha sonra ortaçağ düşünürleri içerisinde büyük bir otorite olarak kabul
edilen ve 13. yüzyıla damgasını vuran Aquino’lu Thommaso (1225-1274)
Summa theologica (Tanrıbilim) kitabını kaleme alarak söz konusu
konulara açıklık getirmeye çalışmıştır. Faiz, “ilk günahın insanın doğasını
gerçek anlamda bozukluğa uğratmayıp, ona sadece doğaüstü yeteneklerini
kaybettirdiğini” ileri sürerek önceki yıllarda öğretilen faizle ilgili
Hıristiyan inancını derinden etkilemiştir. (Denis, 1997 : 87). Thommaso,
ortaçağda mülkiyet, ticaret, kâr, adil fiyat, para ve faiz konularına yeni bir
bakış açısı getirmiştir. Thommaso, “ödünç verilen para için faiz alınması
adaletli değildir. Çünkü faizle ödünç vermek olmayan bir şeyi satmak
demektir ve böyle bir şey hiç kuşkusuz eşitsizliğe neden olur ki bu da
adalete ters düşer” demekteydi (Savaş, 1998 :122-123). Faizle borç
vermeyi mahkum eden Thommaso, hemen ardından bu hükmü sınırlayıcı
fikrini de ortaya koyarak, borç veren kişi, bir nevi parasının bloke
ettiğinden yani parasını kullanamadığından dolayı belirli bir zarara
uğrayacağına; borç alan kişinin, alacaklıya verdiği bu zararı karşılamak
üzere faiz ödemeyi kabul etmesinin meşru sayılabileceğini ileri sürmüştür
(Denis, 1997:87). Thommaso Aquinas’ın bir orta yol bulmaya çalışması,
14. Ve 15. yüzyıl Hıristiyan düşünürleri tarafından da benimsenmiştir.
Dolayısıyla aşırı faizi ret edip, makul bir faizin alınabileceğini kabul
etmektedir. Ortaçağın temel iktisadi yaşamı hiç şüphesiz modern iktisadi
toplumun iktisadi yapısına pek yakın değildi. Ancak, Pazarlar Ortaçağ’da
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günlük yaşamın bir parçasının oluşturduğundan satışların çoğu birkaç
tüccar tarafından diğerlerine yapılan satışlardı. Ürünlerin satılması
esnafların örgütlenmesi altında yapılıyordu. Bu kesim zanaatkâr loncaları
idi. Ortaçağ iktisadi yaşamının güçlü bir karakteristik özelliğini
yansıtıyordu. Loncalar, işçilik niteliğini, uygun toplumsal görenekler,
siyasal nüfus, yevmiyeci ücretleri ve fiyat düzenlemeleri konularında bir
tür güvence sağlarlardı. Ortaçağ’da belirleyici unsur Pazar fiyatıydı.
Fiyatların yükselmesinin dürüst ya da adil olup olmadığı zaman zaman
tartışma konusuydu. Bu konuda da Aqunalı Tommaso şöyle ifade etmişti.
“Bir şeyi gerçek fiyatından yüksek bir fiyata satma sahtekârlığının açıkça
günah olduğunu, bir şeyi diğerinden daha pahalıya satmak ya da daha
ucuza almak bizatihi adaletsizlik ve yolsuzluktur” diyerek dürüst fiyatı dini
bir yükümlülük olarak buyurur, yerine getirilmemesi halinde suçlu sadece
toplum tarafından kınanmakla kalmayacak öteki âlemde de bir
müeyyideye tabi olacaktır (Galbraith, 2010 : 33).
Ortaçağın bir diğer düşünürü, Liseux Piskoposu Nicole Oresme (13201382) tüccar, ticaret ve para konusunda Tommaso’dan farklı
düşünmektedir. Asıl olan prens, ticareti teşvik etmeli ve bunun için gerekli
koşulları sağlamalı fikrini ileri sürerek esasen paranın uygun yönetilmesi
üzerinde durmaktadır. Oresme, paranın tarihini izleyerek bakır, gümüş ve
altın para basmanın sabit ağırlıkta ve güvenilir metal olmaları gerektiğine
vurgu yapmaktadır. Para basmanın prensin yetkisinde olmalı ve onun
mührünü taşımalı önerisinde bulunarak, “sahte para basanları ve para
üzerinde sahtekârlık yapanları mahkûm edip cezalandırmak hükümdarların
görevidir. Onursuz bir ölüme mahkûm edilmekten suçlu bulunmak ne
kadar utanç vericidir” (Galbraith, 2010 : 36) diyerek, o devrin prenslerinin
ya da hükümdarlarının ticaretin adil yürüyebilmesi için paranın güvenilir
ve geçerli olmasına bağlı olduğunu ve bu konuda prenslerin yetkilerini adil
ve sağlıklı kullanmalarını önermektedir.
Thommaso, Mülkiyet konusunda da masumluk çağında insanlar
ihtiyaçlarını müşterek karşılıyordu. Topraklar bölüşülünce sosyal hayatta
huzur ve güvenin tesis edilmesi için malların paylaşılması zorunlu hale
geldi. Özel mülkiyet ve servet edinme kendiliğinden iyi ve ya kötü
denilemez diyerek, ahlak yönünden ele alarak, servetin kullanılış şekline
göre hüküm verilmesi gerektiğini belirtir, toplumun iyiliğini ve herkesin
genliğini daha iyi sağlayabilmek için servet ve malların fertlere bırakılmış
bir emanet olduğunu ifade eder (Ulutan, 1978 : 160). Aristo’nun öğretisini
aynen takip ederek, özel mülkiyet halinde herkesin kendi malıyla daha
yakından ilgileneceğini, daha iyi koruyacağını, daha verimli şekilde
kullanacağını, toplumda kavgaların azalacağını ve üretim hayatının daha
canlı hale geleceğini savunmuştur. Daha sonraki Skolastikler “genel iyilik”
ve “insanların ihtiyaçlarını daha iyi tatmin” ilkelerini aynen kabul
etmişlerdir (Ulutan, 1978 : 161). Servet, insanın faziletine hizmet
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edebileceği gibi, maksadı dışında kullanıldığı takdirde ahlak düşüklüğünün
vasıtası da olabilir, diyerek servetin fakirlere yardım için kullanılması
gerektiğini de vurgular. Thommaso, ticaret içinde memleketin yararına
kendi ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde kendi topraklarında yapılmalı
görüşündedir. Aşırı ticaret peşinde koşarak bir şehre fazla miktarda
yabancı gelmemesine izin verilmemelidir. Çünkü ahlâk ve ahengin
bozulacağına işaret etmektedir. Ancak, tüccarların gelirleri evlerini
geçindirecek kadar olmalı diyerek “adil fiyat” kavramıyla gerekli ölçünün
sağlanacağını belirtir. Adil fiyat, İnsanların emeklerinin karşılığı ürünler
yeteri kadar değerlendirildiği takdirde, insanlar daha iyi ve daha fazla
çalışacaklarını belirterek, makul sınırlar içinde ticaret kârlarını tüccarların
emeklerinin ödünü olarak savunmuştur (Ulutan, 1978 : 163). Dolayısıyla,
Thommaso Aquinas tüccar kazancını ailesine bakma ve yoksullara yardım
etme yolunda kullandığı takdirde ticaretin meşru olduğunu kabul
etmektedir. Ortaçağ sonlarında ise, keşfedilen yeni deniz yolları ve yeni
kıtalar, yeni gelişmeye yön veren çeşitli buluş ve icatlar, nitelik kazanan
uluslararası ticari hareketler ve para ticareti yapan müesseseler, faizin
yeniden yorumlanmasına neden olmuştur. 14. Yüzyılın başlarında
Hıristiyan din adamları faizin meşru bir gelir olduğunu savunmuşlardır
(Zeytinoğlu, 1987 : 95)
Eğitim ve Teknolojik Gelişmelerin Ekonomiye Yansıması
Batı Ortaçağ Avrupa’da açılan üniversiteler sayesinde çok sayıda bilgili
ve araştırmacı insanın yetiştiği görülmektedir. Bunlara okullu anlamına
gelen skolastikler deyimi kullanılmıştır. Skolastikler o dönemde toplumun
sosyo-ekonomik sorunlarına eğilmek ve çözüm üretmekle ilgilenirlerdi.
13.yüzyılda kurulan ve varlığını günümüze kadar gelmiş bazı üniversiteler
kuruldukları ülkeler göre şöyle idi. İtalya’da ilk ve en büyük hukuk
araştırması merkezi olarak Bologna, Fransa’da Paris, Hıristiyanlık
dünyasının teolojik merkeziydi. Orleans, Toulouse ve tıp alanında
uzmanlaşan Montpellier'de önemli okullar bulunmaktaydı. İngiltere’de
Oxford ve Cambridge quadrivium (dört yüksek ilim : geometri, astronomi,
matematik ve müzik) bilimlerinde ya da fen bilimi alanındaki
disiplinlerdeki en iyi eğitimi veriyordu. İspanya'da Salamanca bölgesinde
bir eğitim kurumu bulunmaktaydı. Batı ortaçağ Avrupa’nın diğer
ülkelerinde de üniversitelerin mevcudiyeti söz konusudur (Goff, 2005 :
57).
Batı Avrupa’nın farklı ülkelerinde kurulan bu üniversiteler hiç şüphesiz
toplumda okur-yazar insanın sayısını artırdığı gibi, düşünce, bilim-teknik
ve ekonomik gelişimine oldukça katkı sağlamıştır. Yukarıda sözü ettiğimiz
eğitim kurumlarından eğitimlerini başarı ile tamamlayan bu kesim
öğretmen, hâkim, piskopos, vaaz yazıcıları olarak görev üstlenir, aynı
zamanda, toplumu fiilen ve fikren yöneten bir duruma gelirlerdi. Ortaçağın
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bu entelektüelleri İnsanların sorunlarına, ihtiyaçlarına adil ve tatminkâr bir
şekilde çözüm bulmak zorunda idiler. Olayları ve konuları çok yönlü ve
dikkatli bir şekilde incelediklerinden dolayı, skolastiklere bilimsel
ekonominin kurucuları da denilmektedir (Ulutan, 1978 : 165). Bütün bu
gelişmeler, ortaçağ toplumunu yeni gelişmelere hazırlıyor, Aristokrasiye
dayalı bir anlayışın ebedi olarak devam etmeyeceğinin işaretini veriyordu.
Klasik antik çağlara göre ortaçağ ekonomisi gelişirken eğitim ve teknik
gelişmelerde gerçekleşmekte idi. 11.yüzyılda ticarette büyük adımların
atıldığı görüldü; 12.yüzyılda Batı ortaçağ bir dönüşüm yaşanmaya başladı
(Huberman, 1995 :28). Haçlı seferleri sonrası XII. Yüzyıl başlarında,
pahalı eşyalar, baharat ve ipek gibi nadir ürünler ve aynı zamanda el
yazmaları Doğu'dan ve Bizans'tan gelmekteydi. Ortaçağ düşünürlerine
öncülük edecek eserler Müslümanlara ait kütüphanelerde bulunmaktaydı.
Bunlardan büyük ölçüde istifade etmişlerdir. Batı'nın kültürel gelişimine
katkı sağlayan Arapça'dan Latince'ye yapılan çevirileri de belirtmek
gerekir. Kültürel alandaki noksanlıklar tamamlanır, ve böylece 12. yüzyılın
"Rönesansı" gerçekleşir. Düşünce alanındaki gelişmeler kentsel yenilenme
temelinde kendini gösterir. Kent olgusu, 12. yüzyıldaki Batı dünyasında
önemli bir duruma gelir (Russ, 2011 : 72).
Batı ortaçağda ekonomiye yön veren üretimi artıran, ekonomik
gelişmenin önünü açan diğer gelişmelerde hiç kuşkusuz yeni buluşlardı.
Her yıl ekilebilir toprağın üçte birini nadasa bırakan ve tarımda çığır açan
üç-tarla-sistemi için gerekli olan tekerlekli saban bu dönemde
kullanılmaya başlandı (Mason, 2013 : 88). Bu buluş tarım ürünlerinin
artmasına ve büyük alanların ekilebilir hale gelmesini sağladı. Aynı
zamanda nüfus artışına da vesile oldu.
13. yüzyılda kömür, bakır, kurşun ve demir gibi madenlerinin kullanımı
artmıştı. Değirmenlerden önemli ölçüde istifade ediliyordu. Hem
kasabadaki hem de ülkedeki su değirmenleri, demirhanelere çırpma,
mayalama, biçme, kağıt yapımı ve benzeri aktiviteler sağlıyordu ( Gimpel,
2004:1-3). Rüzgar enerjisin yararlanma 12.yüzyılın sonlarında gerçekleşti.
Böylece değirmen, gerçek bir endüstriyel makine haline geldi (Gimpel
2004 : 23). Tüccarlar, konvoylar halinde örgütlenme yoluyla daha fazla
güvenlik elde ettiler (Goff, 2005 : 53). En önemli buluş, denizcilik
tekniklerinde ortaya çıktı. Gemilerin tonajı arttı daha sağlam, çok daha
pratik ve hareketli kıç dümenleri, eski yan dümenlerin yerini aldı. Goff,
2008 :221. Pusulanın yayılımı haritaların çok daha iyi şekilde çizilmesine
olanak tanırken, yıldızların açısal yüksekliğini ölçen usturlap ve diğer
araçlar da fazlasıyla geliştirildi (Gimpel, 2004 : 42). Matbaanın icadı, top
ve diğer ateşli silahların üretilmesi, ortaçağın XVI. Yüzyılın ikinci yarısına
damgasının vuracak gelişmelerdi. Bol miktarda sermaye, mal, gemiler ve
silahların devreye girmesi yeni icatların fetihlerin hızlanmasının araçları
olarak görülmektedir (Beaud, 2003 : 20). Böylece ticaret hacmi genişledi
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tüccarlar büyük oranda servet sahibi oldular ve ekonomik güçlerini ihtiyaç
durumda olanlara kredi vererek gösterdiler.
Bir diğer teknik gelişme ise, Saçula ile yapılan tekerlekli sabanın atların
nefes borusuna baskı yapmayı önleyen koşum takımını ve el aletlerine
yönelik olarak demirin kullanımıdır. 13.ve 14. yüzyıllarda doğal
gübreleme yönteminin geliştirilmesi tarımsal artışa vesile oldu. Ayrıca,
dikey pedallı dokuma tezgâhı ya da çıkrık kullanılması yeni gelişmelere
katkı sağlayan tekniklerdi. İnşaat alanlarında, manivela gücüne yönelik
çeşitli aygıtlar mükemmelleştirildi ve el arabası ortaya çıktı. Diğer pek çok
toplumdaki gibi askeri talep teknik ilerlemeyi teşvik etti. 15. yüzyılın
sonuyla birlikte Lombardiya ve birkaç Germen bölgesinde metalürjiyi
körükleyen ağır silahlar yapıldı. Su basıncından yararlanılmasını sağlayan
dirsekli makara mili göze çarpan bir buluş oldu. Okur-yazar sayısının
artması kitap talebine ilgiyi artırdı. Dolaysıyla kâğıt kullanımı önemli hale
geldi. Tüccarlara yönelik el kitaplarının yazılması ve kredi mektubunun
yaygın olarak kullanımı, muhasebecilik gibi uygulamalar tüccarın
yararlandığı yeni bir gelişmeydi Goff, 2004 : 53-54). Batı Ortaçağ
Avrupa’da 11. yüzyılda başlayan gelişme ve değişme 14. Yüzyılın
sonlarına doğru kilisenin ve lordların ekonomi üzerindeki etkilerinin ciddi
şekilde azalmaya hatta artık sözlerinin ve yaptırımlarının nerdeyse yok
denecek seviyeye geldiği bir döneme girilmişti.
Askeri alandaki değişmeler feodal devletten modern devlete
dönüşümünde önemli bir rol oynadı. 12. Yüzyılın sonlarında tatar yayı
denilen bir savaş tekniği geliştirildi. Ve devamında uzun yay icat edildi.
İngilizler tarafından geliştirilen bu askeri uygulama 1346’da Crecy,
1356’da Poitiers, 1415’te Agincourt savaşlarında Fransızları yenilgiye
uğratmıştır. 15. Yüzyıllara gelindiğinde Batı ortaçağ Avrupa’sında kargı
icad edildi. 5-6 bin kişiden oluşan süvariyi atından çelmeyi başaran
şövalyenin işini bitiren baltalı kargı kralların hakimiyet alanını genişletti.
Daha sonra İsviçre’liler yaya askeri güçleri devreye koydular. Bu yaya
askeri güçler paralı askerlerden oluşmaktaydı. Paralı askerlerin devreye
girmesiyle uzun bir dönemdir toprak sahiplerinin elinde bulunan gücün
azalmasına ve giderek ortadan kalkmalarına yol açtı (Weiss&Hobson,
1999 : 40-41).
Bu mevcut düzenin çözülmesi demekti. Nitekim, yukarıda
değindiğimiz rant ve özgürlük taleplerinin artması, köylü mülkiyetinin
gelişmesi ve ticaretin genişlemesiyle mevcut rant, para rantına dönüştü.
Diğer ifade ile para ekonomisi devreye girdi. Süreci hızlandıran unsurlar
ticari fuarların yaygınlaşması ve loncaların aktivitesi ile zanaatların
canlanması, kent yaşamının canlanması ve bir ticaret burjuvazisinin
oluşmasıyla yeni bir döneme yol açıldı. Bu gelişmeler, uzun bir süreyi
alacak olan ticari kapitalizme gidiş demekti.
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Finansal Gelişmeler
Özellikle Papa II. Urban 1095'te Fransa'da, Clermont' a gelerek
İnsanları, Haçlı Seferine çıkmaya teşvik etmesi üzerine, Malmesbury'li
William şöyle yazıyordu; "Bizim olan dünyanın bu küçük bölümü savaşçı
Türkler ve Arapların baskısı altındadır; üç yüz yıl boyunca İspanya'yı ve
Balerik adalarını ellerinde tuttular ve geri kalan kısmı da ele geçirme
hırsıyla yaşıyorlar”(Cipolla, 1998 : 8 ) bu kışkırtıcı ifadesi ile on binlerce
Avrupalı denizden ve karadan kıtayı geçerek Kudüs’ü almak için
Müslümanların yaşadığı topraklara saldırdılar, o zamanki dünyayı kökten
değişikliğe uğratmışlardı (Cardini, 2004 : 82-83). Bu değişiklik hiç
kuşkusuz dinsel anlamda değil ekonomik bakımdandı, dini-siyasi
açısından değerlendirilecek olunursa, Haçlı seferleri tümüyle bir
başarısızlıktır. Hıristiyanlarca kutsal sayılan yerler kesinlikle ele
geçirilememiştir. Ancak, Haçlılara, Batı ortaçağ açısından ticarette yeni
ufukların yolu açılmış ve yeni donanımlar sağlamıştı (Goff, 2008 :111).
Haçlı seferleri ve sonrası gelişmeler, ticareti büyük ölçüde
hızlandırmıştır. Artık, İş alanı Akdeniz. idi Batı Ortaçağ otoritelerinin
Haçlı seferleri öncesinde tüccarlara ve Müslümanlara karşı hoşgörüsüz
bakışları bundan böyle değişti. Haçlı seferleri sonrası Hıristiyan Batının
İslam dünyasıyla temasları Hıristiyanları hayran bıraktı. Çünkü Haçlı
seferlerine katılanlar ve onlara lojistik destek veren ordu müteahhitleri
Türk-Müslüman Arap dünyasının ve bu dünyanın üretiminin Avrupa’dan
çok üstün olduğunu, hatta onların bir çok ürününün Avrupa’da hiç
bulunmadığını görüp anlamışlardı. Kilisenin itirazlarına rağmen ticaret her
geçen gün gelişme göstermekteydi. Gizli yapılan ticaret genişleyince ve
Kilise babaları da kazanç getiren işin içine dahil oldular, Doğu Akdeniz
ticaret merkezi konumuna geldi (Sédillot, 2005 : 141-142). 9. yüzyılın
sonlarına kadar insanın zenginliğinin ölçüsü yalnızca topraktı. Ticaretin
yaygınlaşmasından sonra yeni bir servet çeşidi ortaya çıktı: para serveti.
Feodal dönemin başlarında para durgun, yerleşik, hareketsizdi; şimdi
etkinleşmiş, canlanmış, akıcılık kazanmıştı. Aynı zamanda yeni bir
topluluk türemişti ki; bunlar alarak ve satarak yaşayan orta sınıftı. Feodal
dönemde, tek servet kaynağı olan toprağın mülkiyeti, yönetme gücünü de
rahiplerle soyluların elinde idi. Şimdi, yeni bir servet kaynağı olan para,
mülkiyeti yükselen orta sınıfa yönetime katılma yolunu da açmış oluyordu
(Huberman, 1995 : 47).
Pazarların çoğalmasına paralel olarak tüccar sınıfı da iktisadi bakımdan
güç kazandı. Para malların alım ve satımında kolaylık sağlarken, diğer
yandan da malların alım ve satımında bir köprü vazifesi görerek, bu da
zenginliğe ulaşmanın en uygun bir yoluydu (Galbraith, 2010 : 42). Önemli
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bir grupta sarraflardı. Bunlar panayırların en etkin kesimiydi. Deri ve
kumaş satışına ayrılan özel günler olduğu gibi, panayırın kapanışından
önceki son birkaç günde para değiştirilmesine ayrılırdı. Böylece panayırlar
yalnız ticaret değil, aynı şekilde mali işler bakımından da önemliydi.
Panayırın ortasında, sarraflar avlusunda, çeşitli paralar tartılır,
değerlendirilir, değiştirilirdi; ödünç para verilir, eski borçlar ödenir, kredi
mektupları değerlendirilir, senetler serbestçe dolaşırdı. O dönemin
bankerleri burada son derece geniş kapsamlı mali işlere girişirlerdi.
Birleşerek, büyük kaynakları denetim altına alırlardı. Londra'dan
Akdeniz'e kadar koca bir kıtayı kapsayan geniş çaplı bir alana etkileri
yayılırdı. Papalar ve imparatorlar, krallar ve prensler, ve şehirler
müşterileri arasındaydı. Sarraflık o kadar önemli bir iş haline gelmişti ki,
artık apayrı bir meslek olmuştu (Huberman, 1995 : 35-36). İktisadi hayatın
para kullanımına ihtiyaç duymaksızın yürüdüğü eski doğal ekonomiyi
nasıl değiştirdiğini açıkça göstermektedir 12. ve 13. yüzyılda yalnızca
Champagne panayırları, Avrupa'nın her yerinden tacirleri çekiyordu.
Ancak önemli olan, her limanın her türlü gemiciliğe olduğu gibi kuramsal
olarak her panayırın da her türlü ticarete açık olmasıydı (pirenne, 1983
:82). Bu arada Champagne fuarlarının özgünlüğü, mal bolluğundan ziyade
para ticareti ve erkenden ortaya çıkan kredi uygulamalarından ileri
gelmekte idi (Braudel, 2004 :93). Tüccarlar, pazarlarda, panayırlarda
ticaret yaparken kaynaklarını artırıp daha iyi pazarlık edebilmek için
birleşirlerdi. Serbest hareketlerine engel olan feodal kısıtlamalarla
karşılaşınca "lonca" (guild) ya da "hanse" denilen birlikler kurdular. Bu
yapılarla şehirlerinde gerekli özgürlüklerini kazanmaya ve etkili olmaya
çalıştılar (Huberman,1995 :39).
Bunula birlikte, para kullanımı, mal mübadelesini kolaylaştırdı ve
ticareti teşvik etti. Ticaretin artması da, öte yandan, para işlemlerinin
yaygınlaşmasına yol açıyordu. 12. yüzyıldan sonra kapalı pazar ekonomisi,
pazarlı bir ekonomiye dönüştü (Huberman, 1995 : 36); ve ticaretin
gelişmesiyle, para ekonomisi devreye girmiş oldu. Ticaretin ve tüccarın
güvenini tesisi etmek için de bir ferman yürürlüğe koyuldu. Champagne
panayırlarında güven içinde ticaretleri gerçekleştireceklerine yönelik
1349'da çıkarılan ferman şöyle idi. "Bütün tüccar kumpanyaları ve ayrıca
tek tek tüccarlar, İtalyanlar, Alp ötesinden gelenler, Floransalılar,
Milanolular, Cenovalılar, Venedikliler, Almanlar, Provanslılar ve bizim
krallığımızdan olmayıp başka ülkelerden gelenler, burada ticaret yapmak
ve söz konusu panayırların ayrıcalıklarından ve iyi adetlerinden
yararlanmak istiyorlarsa kendileri, malları ve kılavuzları, güven içinde
panayırlara gelebilir, kalabilir, gidebilirler. Biz bundan böyle, onları söz
konusu panayırların bekçileri dışında, kimse tarafından engellenmeden,
tutuklanmadan ve yakalanmadan gelmek üzere kabul edeceğiz"
(Huberman,1995:34) denilmesinde ki maksat tüccarlara ticaretlerini
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gerçekleştirmeleri için bir teminattı. Bu dönemde yolların soyguncularla
dolu olması tüccarın için bir handikaptı. Ticaret yapılamaz ise, korkunç
sonuçlarla karşı karşıya kalınabilirdi
Diğer taraftan, deniz ticareti doğal olarak nehir ticaretinden daha da
büyük bir önem kazandı. 14.yüzyıla kadar Akdeniz'de ve 15. yüzyıla kadar
Kuzey Denizi'nde, yani pusulanın yaygınlaştığı döneme kadar, gemiler
kıyı boyunca seyretmek zorunda kalıyorlardı.
Yuvarlak ve yüksek bordalarıyla tek yelkenli gemilerdi. 13. yüzyılın
başında dümenin geliştirilmesi bütün teknelerin seyir yeteneğini artırdı
(Pirenne, 1983 :77). Kuzey denizlerinde de ticaret imkânları gelişti. İlk
olarak etkin hale geldi. Kuzey Denizi'nde ve Baltık'ta gemiler oradan oraya
gidiyor, balık, kereste, don yağı, deri, post ve kürk taşıyordu. Kuzey
denizlerindeki bu ticaretin bir merkezi Flandre’da ki Bruges şehriydi.
Güneyde Venedik nasıl Avrupa'nın Doğu ile temas noktasıysa, Bruges de
Rusya-İskandinavya ile temasın merkeziydi. Bundan sonra iki uzak
merkezin en uygun buluşma noktası belirmişti, Kuzey ve Doğu'nun
malları karşılıklı olarak en kolay değiş tokuş yolunu buluyordu. Ticaret
iyice etkin hale geldikten sonra Kuzeyin mallarını taşıyan tüccarlar
güneyden Alpleri geçerek gelenlerle Champagne ovasında buluşuyor, en
önemli ticari şehirler olan Lagny, Provins, Bar-Sur Aube ve Troyes gibi
kentlerde büyük panayırlar kuruluyordu. İngiltere, Fransa, Belçika,
Almanya ve ltalya'da ki mevsimlik panayırlar kalıcı ve düzenli ticarete
doğru atılmış bir adımdı. (Huberman, 1995 : 32-33). Ticaretin bu yeni
görevi, yüzyıllarca yoksun bıraktırılmış Doğu’nun hazinelerinin kapılarını
tekrar Batı’ya açmaktı. Zanaatkârların, nice zamandır yüzünü görmediği
hammaddeler Champagne panayırlarına doldurmaya başladı. Bu ürünler;
ipek, pamuk, şap, çivit, şeker, pirinç, kavun, arpacık soğan, patlıcan gibi
yiyeceklerin yanı sıra dokumalar, halılar, fildişleri, cam, ayna, inci ve
değerli taşlar sayılabilir (Sédillot, 2005 : 142).
Haçlı Seferleri sayesinde daha önce az bilinen ve ya hiç bilinmeye
ürünler Ortaçağ Batı toplumunun tanımasına ve kullanmasına vesile
olmuştur. Bu arada tüccarlar, ev ve dükkanlarda şahsi üretim yapan
zanaatkarları aletleri, ve tezgahları ile birlikte bir araya toplayarak toplu
üretime ön ayak oldular. Bu gelişme yeni bir ekonomik faaliyetin devreye
girmesi anlamını taşımaktaydı. Ürünün parçaları arı ayrı üretiliyor,
parçalar birleştirilerek daha kısa zamanda daha fazla ürün üretimi
sağlanıyordu. Kentleşme büyüdükçe makinasız fabrika ya da manifaktür
üretim yaygın hale geldi (Aydoğan, 2005 : 223).
Batı Ortaçağ ekonomisi gelişme gösterdikçe, ticaret trafiği iki yönlü
oldu. Yukarıda belirtiğimiz ithal ettiği mallara karşılık, İslam dünyasına ve
diğer Doğu toplumlarına kereste, silah, tekstil mamulleri ve Flandre bezleri
satmaya başladı. Bu durum her geçen gün Batının lehine gelişti. Dış ticaret
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fazlalığı Batının sermayesini artırdı. Böylece ticaret sonraki büyüme için
gerekli ön koşulları da hazırlamış oluyordu. Öte yandan, nüfus, at
koşumlarının iyileştirilmesi ve kölelerin özgürleşerek ücret karşılığında iş
olanakları sağlaması ekonomik büyümeyi sağlayan faktörlerdi. Bir diğer
gelişmede politik alanda gerçekleşti. Feodal beylerin etkinliğinin azalması
ve merkezi otoritenin güçlenmesiyle ticaret yollarının güvenliği sağlandı.
Ticaretin daha büyük çapta yapılmasına zemin hazırlamış oldu (Sédillot,
2005 : 142).
Batı Ortaçağda Paranın Fonksiyonu
Kentlerin büyümesi, üretimin artması yeni bir ödeme aracını
doğurdu.12. yüzyılda nüfusun arttığı, kasaba ve kentlerin büyüdüğü hem
yerel hem de uluslararası ticaretin genişlediği bir dönemde, altın ve
gümüşten üretilen sikkelerin artan parasal gereksinmeleri karşılaması için
uygun hale getirilmeleri zorunlu hale gelmişti. Bu yüzyıldan itibaren sikke
basımı Avrupa’nın çoğu yerinde yerleşmiş ve para basımı daha merkezi bir
hal almıştı (Eagleton&Williams, 2011 : 101). Batı’da ilk sikkeyi kestiren
Augustus lakabını kullanan II. Friedrich oldu. (Friedrich 1220’de Kutsal
Roma-Germen İmparatoru olmuştur) beş gramdan ağır olan bu sikkelere
“Augustalen” denilmiştir (1231).Floransa kent arması bir zambakla süslü
Florintin’i bastırdı (1251). Üç ram ağırlığında olan bu para 20 Solidi (altın
para)’ye eşitti. Venedik’de bu paranın benzerini bastırdı . Dukate diye
tanınan bu para halk dilinde Zekine adıyla anıldı (1284). Daha sonra
Cenova’da basıldı. Florin altının benzerlerini Almanya, Hollanda ve
İngiltere başka sikkeleri piyasaya sürdüler (Eagleton&Williams, 2011 :
102-104). Bu sikkelerin ağırlığı yüzyıllarca hiç değişmeden kaldı. Fakat
rayiç değeri, takas parayla ilişkili olarak zamanla yükselmiştir. 13.
Yüzyılın sonlarında 20 Solidi’den 40’a, 14. Yüzyılın sonunda 100’e ve
sonra 150’ye kadar artmıştır. Tedavüle ilk çıktığında 48 Solidi olan Zekine
ise, 14. Yüzyılın sonunda 93’e ve 15. Yüzyılda 200 Solidi olmuştu. Diğer
bir ifade ile metal miktarı yükseltilmişti ve aynı zamanda kur değeri
hükümdarın yetkisine tabiydi. Esasında bu uygulama eşya fiyatlarını
düşürmek için izlenen bir yoldu. Fransız sikkelerinde durum daha farklı
idi. Ağırlıkları düştüğü halde kur değerleri yükselmişti. Örneğin Aziz
Ludwig’in Gros’u bir yüzyıl içerisinde 4.04 gramdan 2.44 grama düşmüş
olduğu halde kur değeri 12 Denar’dan 13 Denar’a yükselmişti. Buna Kilise
itirazları olmuş ise de çalışan gruplar, tüccarlar bu durumu hükümdarlık
hakkı olarak kabul etmişler ve para ayarının düşürülmesini de bir çeşit
vergilendirme olarak benimsemişlerdi (Sédillot, 2005 : 144-145).
Burada üzerinde durulması gereken önemli bir olayda burjuvazinin
yükselmesiyle birlikte bankacılık ortaçağ toplum hayatına girmiş oldu. İlk
bankacılık 1157’de Venedik’te Banco Della Piazza Del Rialto ve 1401’de
de Barselona’da Taula di Cambi adıyla bankalar kurulmuştu (Ulutan, 1978
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: 159). Bankacılık Aslında ilk kez Avrupalıların keşfettikleri bir kurum
değildi. Roma döneminde nummularius, spectator, probator, collectarius,
collybista unvanlarıyla çalışan çeşitli sikke kalite kontrolörleri ve para
bozma işlemlerini gerçekleştiren görevlilerin yanı sıra muhasebe
defterlerini tutan veznedarlar, alacaklıların vade takibini yapan curatores
veya procuratores calendarii denilen vade yöneticileri bulunmaktaydı
(Ildız, 2013 : 301). Bu uygulama ve görevliler bir süre unutulmuş ya da
Roma’nın dağılma sürecinden sonra uygulama alanı dışında kalmış olması
muhtemeldir. Şartlar olgunlaşınca yeniden bu uygulama Roma’nın geçmiş
kurumları örnek alınarak hayata geçirilmiş olabilir.
Batı ortaçağda Üretim ve taşımacılık alanlarındaki teknik gelişmeler,
yeni üretim yöntemlerinin devreye sokulması ve her geçen zaman
içerisinde zihniyette değişmeler birbirini takip etti. Bütün Avrupa'yı
kapsayan uluslararası ticaret ciddi boyutlara ulaştı. Ticaret daha çok gümüş
plaka, altın ipek ve baharat gibi pahalı mallardan oluşuyordu.. Bu ticaretin
başını çekenler İtalyan şehir devletleri idi.. 14.ve 15.yüzyıllarda İtalyanlar,
banka ve ticaretle ilgili işlemleri birleştirerek yan şirketleri oluşturdular.
En ünlüsü Floransalı Medici’ye aitti (Goff, 200 : 52). Daha sonra Hollanda
ve İngiltere’de ticaret, bankacılık ve finans alanlarında önemli gelişmeler
yaşandı. (Beaud, 2003 : 20).
SONUÇ
Batı ortaçağında 10. Yüzyılın başlarına kadar ekonomik anlamda ciddi
bir gelişme olmadığı görülmektedir. Küçük çapta yerel ticaretin yapıldığı,
insanları yaşadığı kır, kasaba veya kentin dışında pekte çevrelerini
tanımadıkları bir toplum yapısına sahipti. Ancak, Haçlı seferleri sonrası
Batı Ortaçağ insanlarının zihinsel ve görsel anlayışları değişmiştir. Haçlı
seferleri siyasal ve dinsel bir başarı sağlamasa da, Batı Ortaçağ
toplumunun nasıl servet sahibi olunacağına dair, birtakım bilgileri elde
etmelerine yolu açtığı söylene bilir.
Batı ortaçağ Avrupası 12. Yüzyıldan itibaren Ak deniz ile ticaretini
geliştirirken diğer taraftan da pazarların, panayırların gelişmesine imkân
sağlamıştır. Kentlerin büyümesi, üretimin artması yeni bir ödeme aracını
doğurmuştu.
12. yüzyılda nüfusun arttığı, kasaba ve kentlerin büyüdüğü hem yerel
hem de uluslararası ticaretin genişlediği bir dönemde, sikkelerin artan
parasal gereksinmeleri karşılamasının uygun hale getirilmeleri sağlandı. .
Diğer taraftan bankacılığın devreye girmesi ve ilk bankacılık 1157’de
Venedik’te Banco Della Piazza Del Rialto ve 1401’de de Barselona’da
Taula di Cambi adıyla bankalar kurulmuştu. Giderek Ortaçağ feodal
düzeni, XIII. yüzyılın başlarından itibaren yeni bir yapılanmaya dönüştü.
Batı Avrupa’nın farklı ülkelerinde kurulan üniversiteler hiç şüphesiz
toplumda okur-yazar insanın sayısını artırdığı gibi, düşünce, bilim-teknik
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ve ekonomik gelişimine oldukça katkı sağlamıştır. Diğer taraftan, bu
dönemde bir hukuk sistemi yaratmak için yoğun bir caba gösterilmiştir.
Başlangıçta kilise tarafından faiz yasaklanmasına rağmen 13. Yüzyıldan
sonra kilisenin faiz üzerindeki katı durumunda vaz geçildiği bir sürece
gidilmiştir. Aynı zamanda insanların birbirine karışması, yeni kurumların
tesis edilmesi ve yeni ekonomik entelektüel merkezlerin ortaya çıkması
önemli bir gelişmeye işaret etmekteydi. Ticaretin artması tüccar sınıfının
etkin hale gelmesi sonucu para ekonomisinin devreye girdiği ve altı ve
gümüş kullanımı piyasada yaygın bir duruma gelmişti. Paranın yayılması
ve kullanımı ile genelde ekonomide ve toplumda yarattığı sorunlara
rağmen, ticaretin yeniden canlanması ve tüccarın güç kazanmasına yol açtı.
Bu gelişmelerin devamında bankacılığın yanı sıra, öğrenim ve teknik
alanda gelişmeler Batı ortaçağın en belirgin özelliğiydi.
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BİR GÖRSEL İLETİŞİM TÜRÜ OLARAK AFİŞ TASARIMI:
POSTMODERN REKLAM AFİŞLERİNİN BİÇİMSEL AÇIDAN
İNCELENMESİ
Poster Design As A Visual Communication Type: Analysis Of
Postmodern Advertising Posters
Bilge Çağlar Demir
Giriş
Günümüzden yirmi bin yıl önce Lascaux, Altamira mağaralarına çizilen
işaretler, Sümerler tarafından bulunup geliştirilen çivi yazısı, piktogramlar
(resimyazılar) ve ideogramlar (düşünceyazılar), Mısırların kullandığı
hiyeroglifler görsel iletişim sanatlarının oluşumuna önemli katkıda
bulunmuştur. Gutenberg’in 1450 yılında matbaayı icadına kadar geçen
süre içinde tüm bilgiler günümüz grafik tasarımcıların atası olarak
sayabileceğimiz kâtipler, kaligraflar, tezhipçiler başka bir ifadeyle
dönemin en önemli sanatçıları olan bu zanaatkârlar tarafından kayıt altına
alınmaktaydı. Matbaanın icadıyla birlikte Avrupa’da kullanılmaya
başlanan baskı teknolojisi ile yazı çoğaltılmaya başlamış böylelikle daha
önce zanaatkârlar tarafından yapılan kültür, tarih gibi insani değerlerin
çoğaltılmasının
güçlüğü,
matbaanın
bulunmasıyla
çözüme
kavuşturulmuştur.
Gutenberg, yağ bazlı mürekkep ve dökme metal harfleri kullanarak,
kitapları basılı forma sokan ilk isimdir. Bu yeni teknoloji seri üretime
imkân vermiş ve eskiden kullanılan el yazımının yerini matbaaya
bırakmıştır (Eskilson, 2007: 14). Böylelikle, kitaplar artık sadece
kütüphanelerde bulunan metalar olmaktan çıkarak, okuma yazmanın da
gelişmesiyle birlikte taşınabilir, yeniden okunabilir hale gelmiştir. 18.
yüzyılın sonlarına doğru “litografi” (taş baskı) tekniğinin bulunmasıyla,
grafik tasarımın ilerlemesinde etkili olmuştur. Bu yöntem sayesinde, bir
çalışmadan çok sayıda kopya elde etmek, renkli kopyalamalar yapmak
mümkün olabilmiştir. (Teker, 2009: 70-71). Litografinin gelişmesinin
ardından tipografi tekniği ile basımı yapılan afişler yavaş yavaş ortadan
kalkmaya başlamış, bu teknik tasarımcıya sunduğu imkânlar (istenilen
renk, konum, biçim) sayesinde afiş ve etiket tasarımlarında sıklıkla
kullanılmıştır.
19.yy’da Endüstri devrimin ortaya çıkmasıyla birlikte, bilim ve
teknoloji alanındaki hızlı gelişmeler, hızlı makineleşmeyle gelen yeni
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imkânlar, tarım toplumundan endüstri toplumuna geçişin sebebi olmuştur.
18. Yüzyılda başlayıp 19. Yüzyılda da etkisini devam ettiren Endüstri
Devrimi, sanatı ve tasarımı önemli ölçüde etkilemiştir. Bu dönemde, kitap
ve yayınların basımının çoğalmasıyla grafik tasarım daha fazla dikkat
çekmeye başlamış, böylelikle de bilgi akışı hızlanmış kitle iletişim çağına
geçiş başlamıştır (Becer, 2013: 96).
Kitle iletişim çağının vazgeçilmez biricik öğesi olan görsel iletişim
çeşitli işaretler ve semboller aracılığıyla söze gerek kalmadan iletişim
kurulmasını sağlayan evrensel bir dildir. Bu dil aracılığıyla görüntülü
bilgiler iletilir, bu bilgiler gündelik iletişimi kolaylaştıran öğeler olarak
karşımıza çıkar. Görsel iletişim, diğer iletişim türleriyle kıyaslandığında
akılda kalıcılığı daha fazla ve farklı zamanlarda etkinliğini sürdürebilme
özelliğine sahiptir. Berger’in bundan 40 yıl önce henüz bu kadar görsel
kodlarla iç içe olmadığımız bir dönemde de belirttiği gibi (2014: 7); “bizi
çevreleyen dünyada kendi yerimizi görerek buluruz”. Aslında görmek,
yaşanılmış tüm sözcüklerin bütünüdür. İşaretlerle, görsel biçimlerle
yaşadığımız bu dünyada görsel iletişim öğeleri yaşam kılavuzlarımız
haline gelmiştir. Şirket ve markalar da kendi ürün ve hizmetlerini
rakiplerinden öne çıkarmak, akılda kalıcılıklarını artırmak ve satın alma
isteğine yönlendirmek için göstergelerin gücünden yararlanmaktadır. Bu
göstergeler arasında en önemlilerinden biri afiş tasarımıdır. Birçok sanat
akımı içerisinde kullanılan ve grafik bir ürün olan afiş, popüler kültürün
vazgeçilmez öğelerinden biri haline gelmiştir. Modern tasarımın ve
yaşamın aynası gibi olan afişler, deyim yerindeyse kültürün tanımlanması
ve yayılması konusunda anlam aktarıcısı misyonunu üstlenmişlerdir. .
Kültürün ticarileşmiş ve sanayileşmiş biçimi olan popüler kültür, iyimser
bakış açısıyla insanların benzerliklerini ortaya çıkarıp birbirlerine
yakınlaşmasına neden olurken; eleştirel bakıldığında ise insanların
tekdüzeleşmesi, tek tipleşmesine sebep olmaktadır. (Şentürk, 2007: 25).
Diğer pek çok alanda olduğu gibi afiş tasarımında da popüler kültür
öğelerini sıklıkla görmekteyiz. Bu sebeple çalışmada popüler kültür
çizgileriyle yoğrumlanan günümüz ürün afişlerinin biçimsel özelliklerinin
neler olduğu incelenecektir.
1.Afiş Tasarımının Tarihsel Gelişim Süreci
Tasarım ve sanat kaygısının bir arada olduğu afiş; firmayı, ürünü,
faaliyeti, etkinliği, düşünceyi ve bazen bir durumu siyasal, bilimsel,
kültürel, ticari veya sanatsal amaçlarla belirlenen hedef kitleye duyurmak
amacıyla değişik sunum ortamları için hazırlanmış grafik tasarım ürünüdür
(Arıkan, 2009: 148). 1798’de Alois Senefelder’in taş baskı (litografi)
tekniğinin icadından sonra geliştirilen renkli taşbaskı teknikleri, afişin
sanatsal bir yapı kazanmasında etkili olmuştur (Becer, 2013: 201). Dilsel
ve görsel öğeleri istenilen biçim ve formda kullanma imkânı sağlayan bu
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teknik, litografik afişlerin bir anda dünyanın her yerinde yaygınlaşmasını
sağlamıştır. 1871 yılında Frederick Walker’in tarafından hazırlanan“
Beyazlı Kadın” afişi litografi tekniğiyle basılmıştır. Bu zamana kadar
hazırlanan afişler yoğun şekilde kullanılan yazılardan oluşurken (eski
Roma da gladyatör savaşlarını, sirk oyunlarını halka duyurmak için
hazırlanan örnekler), bu afişle birlikte afişlerde resim kullanılması
gerektiği kanıtlanmış oldu (Bkz Görsel 1). Sadeliği, renklerin kontrastı ve
dramatik hareketi tam anlamıyla yansıtması ve tüm bunların yanında
içerdiği görsel etki ile bu çalışma ilk afiş örneği olarak sayılır.

Görsel 1. Frederick Walker “Beyazlı Kadın” Afişi (1871).
(http://www.victorianweb.org/art/illustration/walker/8.html)
Afiş sanatı, dönemin hâkim olduğu sanat akımlarından da etkilenerek
belirli forma ulaşmıştır. 1890’lı yıllarda Art Art Nouveau’n ortaya
çıkmasıyla afiş tasarımı zenginleşmeye başlamıştır. Yalın ve dekoratif bir
dile hâkim olan bu akımın en önemli temsilcisi, afişin babası olarak da
anılan Jules Cheret’dir. Cheret afişlerinde, seksi, kahkaha atan, eğlenen
kışkırtıcı kadınlara yer vermiş, çalışmalarında parlak renkler, yuvarlak
biçimler, dikkat çekici harfler kullanarak adeta afiş sanatına yeni bir boyut
kazandırmıştır. Aynı zamanda Cheret, resmi ve yazıyı birleştiren özel bir
stil geliştirmiştir. Yazılarını resimlerin üzerine yazarak kullanmıştır. Jules
Cheret ile başlayan afiş sanatı geleneği, Henri de Toulouse- Lautrec ve
Alphonse Mucha gibi isimlerle devam etmiştir. Henri de Toulouse’un
Moulin Rouge’un açılışı için tasarladığı afişi, büyük yankı uyandırarak afiş
sanatını güzel sanatlar statüsüne çıkartmıştır. 1894 yılında ise Çek litografi
sanatçısı Alponse Mucha’nun Sarah Bernhardt afişi büyük ses getirmiştir.
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1894’te İngiltere ve İtalya’da, 1896’da Almanya’da, 1898’de Rusya’da ilk
kez afiş sergisi düzenlenmiş, 1896 yılında ise Fransa’da yapılan bir afiş
sergisinde 1690 afiş sergilenmiştir (Merter, 2003: 2). Tüm bu
gelişmelerden sonra afiş gerçek anlamıyla bir sanat dalı olarak kabul
edilmeye başlanmıştır.
Ülkemizdeki afişin gelişim sürecine baktığımızda ise, afiş sanatının
Cumhuriyet öncesi döneme kadar uzandığını görmekteyiz. O dönemlerde
daha çok halkı donanmaya, seferberliğe, afetlere yardıma çağıran ve
metinlerden oluşan afişler yapılmıştır. Bilinen ilk sanatsal afiş tasarımı ise
Ferah Tiyatrosu için eski harflerle hazırlanan çalışmadır. Bu dönemde
yurtdışından gelen giysi, ilaç, yiyecek gibi ürünlerin tanıtımı için afişler de
yapılmıştır. Ancak afiş sanatının ülkemizdeki asıl gelişimi Cumhuriyet
döneminde olmuştur. Dönemin önemli afiş sanatçıları Kenan Temizan,
Münif Fehim ve İhap Hulusi Görey’dir.
Ülkemizde afişe modern çizgi kazandıran Görey, eğitimini yurt
dışındaki okullarda tamamlamıştır. Tasarım anlamında batı kültürüyle
yoğrumlanan İhap Hulusi Görey, ülkemizde birçok tasarıma imza atmıştır.
Bankalara, Tekel’e, Milli Piyango’ya, Kodak, Kurukahveci, Piyale
makarnaları gibi kurumlar için yaptığı afişler bugün hala örnek teşkil
edecek niteliktedir.
İhap Hulusi gibi, eğitimini Almanya’da tamamlamış olan Kenan
Temizan da afiş çalışmalarında ağırlıklı olarak fotoğraf kullanır. Daha çok
sinema afişleri tasarlamış ve çalışmalarında fotoğrafı destekleyici güçlü,
akıcı tipografik düzenlemelere yer vermiştir.
Aynı dönemlerde ün kazanmış bir diğer isim olan Münif Fehim; siyah
beyaz kontrastların bir arada kullanımı, güçlü ve renkli deseni, özgün
çizgileri ile o dönemin en önemli temsilcilerindendi. İlk denemelerini
“Fağrur” dergisinde yayımlamıştır. Dönemin yüksek tirajlı dergisi olan
“Kelebek Dergisi”nde İbnülrefik Ahmet Nuri, Reşat Nuri Güntekin,
Yesarizade Mahmut Esat gibi isimlerle çalışmıştır.
Eğitimini Paris’te tamamlayan Mithat Özer 1932 yılında Güzel Sanatlar
Akademisi afiş atölyesinin başına getirilmiştir. 8 yıl bu görevi sürdüren
Mithat Özer, ilk Türk afiş eğitimcisi unvanını almıştır.
Afiş tasarımı gelişimini Tarık Uzmen, Faruk Morel, Atıf Tura, Orhan
Umay, Fikret Akgün gibi pek çok ismin yaptığı katkılarla devam
ettirmiştir. Daha önceki yıllarda da afiş tasarlamış olmalarına rağmen,
Yurdaer Altıntaş ve Mengü Ertel, özellikle 1960 yılından sonra afiş
sanatında etkili olmaya başlayarak, isimlerini duyurmuşlardır.
Çalışmalarında ağırlıklı olarak tiyatro afişleri yapan bu iki sanatçıdan
Yurdaer Altıntaş, Ocak 1964’te büyük doku ve lekelerden oluşan, içeriğe
önem veren dikkat çekici afişlerden hazırladığı sergi büyük ilgi uyandırdı
ve belki de ilk kez Türk sanat dergilerinde afişten bahsedilmeye başlandı.
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Daha sonra Mengü Ertel, Emre Senan, Savaş Çekiç, Haluk Tuncay, Yetkin
Başarır gibi isimler yurt içinde ve dışında açtığı sergilerle, katıldığı
bianellerle Türk afiş sanatının ilerlemesine önemli katkıda bulundu.

2. Afiş Türleri
Günümüzden yüzyıllar önce kullanılmaya başlanan afiş, herhangi bir
fikri, durumu, hizmeti, kişiyi, ürünü vb. kitlelere tanıtmak, bilgilendirmek
amacıyla kullanılan önemli iletişim araçlarından biridir. Afiş kullanıldığı
mekânlara ve boyutlarına göre iki gruba ayrılmaktadır. Bunlardan ilki; ilan
panolarına ve duvar yüzeylerine asılan büyük boyutlu dış mekân afişleri,
diğeri ise, lobi, salon ve koridorlarda kullanılmak üzere tasarlanan küçük
boyutlu iç mekân afişleridir (Çetin, 2005: 50). İç mekân afişlerinin izlenme
süresi dış mekân afişlerine göre daha fazladır. Afişi tasarlarken bu kriter
de göz önünde bulundurulmalıdır. İç mekân afişlerinin genelde kullanılan
ölçüleri; 50x70, 70x100, 50x35 ken dış mekân afişleri için ölçüler
şunlardır; 200x350, 240x340, 175x115. Afişler tasarımın içeriğine göre dik
ya da yatay olarak kullanılabilir, fakat yatay afişlerin durağan etki
yaratabileceği unutulmamalıdır.
Afişleri reklam afişleri, kültürel afişler ve sosyal afişler olarak üç ana
gruba ayırabiliriz (Becer, 2013: 201).
 Reklam Afişleri: Bir ürün veya hizmeti tanıtmak amacıyla
hazırlanan afişlerdir. Moda, basın-yayın, turizm, endüstri,
kurumsal reklamcılık, gıda gibi sektörlerde yaygın olarak
kullanılırlar. En temel amacı ürün veya hizmeti tanıtmak
olan reklam afişleri, günümüzün ekonomik sisteminin
önemli bir parçası haline gelmiştir. Bu sebeple, bu afişler
hazırlanırken tasarımı dikkatlice yapılmalıdır. Afişte
mesajı iletme görevini sözcüklerden çok görseller
üstlenmeli, görselin daha fazla çarpıcı, dikkat çekici
olması için fazla detaydan arınmış yalın bir anlatımının
olması gerekmektedir. Tasarımda olabildiğince az öğe
kullanılmalı, gereksiz ayrıntıdan sıyrılmış bir çalışmanın
mesajı kolay algılanır şekle getireceği göz önünde
bulundurulmalıdır.
 Kültürel Afişler: Genellikle iç mekânlarda kullanılan ve
sempozyum, kongre festival, spor, kongre, sinema, tiyatro,
sergi gibi etkinlikleri topluma duyurmak amacıyla yapılan
afişlerdir.
 Sosyal afişler: Toplumda kanayan yaraya parmak basmak
için yapılan afiş tasarımlarıdır. Ulaşım, eğitim, sağlık,
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trafik, hastalıklar, çevre gibi
bilgilendiren, uyaran afişlerdir.

konularda

toplumu

3. Dilsel Göstergeler ve Afiş
Afişte dilsel göstergeler; başlık, altbaşlık, metin, slogan gibi öğelerdir.
Bu öğelere ek olarak yer, tarih, saat, web adresi gibi iletişim bilgilerinden
oluşan iletilerdir. Her çalışmada bahsedilen bu öğelerin kullanılmasının
gerekliliği yoktur, çalışmanın konusu ve amacına göre kullanımı değişir.
Slogan hedef kitleyi harekete geçirirken, başlık ve sloganda kullanılan
vurgulayıcı herhangi bir sözcük ise okuyucuyu metni okumaya yönlendirir.
Örneğin, bir lojistik firmasının tanıtımının yapıldığı afişte afişin başlığının
“Güven taşır” olduğunu ve güven sözcüğüne vurgu yapılarak ön plana
çıkarıldığını düşünelim. Burada hedef kitle güven sözcüğüyle, ne
kastedilmek istediğini düşünerek başlık altında yer alan metni okumaya
yönlenebilecektir. Afişlerde kullanılan sloganlar firmanın parmak izi
gibidir. Bu sebeple çok uzun sözcüklerden oluşmayan, sade, anlaşılır,
özgün, hatırlanabilir, olumlu duygular çağrıştıran ve marka kişiliğini
yansıtan özellikte olmalıdır. Açıklayıcı metin ise, olabildiğince kısa
inandırıcı hedef kitlenin anlayabileceği dilde olmalıdır.
Afiş tasarımında dilsel göstergeler bağlamında tasarımın okunurluğunu
etkileyecek en önemli unsurlardan biri de seçilen yazı karakteridir.
Okumayı güçleştirmeyen sade ve estetik durabilen fontlar seçilmelidir. Her
yazı fontunun bir duyguyu yansıttığından yola çıkılarak, çalışmanın
içeriğine, anlam bütünlüğüne uygun yazı karakterleri kullanılmalıdır.
Fontun yanlış seçimi, verilmek istenen mesajı tam olarak
yansıtmayacağından mesaj okuyucuyla buluşmayacak bu da emek, para ve
zaman kaybına sebep olacaktır. Bu konuyla ilgili gelişmek için bol bol
tipografik düzenlemelerin olduğu çalışmalar yapmak gerekmektedir.
4. Görsel Göstergeler ve Afiş
Afiş tasarımında bütünü oluşturan dilsel göstergelerle birlikte bir de
görsel göstergeler bulunmaktadır. Bunlar; fotoğraf, logo, amblem,
illüstrasyon, işaret sembol, piktogram, leke, doku, renk, çizgi, nokta ve
geometrik formlar gibi öğelerdir. Aynı zamanda bu öğeler dilsel öğelerle
birlikte kullanıldığında da yeni şekil ve formlar oluşabilmektedir.
Fotoğraf; afiş tasarımında en sık kullanılan görsel öğedir. Verilmek
istenen mesajı doğrudan iletebilme özelliğine sahiptir. Tanıtımı yapılan
ürünü, kişiyi, hizmeti cazip hale getirerek afişe dikkat kesmesini
sağlayabilir. Doğru ve tek bir fotoğrafla dahi etkileyici çalışmalar
oluşturulabilir. Zorunlu kalmadıkça birden fazla fotoğrafın kullanılması
tasarımı karmaşık hale getirecektir. Şayet iki veya daha çok fotoğraf
kullanılacaksa mutlaka odak noktası olacak fotoğraf belirlenerek, o
fotoğrafa vurgu yapmak gerekmektedir. Fotoğraf; siyah-beyaz ya da renkli
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olarak veya farklı bilgisayar teknikleri, ışıklandırmalar kullanılarak
tasarımda yer alabilir.
Logo ve amblem; bir firmanın, kuruluşun veya markanın vizyonunu,
misyonunu, kurum felsefesini hedef kitlesine en kısa sürede anlattığı,
sözcük, harfler ve çeşitli sembollerden oluşan önemli görsel
göstergelerdendir. Logo ve amblemler firmaların temsilidir, vitrinidir. Bir
logo/amblem çok şey anlatabilir, firma ve kurumlara imaj yükleyebilme
özelliğine sahiptir.
İllustrasyon; tasarımda kullanılan sözel unsurları çizim, boyama, şekil
ve resimlerle görsel olarak betimleyen, destekleyen, vurgulayan öğelerdir.
İllüstrasyonlar el ile yapılabileceği gibi bilgisayar ortamında da
hazırlanabilir.
İşaret ve sembol; yaşamımızın bir parçası olan soyut ve somut
biçimlerle bilgi aktarımı sağlayan görsel öğelerdir. Piktogramlar ise, bir
durumu veya hareketi bir dizi görsel referans veya ipucu yoluyla
betimleyen grafik unsurlardır (Ambrosse & Harris, 2012: 66). Afiş
tasarımlarında tasarımcılar, bu işaret ve semboller aracılığı ile görsel bir
dil oluşturarak izleyicileriyle/okuyucularıyla iletişime geçerler.
5. Postmodernizm ve Afiş
Küreselleşmenin oluşturduğu yeni dinamikler pek çok alanda olduğu
gibi tasarım alanında da yeni araçları ve öncekinden çok faklı bakış
açılarını beraberinde getirmiştir. Başka bir ifadeyle, eski tabular yıkılmış
yerini yeni anlatımlar almıştır. Modern tasarım anlayışı diye
adlandırabileceğimiz bu dönemde Fütürizm, Dadaizm, konstrüktivizm gibi
akımların ve günümüz tasarımın temellerinin atıldığı Bauhaus sanat
okulunun büyük etkisi olmuştur. Bu akımlardan ve okuldan bahsetmek
postmodern reklam ve afişlerinin yorumlanmasını kolaylaştıracaktır.
En önemli sanat akımlarından biri olan Fütürizmin doğasında yeniden
oluşum vardır; Flippo Marinetti o güne dek alışılagelmiş tüm tipografi
kurallarını yıkarak yeni bir tipografi anlayışı geliştirmiştir. Marinetti ve
arkadaşları çalışmalarında, tüm dil bilgisi düzenlemelerini değiştirmiş,
canlılık ve farklılık katmak amacıyla birbirinden farklı yazı karakterleriyle
kullandıkları sözcükleri sayfalara asimetrik şekilde yerleştirerek aslında
düzensizlik içinde bir hiyerarşi oluşturmuşlardır. Akımın öncülerinin
yarattığı bu yeni tipografi anlayışı günümüzdeki postmodern grafik
tasarımcılara da ilham kaynağı olmuştur. Yatay ve dikey kullanılan
sözcükler, küçük başlayıp büyük harfle biten ifadeler, farklı yazı
fontlarının bir arada kullanımı gibi düzenlemeler grafik tasarımcılar
tarafından sıklıkla tercih edilmektedir.
124

I. Dünya Savaşı yıllarında ortaya çıkan Dadaizm, savaşı ve
gelenekselleşmiş, çeşitli kalıplara sıkıştırılmış sanat anlayışını protesto
etmekteydi. Dada akımının grafik tasarım öncülerinden olan Kurt
Schwitters, George Grosz, John Heartfield gibi isimler Fütürizm akımıyla
gelen “özgür tipografi” anlayışını benimseyerek çalışmalarında
uygulamışlardır. Aynı zamanda bu dönemin sanatçıları, daha önce
denenmemiş olan fotomontaj, negatif beyaz alan, kolaj çalışmaları, harf
aralığı ve satır aralığı gibi yenilikçi düzenlemelerle postmodern grafik
tasarımın gelişmesine büyük katkı sağlamıştır.
20. yüzyıl grafik tasarımını etkileyen bir diğer önemli sanat akımı;
Alexander Rodchenko, Vladımir Tatlin, Naum Gabo ve El Lissitzky’nin
önderlik ettiği Konstrüktivizm’dir. Yapısalcılık olarak da bilinen bu akım
Rusya’da ortaya çıkmış, geçmişle bağlarını kopararak, endüstriyel
malzeme ve teknikleri yücelten bir tutum sergilemiştir. Toplumu ve sanatı
bütünleştirme çabasında olan konstrüktivizm, “sanat için sanat” ilkesine
karşı çıkarak endüstriyel tasarıma yönelik çalışmalar gerçekleştirmiştir.
Soyut-geometrik şekiller ve serifsiz yazı karakterleri konstrüktivist
çalışmaların biçimsel özellikleridir.
Yaşadığımız yüzyılda kullanılan, kabul görmüş temel tasarım
eğitiminin yol göstericisi Bauhaus Sanat Okulu’dur demek yanlış
olmayacaktır. Walter Grapius tarafından 1919’da Almanya Weimar’ da
kurulan okul, pek çok sanatçıyı bir araya getirmiştir. Okulun en temel
amacı, endüstriyi yeniden canlandırmaktı. Pek çok sanat akımını yeniden
yorumlayıp kaynaştırarak yeni bir stil geliştirmişlerdir. Okulda sanatçı
yetiştirmek amacıyla, Moholy Nagy, Herbert Bayer, Josef Albers gibi
önemli isimler tarafından dersler verilmiştir. Mimarlık, resim, görsel
tasarım gibi disiplinleri bir arada toplayan okulda renk, algılama gibi
kompozisyon kurallarının dışında ahşap, taş, metal atölyelerinde malzeme,
araç gereç bilgisine de dayanan teknik ve el becerisini geliştiren eğitimler
de verilmekteydi. Okul, tek bir alana yoğunlaşmayı değil de bütünüyle
farklı disiplinlerden yararlanan uzmanlar yetiştirmeyi amaçlamıştır.
Bauhaus da görevli hocalar tarafından pek çok yeni stil geliştirilmiştir.
Özellikle tipografik düzeyde yeni yazı karakterleri tasarlanmış,
öğrencilerin ve hocaların ortak çalışmalarından oluşan sergiler
düzenlemiştir. Naziler tarafından 1933 yılında kapatılan okul, grafik
tasarım ve reklam alanında pek çok ilke imza atarak postmodern grafik
tasarımın gelişmesine önemli katkılar sağlamıştır.
Postmodernizm çeşitli sanatsal biçimlerindeki modernist üslubu
karanlığa gömerek daha eski modern biçimler üzerinde tahakküm kuran,
yeni bilinç ve tecrübe biçimleri yaratan genç kapitalist toplumun kültürel
egemenidir (Best & Kellner 1998: 224). Kökü 1970’ler olan bir temel
felsefesi ve ortak bir çizgisi olmayan bu yaklaşım grafik tasarıma biçim ve
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hareket çeşitliliği getirerek özgür ve dışavurumcu bir çağı başlatmıştır.
(Bektaş, 1992: 230). Bu tanımlamalardan hareketle; Postmodernizm,
modernizme karşı çıkan fakat modernizminde parçası olan bir ifadedir.
Modern harekete karşı gibi algılansa da eski stil ve akımları yeniden
yorumlayarak yeni bir anlatım ortaya çıkarmıştır. Küreselleşmenin
yarattığı yeni dinamikler tasarımda da farklı bakış açılarıyla birlikte
karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde her alanda karşılaştığımız
postmodernist eğilimler grafik tasarımda da afiş sanatıyla birlikte başrol
oyuncusu niteliğindedir. Artan rekabet ortamında, aynı türden pek çok
ürünün pazara girmesiyle birlikte tasarımda farklıların olması gerekliliği
bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu sebeple grafik tasarımcıya yeni
eğilimleri takip etmek, algıda seçicilik yaratarak yeni biçim ve işlevler
oluşturmak gibi önemli misyonlar yüklenmiştir.
Grafik sanat ürünlerinden afiş tasarımı, geniş halk kitlesine doğrudan
ulaşabilmesinden dolayı hem popüler hem de dinamik ve üretken bir
alandır. Bu özelliği sebebiyle afiş tasarımı, ‘postmodernizm’ gibi başat
düşünce akımlarından öncelikle etkilenmesi ve buna dayalı olarak yeni
tasarım biçimleri ortaya koyması, grafik sanatların normal gelişim süreci
içinde açıklanabilir bir durumdur. Özellikle üretim-tüketim ilişkisi
düzleminde önemli bir iletişim rolü olan afiş tasarımın dünyadaki öncü
akım düşünce ve eğilimlerden bağımsız bir tasarım oluşturulması mümkün
değildir. Bundan dolayıdır ki; afiş tasarımdaki başarı ancak, afiş tasarımın
çağı yakalamadaki başarısıyla mümkün olabileceğidir (Ülger, 2016: 4).
Kökleri 1970’e dayanmasına rağmen 1980’lerde tasarımdaki etkilerinin
görüldüğü Postmodern çalışmaları Bektaş şöyle değerlendirmektedir:
Anlatım biçimi bazen son derece kişisel olurken ifade biçimi
bazen kışkırtıcı ve küstah bir biçim aldığı gibi bazen de son derece
ince ve duyarlı olabilen 1980'lerin bu yeni yaklaşımı, duygu ve hayal
gücünü yüreklendiren, şok etkisi yaratmayı amaçlayan bireysel bir
tutumla kısaca bir önceki 10 yıl sistem ve mantığının veremediği ne
varsa, onlara kapılarını açmıştır.
Postmodern sanatçılar geçmişle yeniden bir bağ kurarak, dönemin
koşullarının getirdiği trendleri, imkân ve olanakları kullanarak yeniden
yoğrumlar. Bu sebeple postmodernizm tanımı bir kalıba sığdırılamaz,
durağan değildir; çağın gereklerine göre gelişir.
Postmodern Reklam Afişlerinin Biçimsel Açıdan İncelenmesi
Araştırmanın Amacı
Günümüz görsel iletişim çağında bireyler olarak çok sayıda görsel
mesajla karşı karşıya kalmaktayız. Yaşanılan çağın gereklerine göre bu
mesajlar bazen doğrudan verilirken bazen de dolaylı anlatımlarla
verilmektedir. Bu çalışmada amaç, postmodern reklamcılıkta kullanılan
126

afiş tasarımlarından kullanılan anlatım biçimini ve afiş tasarımlarının
biçimsel özelliklerini ortaya çıkarmaktır. Bu doğrultuda incelenen
afişlerde; okunurluk, anlam aktarımı, kompozisyon düzeni gibi kriterler
göz önünde bulundurulmuştur. İncelenen reklamlar, Hürriyet gazetesi
yayın grubundan olan Kırmızı dergisi tarafından düzenlenen, alanından
uzman kişilerin jüri koltuğunda oturduğu, reklam alanında yılda bir kez
tekrarlanan Kırmızı 2018 de ödül almış çalışmalardan ve rastgele
örnekleme yöntemiyle seçilmiş 5 reklamdan oluşmaktadır. Bu bağlamda
izlenecek yol şu şekildedir:
Okunurluk: Bu başlıkta görsel ve dilsel düzenlemelerin nasıl
yerleştirildiğine yer verilecektir.
Anlam Aktarımı: Kullanılan öğelerde mesaj
oluşturulan anlamlara (düz anlam-yan anlam) bakılacaktır.

iletilirken

Kompozisyon Düzeni: Tipografi, renk, biçim, form gibi öğelerin
nasıl kullanıldığına bakılacaktır.
Reklam İncelemesi 1

Görsel 2. Kırmızı Basın Kategorisi
(http://kirmiziodulleri.com/arsivdetay/1082/2018)
Okunurluk: Reklam afişinde fotoğrafın büyük bir alanı kapladığını
görülmektedir. Afişin sloganı sağ alt köşedeki logonun yanında verilmiştir.
Beyaz bir dikdörtgen üzerine yerleştirildiği için slogan rahatlıkla
okunmaktadır. Aynı zamanda reklam fotoğrafında tanıtımı yapılan ürün
olan masanın model ve fiyat bilgisi de yer almaktadır.
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Anlam Aktarımı: Afişte kullanılan fotoğraf incelendiğinde, doğada
yeşilliklerin arasında piknik yapan yüzleri gülen, eğlenen bir aile
görmekteyiz. Bu da reklamı okuyanlara “kolay montaj” la ihtiyaç
duyduğunuz her yerde mutlu olabilirsiniz mesajını iletmektedir. Aynı
zamanda fotoğrafta sağ köşede masanın demonte şeklinde yer aldığı koliler
göze çarpmaktadır. Burada da “kolay montaj” a vurgu yapılmıştır. Sizi
uğraştırmadan, keyfinizi bozmadan montajlamanın yapılabileceği
aktarılmıştır.
Kompozisyon Düzeni: Seçilen çalışma Kırmızı 2018’de En İyi
Dayanaklı Tüketim Ürünü başarı ödülünü almıştır. Görsel düzenlemede
kullanılan slogan ve fotoğraf seçiminin tasarımın önemli ilkelerinden olan
bütünlük ilkesi göz önünde bulundurularak oluşturulduğu görülmektedir.
Fotoğraf ve verilen mesaj birbirini tamamlamaktadır. Tipografik mesaj
olarak fazla çeşitliğe gidilmemiş, minimal bir anlayışla mesajın iletildiği
söylenebilir. Renk seçimine bakıldığında ise, yeşil ve beyaz rengin
kullanıldığı görülmektedir. Reklam fotoğrafında seçilen ürün renginin de
beyaz olması ürünü okuyucuya fark ettirmektedir. Beyaz değil de, daha
koyu renklerde bir seçim olsaydı ürünün bu kadar rahat algılanması güç
olacağından, bu tercihin yerinde bir tercih olduğu söylenebilir.
Reklam İncelemesi 2

Görsel 3. Kırmızı Bölge Kategorisi
(http://kirmiziodulleri.com/arsivdetay/570/2018)
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Okunurluk: Çalışmada fotoğrafın reklamın tamamını kapladığı
görülmektedir. Tanıtımı yapılan ürünün görseli fotoğrafın sağ tarafında yer
almaktadır. Sloganın da fotoğrafın sol köşesinde kullanıldığı
görülmektedir. Sağ üst köşede ise firmanın web adresi bulunmaktadır. Web
adresi küçük puntoyla yazıldığı için bu bilgi çok iyi okunmamaktadır.
Belki tam ürün görselinin altında verilseydi, ürünü görüldüğünde web
adresini de görme olasılığı artabilirdi. Sloganda da yine benzer şekilde
küçük puntolarla “Şifa olsun!” ifadesi yer almaktadır.
Anlam Aktarımı: Çalışma da tanıtımı yapılan ürün benzin yağıdır ve
benzin yağının motor aşınmasına karşı koruma sağladığı bilinmektedir.
Kadoil Ekstra 5W-30 ürünü hakkında firmanın resmi internet sayfasına
bakıldığında şu ifadeler yer almaktadır: “Yüksek performans
formülasyonları geleneksel motor yağlarıyla karşılaştırıldığında akışkanlık
ve termal bozunma, çamur ve reçine oluşumuna karşı daha gelişmiş
koruma sağlar. İlave katkılarla motor keçelerini canlandırır, sızıntıları en
aza indirir, dolayısıyla yağ tüketimini ve zararlı egzos dumanını azaltır”.
Bu ifadelerden hareketle bu ürünün arabaya çok fazla olumlu etkilerinin
olduğu düşünülebilir. Reklamın tamamını kaplayan görsele baktığımızda
ise bu motor yağı, tıpkı bir bal gibi kullanılmış ve hatta kâseden balı alırken
kullandığımız kaşığa benzetilmiş ayrıca araba parçalarından biri olduğu
tahmin edilen demir şeklinde bir araç kullanılarak bu benzetim
sağlanmıştır. Tüm bu göstergelerden yola çıkılarak motor yağının bir bal
gibi yararlı olduğu mesajı okuyucuya verilmiş ve bu mesaj “Şifa olsun!”
sloganıyla de desteklenmiştir. Balın şifa olma özelliği motor yağına
aktarılmıştır.
Kompozisyon Düzeni: Seçilen çalışma Kırmızı 2018’de En İyi
Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi başarı ödülünü almıştır. Reklamda balın
anlamının motor yağına transfer edildiği görülmektedir. Bu transferle
görsel metafor kullanılmıştır. Tipografik düzenleme olarak sade, serifsiz
bir yazı fontu seçilerek mesaj verilmiştir. Sloganın sonunda kullanılan
ünlem işareti ile okuyuculara ciddi bir ifade olduğu, başka ifadeyle aslında
“şifa olsun derken ciddiyiz bu ürün arabanıza çok iyi gelir” mesajını
ilettiğini söyleyebiliriz. Renk kullanımı incelendiğinde, arka plan rengi
olarak da bal rengi olan sıcak sarı renk, merkezi degrade aracı kullanılarak
oluşturulmuştur. Böylelikle bal’a daha fazla çağrışım yapılmıştır. Ürün
görselinde gri renkte olması sarı zemin üzerinde ürünü daha okunabilir,
fark edilebilir kılmıştır. Tüm bu kullanımlardan yola çıkarak, reklamda
verilmek istenen mesajın, fotoğraf ve slogan kullanımıyla birbirini
desteklediği söylenebilir.
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Reklam İncelemesi 3

Görsel 4. Kırmızı Bölge Kategorisi
(http://kirmiziodulleri.com/arsivdetay/1003/2018)
Okunurluk: Reklam Awake kahve firmasını tanıtmak için
hazırlanmıştır. Afişte yakın plan detay çekimle el ve kahve bardağı
görülmektedir. Çalışmada, logo sağ alt köşede, slogan ise sol alt köşede
yer almaktadır. Sloganın hemen altında da kısa bir açıklama metni vardır.
Bu bilgiler koyu bir arkaplanda beyaz renkle yazıldığı için rahatlıkla
okunmaktadır. Firma kahve firması olduğundan dolayı, arka plan kafe
ortamında, bir masanın üzerine bardak yerleştirilerek fotoğraflanmıştır. Bu
kahve bardağını ve üzerinde yazılanı ön plana çıkarmak amacıyla, arka
plan bulanıklaştırılmıştır. Bardağın özellikle sol üst köşesinde bulunan ışık
huzmelerinin de yine firmayı yüceltmek, firmaya yeni anlamlar yüklemek
için kullanıldığı söylenebilir.
Anlam Aktarımı: Reklam afişinde kullanılan görüntüsel ve dilsel
öğeleri incelendiğinde; kahve bardağı üzerinde yazan “Mamut” ifadesi
göze çarpmaktadır. Mamut’un iri, büyük bir hayvan olduğu da herkes
tarafından bilinmektedir. Sloganda ise, “seni anlamayan mutlu edemez!”
ve hemen altında “kişiye özel kahve deneyimi AWAKE’de...” ifadelerinin
yer aldığı görülmektedir. Bu bilgilerden hareketle, aslında kahve bardağına
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yazılması gereken ismin Mamut değil Mahmut olduğu kolayca
anlaşılmaktadır. Burada firma aslında sloganda belirttiği şeyi de
desteklemektedir. Söyledikleriniz anlaşılmadığı zaman mutlu olamazsınız,
Mahmut’ken bir başkası olabilirsiniz alt mesajını vermiştir. Alt metinle de
kişiye özel kahve imkânı sunduklarını yinelemişlerdir. Firmanın logosu
incelendiğinde; AWAKE İngilizce karşılığı “uyanık, uyumayan” anlamına
gelmektedir. Kahve firması olmasından dolayı, bu sözcüğün seçilmiş
olduğu söylenebilir, çünkü toplum tarafından da bilinen ve kabul edilen bir
gerçek kahvenin uykuyu geciktirdiğidir. Logonun üstünde kahve fincanı
ve kaşıkların yer almaktadır. Bu kullanım da firmanın hizmet amacıyla
örtüşmektedir. Popüler kültürde, ürünün sağladığı yarardan ziyade ürünle
kişiye yüklenen anlam, imaj önem kazanmaktadır. Bu reklamda; kahve
bardağı üzerine kişi ismi yazma yani kişiselleştirme, kişiye özel olma
anlamları aktarılmış, burada tanıtımı yapılan ürün popüler kültüre hizmet
eden bir ürün haline gelmiştir. Kişiler böylelikle bir kahve içerek dahi
kendilerini özel hissedebilecek, hatta bu özel hissetme durumlarını sosyal
medya hesaplarında da paylaşarak “bakın, bana özel! benim adıma özel!”
gibi anlamları takipçileriyle paylaşabilecektir.
Kompozisyon Düzeni: Seçilen çalışma Kırmızı 2018’de En İyi Hızlı
Tüketim Ürünü başarı ödülünü almıştır. Afişte kullanılan tipografik öğeler
incelendiğinde; serifsiz, küçük puntolarla kullanıldığı görülmektedir.
Yalnızca reklam afişinin merkezinde bulunan kahve üzerindeki “Mamut”
ifadesi daha büyük şekilde yazılmıştır. Bunun da reklam mesajına dikkat
çekmek amacıyla olduğu söylenebilir. Slogan sonunda ünlem işareti tercih
edilmiş, firmanın “anlaşılmadığınızda mutlu olamayacaksınız” mesajına
vurgu yapılmıştır. Renk kullanımı incelendiğinde ise, beyaz ve siyah
tonların ağırlıkta olduğu görülmektedir. Koyu zemin üzerinde beyaz renk
kendini iyi okuttuğu için, verilmek istenen mesajın da kolayca iletildiğini
söylemek mümkündür.
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Reklam İncelemesi 4

Görsel 5. Kırmızı Basın Kategorisi
(http://kirmiziodulleri.com/arsivdetay/899/2018)
Okunurluk: Reklam çalışması ülkemizdeki telekomünikasyon
şirketlerinden biri olan Vodafone için tasarlanmıştır. Kullanılan sayfanın
tamamı fotoğrafla kaplanmıştır. Amblem sağ alt köşede ve hemen yanında
slogan yer almaktadır. Reklamda yakın plan detay çekimle telefon tutan
eller görülmektedir. Ellerin altında kol hizasında beyaz ufak tefek
paslanmış demirden, balinadan ve deniz dalgalarından yola çıkılarak,
kişinin bir gemi üzerinde olduğu söylenebilir.
Anlam Aktarımı: Afişte Vodafone’un geniş çekim alanı sağladığı
hizmetine yönelik tanıtım yapılmıştır. Kullanılan görselde, popüler
kültürün önemli öğelerinden olan telefon yer almaktadır. Görsel daha
detaylı incelendiğinde; deniz üzerinde hareket eden balinanın fotoğrafını
çekmek için telefonunu çeviren eller ve tam o esnada “Mustafa” isimli
kişiden yapılan arama görülmektedir. Burada reklam okuyucuya denizin
ortasında da olsanız hatta hava şartları kötü bile olsa size sevdikleriniz,
arkadaşlarınız ulaşabilir, çünkü Vodafone her yerde çekim gücüne sahiptir
mesajını iletmektedir. Fakat aynı zamanda ulaşıldığı için “anı yakalamak”
fırsatının da kaçtığı görülmektedir. Bu sebeple firma, sloganında “En geniş
4,5 G kapsamamız için özür dileriz” hemen altında da Vodafone ifadesine
yer vermiş, hem geniş kapsama alanına bir kez daha vurgu yapmış, hem de
okuyuculardan fotoğraflayamadıkları anlar için özür dilemiştir.
Kompozisyon Düzeni: Seçilen çalışma Kırmızı 2018’de En İyi Basın
Kampanyası ödülünü almıştır. Afişte en dikkat çekici öğelerden biri
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amblemdir. Amblem, kırmızı renkten oluştuğu ve fotoğrafta kullanılan
görsel sisli puslu bir havada çekildiğinden başka bir ifadeyle soğuk
renklerden oluştuğu için oldukça dikkat çekmektedir. Beyaz demir üzerine
beyaz renklerle yazılmış olan sloganın kendini çok iyi okuttuğunu
söylemek zordur. İlk bakışta iki beyaz renk üst üste geldiği için, okumak
güçleşmiş gibi görünse de, yazı fontunda kalın stil kullanıldığından dolayı
slogan çok rahat olmasa da yine de okunmaktadır.
Reklam İncelemesi 5

Görsel 6. Kırmızı Basın Kategorisi
(http://kirmiziodulleri.com/arsivdetay/1028/2018
Okunurluk: Afişte Liberty Sigortanın tanıtımı yer almaktadır. Sayfa
yatay olarak kullanılmış ve merkeze mesajı iletecek görsel yerleştirilmiştir.
Dilsel öğeler ve logo çalışmanın sağ alt köşesinde yer almaktadır. Afişte
karmaşık renklere ve görsel öğelere yer verilmemiştir.
Anlam Aktarımı: Afişte yer alan görsel ve dilsel öğeler
incelendiğinde; tasarımın merkezinde koyu gri tonlarında küllerden bir
çember oluşturulmuş ve çember üzerinde yer alan bir adet kibrit
kullanılmıştır. Külleri ve kibriti gören okuyucular bunun bir yangınla ilgili
olabileceğini düşünebilir. Fakat asıl anlamlandırma aşaması reklamda
kullanılan dilsel öğeler okunduğunda tamamlanmaktadır. Reklamın sağ alt
köşesinde küllerin küçük fotoğrafı kullanılmış ve yanında “çocuğunuzun
ateşle oynaması” ifadesi kullanılmıştır. Yine benzer şekilde kibritin küçük
fotoğrafı verilerek “o gün tüm şehir itfaiyesinin 100. Yıl balosunda olması”
olması şeklinde başka bir ifadeye yer verilmiştir. Bunlar dikdörtgen
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kutucuk içinde kullanılmış, bu dikdörtgenin altında ise daha büyük bir
dikdörtgen içinde “%1 Bazen en güçlü ihtimaldir konut sigortası Liberty
Sigorta’da” başlığı kullanılmıştır. Kullanılan görsel ve dilsel öğelerden
hareketle bu afiş okuyucuya; çocuğunuzun ateşle oynama oranı çok
yüksek, itfaiyenin 100. Yıl balosunda olma ihtimali düşük bir ihtimal gibi
görünse de bazen bu düşük ihtimallerin en güçlü ihtimaller olabileceğidir.
Reklam okuyucuya işinizi şansa bırakmayın ve gelin konut sigortanızı
Liberty Sigorta’da yaptırın itfaiyenin olmadığı zamanda bile, olası kötü
sonuçlarda da biz sizin yanınızdayız mesajını vermektedir.
Kompozisyon Düzeni: Seçilen çalışma Kırmızı 2018’de En İyi
Finansal Hizmet başarı ödülünü almıştır. Kullanılan renkler, arka plan
zeminde açık turuncu, grinin tonları ve mavidir. Zeminde kullanılan renk
açık turuncu ve aynı zamanda turuncu canlı, sıcak bir renk olduğu için,
mesajı iletmek için kullanılan görseli ön plana çıkarmıştır. Başka bir
deyişle, küller kullanılan arkaplan rengiyle ön plana çıkmıştır. Alt metin
olarak adlandırabileceğimiz bilgiler küçük puntoyla kullanılmışken,
reklam mesajının verildiği başlık daha büyük puntoyla, kalın bir biçimde
ve büyük harflerle verilmiştir. Burada vurgu başlığa yapılmıştır ve bu
tipografik öğeler firmanın kurumsal rengi olan mavi renk kullanılarak
oluşturulmuştur. Mavi ve turuncu renk çemberinde birbirine zıt renkler
olduğundan dolayı, turuncu zemin üzerinde mavi metinler kendini okutma
görevini yerine getirdiğini söylemek mümkündür. Kullanılan görsel öğeler
ve dilsel öğeler göz önünde bulundurulduğunda tasarımda bütünlüğün ve
tutarlılığın oluşturulduğu söylenebilir.
Sonuç ve Öneriler
Afiş, sözel ve görsel öğeler aracılığıyla reklam mesajını hedef kitleye
hızlı ve etkileyici bir şekilde iletebilme özelliğine sahip önemli görsel
iletişim araçlarından biridir. Hayatımızın her alanında kendini gösteren
popüler kültür öğelerini afiş tasarımlarında da görmek mümkündür. Buna
bağlı olarak afiş tasarımı, sürekli değişen, sürekli gelişen ve hızlı tüketilen
görsel tasarım ürünü olmasının yanında, modern tasarımın ve yaşanılan
kültürün bir parçası konumuna gelmiştir.
Afiş tasarımında mesajın iletilmesi için farklı yollara başvurulmaktadır.
Çalışma kapsamında Kırımızı 2018 de ödül almış afiş tasarımları
incelendiğinde, ilk göze çarpan nokta tasarımlarda kullanılan ve mesajı
doğrudan iletme gücüne sahip olan fotoğrafların ölçeklendirilmelerinin
birbirlerine benzer özellikte olmasıdır. Afiş tasarımlarında yer alan
fotoğrafların hemen hemen hepsi büyük ölçekte ve detay çekimle
kullanılmıştır. Bazı çalışmalardan siyah-beyaz, turuncu-mavi gibi zıt
renkler kullanılarak sözel hiyerarşi kurgulanmıştır. Slogan gibi tipografik
öğeler de ise, cümle sonlarına ünlem işareti kullanılarak uyarma, dikkat
çekme gibi anlamlar yüklenmiş ve küçük puntolarla, sade ve serifsiz yazı
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fontları tercih edilmiş, zaman zaman kalın (bold), normal (regular) yazı
stillerinden yararlanıldığı görülmüştür. Kullanılan öğelerde popüler
kültürü besleyen anlamların oluşturulduğu saptanmıştır. Çalışmaların
tamamında firmanın amblem ya da logosu küçük ölçeklerde verilmiş,
iletilmesi amaçlanan mesaj fotoğraf aracılığıyla oluşturulmuştur. Bu
oluşturma sürecinde bazı çalışmalarda fotoğraf gerçek anlamıyla
kullanılırken bazılarında ise (kadoil) farklı bir nesneye gönderme yaparak
kullanılmıştır. Ek olarak, incelenen çalışmaların tamamında karmaşık,
fazla öğelerin kullanılmadığı görülmektedir.
Afişin temel amacı okuyucu bilgilendirmektir; ancak günümüzde bu
bilgi alışverişinin gerçekleşmesi için hazırlanan afişin çarpıcı, dikkat
çekici, bakmaya yönlendirici, eyleme geçirici gibi özelliklerinin olması
gerekmektedir. Görsel iletişim türleri arasında en önemlilerinden biri olan
afiş tasarımlarında asıl hedefin, okuyucuyla/hedef kitleyle buluşmak
olduğu hatırlanarak, bu doğrultuda çalışmalar hazırlanmalıdır. İncelenen
afiş tasarımlarından hareketle oluşturulacak çalışmalarla ilgili şu
önerilerde bulunulabilir: Afişlerde birden fazla görsel öğe (fotoğraf)
kullanılmamalı, etkileyici ve mesajı direkt iletebilme gücüne sahip olacak
tek fotoğraf seçilmelidir. Birden fazla fotoğraf kullanımı anlam
kargaşasına yol açabileceği gibi, tekrara da sebep olabilir. Aynı mesajı aynı
sayfada tekrar tekrar gören okuyucu sıkılabilir. Görsel mesajlarla
çevrelendiğimiz bu çağda bir afiş tasarımın görülme süresinin 2-3 saniye
olduğu hatırlanmalı; fazla öğe kullanarak bu süre içerisinde mesajı
iletmenin güç olacağı unutulmamalıdır. Fotoğraf seçiminde, çağın kültürel
özelliklerine seslenecek düzeyde olması, tasarımın görünürlüğünü, dikkat
çekiciliğini arttırabilecektir. Doğru kurgulanmış bir fotoğrafla mesajın çok
kolay ve etkili bir şekilde iletileceği unutulmamalıdır. Bazen sözcüklerden
çok daha fazlası fotoğrafla anlatılabilir. Ayrıca fotoğrafta küçük oyunlara
(kadoil de olduğu gibi) da gitmek reklamı çekici hale getirebilecektir. Renk
seçiminde ikiden fazla farklı renk tercih edilmemeli, şayet kullanılacaksa
da seçilen iki rengin tonları kullanılmalıdır. Fazla renk kullanmak demek,
çok fazla anlam yüklemek demektir; mesaj bir konu üstünde
odaklanmalıdır. Başka çıkarımlarda bulunulmamalıdır. Bu bağlamda
firmanın kurumsal renklerinden yola çıkılarak tasarım kurgulanabilir. Arka
planda koyu renk kullanıldıysa, bunun üzerine gelecek renkler açık renk
ve tonlardan seçilmelidir. Aksi takdirde yazılan metin, kullanılan fotoğraf
kendini okutmayacak bu sebeple de mesaj iletilmeyecektir. Kontrast
renkler kullanılarak da armoni yakalanacağı unutulmamalıdır. Dekoratif,
süslü fontlar yerine sade, okumayı güçleştirmeyecek fontlar seçilmeli,
tasarımlarda tutarlılık için çok çeşitli fontlar aynı tasarımda
kullanılmamalıdır. Bunun yerine birbirini destekleyen yazı ailesi olarak
benzer olan en fazla iki farklı yazı fontu ya da aynı yazı fontunun farklı
yazı stilleri (bold-semi, bold, italic, narrow, extented) tercih edilerek
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kullanılmalıdır. Slogan ya da başlığı oluşturacak sözcükler olabildiğince
kısaltılmalıdır. Tasarım kurgulanmadan önce, mesajın fotoğrafla mı yoksa
tipografiyle mi iletileceğinin kararı verilmeli; incelenen örneklerde de
görüldüğü gibi ya fotoğraf ön plana ya da tipografi ön plana çıkarılmalıdır.
Tasarımcı okuyucuyu yönlendirendir, hangi öğenin önce okunması
gerektiğine karar vererek görsel hiyerarşiyi bu doğrultuda
ölçeklendirmelidir. Çok büyük fotoğraf kullanıp aynı zamanda çok büyük
tipografi düzeni oluşturmak, bu iki öğeden birinin direkt algılanmamasına
yol açacağından bu gibi kullanımlardan kaçınılmalıdır. Etkili bir tasarım
oluşturmanın en basit yöntemi fazla öğe kullanmaktan uzak durmak ve
mevcut öğeleri hiyerarşik sıraya koyarak düzenlemektir. Doğru bir şekilde
kurgulanmış sade bir tasarımda mesajın daha çabuk iletileceği
unutulmamalıdır.
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YAŞANMIŞ PANDEMİLER PERSPEKTİFİNDE COVİD19’UN KÜRESEL EKONOMİYE ETKİLERİNİN ÖNGÖRÜLMESİ
Forecasting The Effects of Covid-19 on The Global Economy
in The Living Pandemia Perspective
Ahmet Fatih Aydemir*
Giriş
Her şeyden önce, bulaşıcı bir virüsün yayılmasının dünya ekonomisini
etkileyebileceği kanalların ne olduğunu açıklığa kavuşturmak
gerekmektedir. Öncelikle ilk kanal, hasta insanların bakımı ve enfeksiyonu
kontrol altına almak amacıyla alınan önlemlerin ülke ekonomisine önemli
maliyetler getirmesi ve yine ilgili ülkelerin sağlık sistemi üzerindeki
doğrudan etkisidir. Bu maliyetler hem tıbbi cihazlar, hem de virüsle
mücadelede görev alan sağlık personeli için fazla mesai masraflarını
içermektedir. Bununla birlikte, ekonomiye verilen temel zararın dolaylı
yollardan gerçekleşiyor olması da muhtemeldir. Ekonomiye dolaylı olarak
ne tür olumsuz etkiler getirdiği hakkında ise şunları vurgulayabiliriz:
 Çok sayıda işçinin hastalığı veya ölümü üzerine yada hasta aile
üyelerine bakma ihtiyacı nedeniyle iş arzında azalma ve bunun
sonucunda verimlilikte azalma;
 Etkilenen bölgelerdeki bulaşmayı sınırlamak için şirketlerin,
dükkânların, okulların, kamu hizmetlerinin geçici olarak
kapatılması;
 Özellikle "riskli" kabul edilen sektörlerde (turizm, catering,
sinema ve tiyatrolar, spor etkinlikleri, temel ihtiyaç olmayan
malların perakende satışı, ulaşım) tüketici talebinde keskin bir
düşüş;
 Uluslararası ticaret ve dış yatırımda bir çöküş.
Yukarıda açıklanan etmenlerin ekonomiye etkisi ne kadar büyük
olabilir soru akla gelmektedir. Bu konuyu ele alan hemen hemen tüm
çalışmaların sonuçları, genel ekonomik dengenin ekonometrik modellere
dayanan simülasyonlarını içermektedir. Bu konuda yapılmış az sayıda
ampirik çalışma vardır. Bunlar arasında Brainerd ve Sigler (2003), Garrett
(2009) ve Karlsson ve ark.(2012) 1918-19 İspanyol gribinin ekonomik
etkilerine odaklanmıştır. Brainerd ve Sigler (2003), İspanya'nın ve grip
salgınından en çok etkilenen ülkelerin 1920'lerde daha yüksek gelir ve
büyüme oranları yaşadıklarını, Garrett (2009) da pandeminin ABD'deki
imalat fiyatları üzerinde olumlu bir etki gösterdiği bulgusuna ulaşmışlardır.
(Dr. Öğr. Üyesi ) Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, UTL
Bölümü, Erzurum- TÜRKİYE e-mail: aydemir@atauni.edu.tr
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Karlsson ve diğ.(2012), İsveç'te salgının patlak vermesinin yoksulluk
oranında bir artışa ve sermaye getirilerinde bir azalmaya neden olduğunu,
ancak işgücü geliri üzerinde önemli bir etkisi olmadığını çalışmalarında
paylaşmışlardır.
Yapılan çalışmalarda elde edilen sonuçlar, kurulan model ve kullanılan
değişkenlerin boyutlarına bağlı olarak ortaya konulan varsayımlara
bağlıdır, çalışmalarda hasta insanların oranını yani vaka sayısını ve bu
hasta olan insanlardan ne kadarının öldüğünün yani "vaka ölüm oranı"
şeklinde değerlendirilmiştir. Genel olarak analiz edilen çalışmalar, Dünya
Sağlık Örgütü tarafından tanınan ve geçmişteki üç grip pandemisinde
yaşanan ve benzeyen senaryoları göz önünde bulundurmakta ve bu geçmiş
pandemilerin ekonomik etkilerini referans olarak kabul etmişlerdir.
Dünya Sağlık Örgütü tarafından 1918-19 İspanyol gribi, 1957 Asya
gribi ve 1968-69 Hong Kong gribi ve daha sonrasında yaşanan 2009
Domuz Gribi olmak üzere dört grip pandemisi duyurulmuştur. Geçmişte
yaşanılan üç pandeminin hepsinin yayılma oranının yüzde 25 ila 35
arasında olduğu tahmin edilirken, ölümcüllük oranı İspanyol gribi için
yüzde 2 ila 3 arasında gerçekleşmişken, 1957 Asya gribi ve 1968-69 Hong
Kong gribinde ise bu oran yüzde 0,2'den az olarak gerçekleşmiştir. Söz
konusu ölüm oranları pandemiden etkilenen insanların yani vaka sayısına
göre değil dünya nüfusuna göre gerçekleşen oranlardır. (WHO, 2009).
1. Geçmiş Pandemilerin Küresel Etkileri
Pandeminin küresel ekonomik etkileri üzerine odaklanan başlıca
çalışmalar sonuçlarıyla beraber aşağıda verilmiştir.
McKibbin ve Sidorenko (2006), geçen yüzyılın üç pandemisini
inceleyerek üç senaryoyu ele almaktadır. Bu senaryolarda pandeminin
etkilerini daha hafif ele alındığı birinci senaryoda 1968-69 Hong Kong
gribine benzer şekilde, ölümlerin 1,4 milyon olarak gerçekleşeceği ve
pandeminin patlak vermesinden sonraki ilk yıl dünya GSYİH'sı üzerindeki
olumsuz etkinin 0'a eşit olacağı şeklinde verilmiştir. Ölüm oranın yüzde 7
ve 14 milyon ölümün beklendiği ikinci senaryoda 1957 Asya gribine
benzeyen ve dünya GSYİH'sı beklenen büyümeye oranla 2 puan azalacağı
öngörülmüştür. En ciddi senaryoda ise İspanyol gribi1918-19,da olduğu
gibi ölümlerin 71 milyona yükseldiği ilk yıldaki GSYİH’daki küçülmenin
4.8'e ulaştığı bir oran olarak verilmiştir. En olumsuz senaryoda bile,
pandeminin ekonomi üzerindeki etkisinin ikinci yılda azaldığını ve
GSYİH'nın bundan biraz daha düşük bir seviyede yakınsamaya
başladığını, üçüncü yıldan itibaren neredeyse pandeminin ekonomik
olumsuz etkilerinin tamamen bitme eğiliminde olduğu sonucuna
ulaşmışlardır.
Diğer taraftan pandemi nedeniyle daha güvenli ülkelere sermaye kaçışı
nedeniyle düşük ve orta gelirli ülkelerde pandeminin makroekonomik
negatif etkilerinin daha güçlü olduğu ve yine fiyatları yukarı doğru iten
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düşük işgücü arzı, işletmeler için daha yüksek üretim maliyetleri gibi arz
yönlü şokların ise çoğu ülkede enflasyonu artırdığı sonucuna ulaşılmıştır.
Burns ve diğ. (2008), bir önceki makalede öngörülen (McKibbin ve
Sidorenko-2006) İspanyol gribi senaryosuna devam etmekte ve ilk yıl
küresel GSYİH'da yüzde 3,1'lik bir düşüş tahmin etmektedirler. Ancak bu
durumda, düşüşün çoğu (yaklaşık üçte ikisi) talep tarafındaki şoklardan,
yani tüketici davranışındaki değişikliklerden kaynaklanmaktadır.
Verikios ve diğ. (2011) çalışmalarında iki olası pandemi senaryosunun
üç aylık etkilerini simüle etmektedir: Bu similasyona göre bulaşıcı ve
ölümcül bir virüs (yüzde 3'lük yayılma oranı, yüzde 10'luk ölümcüllük
oranı) ve çok bulaşıcı fakat ölümcül olmayan bir virüs (yüzde 40'lık
yayılma oranı, ölümcüllük oranı yüzde 0.5) varsayılarak senaryo
geliştirilmiştir. Her iki durumda da, pandeminin GSYİH üzerindeki
olumsuz etkisinin zirvesi, pandeminin ortaya çıkmasını izleyen ikinci ve
üçüncü çeyreklerde ortaya çıkacağı yönünde bulguya ulaşılmıştır. Pandemi
sonrasında, ekonomi yavaş yavaş bir önceki durumuna geri döneceği yada
biraz daha düşük bir seviyeye dengeleneceğini öngörmüşlerdir. Ancak,
GSYİH üzerindeki etkinin büyüklüğü iki senaryoyu birbirinden
ayırmaktadır. Düşük bulaşıcı virüs senaryosunda, küresel GSYİH, birinci
yılda yüzde 0,3, ikinci yılda yüzde 0,1 oranında azalmakta ve istihdam
üzerinde benzer bir etki yaratmaktadır.
Uluslararası ticaret üzerindeki etki ise GSYİH'ye göre iki kat daha fazla
olarak hesaplanmıştır. Ticaret ve turizme daha fazla bağımlı olan ülkelerde
pandemi daha fazla ekonomik hasara yol açmaktadır. Çok bulaşıcı bir
virüsün olduğu senaryoda ise, ilk yıl küresel GSYİH yüzde 3,3 oranında
düşerken, ikinci ve üçüncü çeyreklerde yüzde 4-4,5'lik zirvelere
çıkabilmekte; istihdam ve uluslararası ticaret için ise bu durum tam tersine
gerçekleşeceğini hesaplamışlardır. (sırasıyla yüzde -6,5 ve yüzde -5).
Keogh-Brown ve diğ. (2008), 1957 ve 1968-69'a benzer özelliklere
sahip bir pandeminin ana Avrupa ekonomileri üzerindeki etkilerini
değerlendirmektedir. Söz konusu salgınların çok ölümcül oranlara sahip
olmadığı temel senaryoda, GSYİH üzerindeki negatif etki yüzde 0,4-0,5
civarında oldukça sınırlı olacağı ve hane halkı tüketimi harcamalarının
yüzde 1 oranında azalacağı bulgusuna ulaşmıştır. Bununla birlikte, virüsün
yayılmasını sınırlamak için, her ülkenin dört hafta boyunca okulların
kapatılmasını emrettiği varsayımından hareket ederek, pandeminin
ekonomik etkilerinin büyük ölçüde negatif olarak artacağını, böyle bir
durumda işçilerin yaklaşık yüzde 14'ünün evde çocuklarına bakmak için
evde kalmaya zorlandığı varsayılarak, GSYİH üzerindeki olumsuz etkinin
ülkeye bağlı olarak yüzde 5-8'e oranında düşüşle neticeleneceği, bununla
beraber tüketimin yüzde 9-11 oranında düşeceği sonucuna ulaşmışlardır.
Çalışma aynı zamanda, antiviral bir aşının bulunması ve yayılmasının okul
kapanışlarının ekonomi için olumsuz etkilerinin nasıl dengelenebileceğini
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ve GSYH'deki düşüşün bu sayede yüzde 1'in altına sınırlanabileceği
sonucuna varmıştır.
Kongre Bütçe Ofisi'nin (2006) (ABD hükümetinin yasama organı
içinde, Kongre'ye bütçe ve ekonomik bilgi sağlayan bir federal ajanstır. )
yayınladığı bir raporda olası iki farklı pandeminin ABD ekonomisi
üzerindeki etkileri simüle edilmiştir. Birinci senaryoda daha "şiddetli" bir
pandemi (yüzde 30'luk yayılma, yüzde 2,5'lik ölümcüllük ve ortalama üç
haftalık çalışmaya ara verildiği ) durumunun etkileri, ilk yılda Amerikan
GSYİH'sini %4,25 düşüreceği ve bu düşüşün yüzde 2,25'i arz yönlü
şoktan, yüzde 2'sinin ise talep yönlü şoktan kaynaklanacağı ifade
edilmiştir. İkinci ve daha hafif pandemi şartlarının ele alındığı senaryoda
ise (yayılma oranı% 25, ölümcüllük oranı% 0,1, ve dört gün boyunca
çalışmaya ara verilmesi), durumunda ise pandeminin ilk yılda Amerikan
GSYİH'sini 1 azaltacağı bulgusuna yer verilmiştir.
Avrupa Komisyonu (2006) , raporundan olası bir pandeminin Avrupa
GSYİH'sı üzerindeki olumsuz etkinin %1,6 olacağını hesaplamıştır.
Rapora birinci yılda üçte ikisi arz şoku nedeniyle olmak üzere, ikinci ve
üçüncü yıllarda bu etkinin % -0,5 olarak gerçekleşmesi
öngörülmüştür. GSYİH'daki düşüşün bir kısmı pandemi nedeniyle emek
arzındaki kalıcı azalma nedeniyle olsa da, GSYİH daki gerileme pandemi
sonrası emek arzındaki kalıcı azalma nedeniyle oldukça hızlı bir şekilde
geri kazanılacaktır. Bu bağlamda, Akdeniz ülkeleri (özellikle İspanya ve
Yunanistan) turizme daha bağımlı oldukları için ekonomik olarak zarar
görebilecektir. ABD, CBO (Kongre Bütçe Ofisi) raporunda kabul
edilenlerin büyüklüğünün daha güçlü bir talep yönlü şoklar olduğunu
düşünürsek, Avrupa GSYİH'sındaki düşüş ilk yılda yüzde 3,3 olacağı
varsayılmıştır.
2. Covid-19 Pandemisinin Ülke Ekonomilerine
Azaltmak için Alınabilecek Önlemler

Etkisini

Covid-19 pandemisi esnasında ülkelerin uyguladıkları Maliye
Politikaları hem kişilere hem de istihdamın önemli ayağını oluşturan
işverenlerin şimdiki durumlarını ve gelecekte olası yaşanacak ekonomik
krizlerini önleme adına önemli bir rol üstlenmiştir. Diğer taraftan bir
ülkenin olası yeni bir krize tepki verme süratini artırma ve toparlanması
adına çok önemli işlev görmektedir.
Yaşana ekonomik kriz sona erdiğinde, herkese fayda sağlayacak
ekonomik bir iyileşme, gelişmiş sosyal güvenlik yapısına ve geniş tabanlı
mali desteğe bağlı olarak gerçekleşecektir. Sağlık hizmetleri alt yapısı ve
olası yaşanacak iklim değişikliklerinin beraberinde getireceği olumsuz
senaryoları gidermek için yapacakları kamu harcamaları da yine bu geniş
tabanlı mali destek içerisinde sayılabilir. Yüksek dış borçlu ülkelerin,
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iyileşme aşaması için kısa vadeli mali desteği uzun vadeli borç
sürdürülebilirliğiyle dikkatlice dengelemek zorunda kalacaktır.
Yeni mali durum, politika yapıcılarının mali olarak geleceğe yönelik
ihtiyatlı bir şekilde nasıl yatırım yapacaklarını ve talebi artırıcı işsizlik
yardımlarını sürdürebilir kılmak için iyi planlanmış politikalar
uygulanmasını da zorunlu kılmaktadır.
Diğer taraftan insanlar için sosyal güvenlik alt yapısının
güçlendirilmesi hususu da önemli bir etken olarak hükümetlerin karşısına
çıkmaktadır. Özellikle içinde yaşadığımız pandemi sosyal güvencesi
olmayan savunmasız insanları hem manen hem de ekonomik anlamda
oldukça etkilemiştir. Bu sorunu gidermek için ülkeler; işsizlik ve sosyal
güvenlik yardımlarını genişletmiştir. Örnek verilecek olursa ABD’nin
sosyal güvenlik alt yapısı geleneksel olarak küçük olduğundan Avrupa’ya
kıyasla daha fazla savunmasız insan Covid-19 pandemisinden etkilenerek
hem işlerini hem de hayatlarını kaybetmiştir.
Bu bakımdan iyi bir sosyal güvenlik alt yapısının nasıl olacağını şu
şekilde özetleyebiliriz.
 İlk olarak, savunmasız gruplara aşamalı olarak geniş bir kapsam
ve yeterli fayda sağlayacak bir sistem olmalıdır. Yani en
yoksullara daha cömert davranılmalıdır.
 İkinci olarak, işveren teşviklerini koruyan ve bu teşviklerden
yararlanan işçi sınıfının iş bulmasına, sağlık hizmeti almasına ve
eğitim ve öğretime katılmasına yardımcı olunmalıdır..
 Üçüncüsü, çalıştırılması daha pahalı olan (Doktor, hemşire,
mühendis vs) insanlara adil ve tutarlı bir şekilde fayda sağlayan ve
karmaşıklığı giderilmiş bir alt yapı sağlanmalıdır. Bu gelişmelere
karşı, gelişmiş ekonomilerdeki hükümetler mevcut programlar
dahilinde daha fazla insanı kapsayarak ve uygulanan politikaların
insanların yaşamları üzerindeki etkisini pozitif olarak artırarak
sosyal güvenlik alt yapısını iyileştirebileceklerdir.
Diğer taraftan hükümetler, pandemi esnasında nüfusun en yoksul yüzde
20'sine nüfusun en zengin yüzde 20'sine göre daha fazla pay ayırırlarsa,
sosyal güvenlik ağlarınıda buna göre revize edelerse daha iyi bir yeniden
dağıtımla sonuçlanabilecektir.
Bir diğer husus ise, salgın hastalıktan etkilenen ve işini kaybedenlerin
daha sonra yeniden işe almasına yardımcı olmak için hükümetler, firmaları
işe almaya teşvik etmek için geçici vergi teşvikleri planlayabilirler.
Özellikle işsizlik nedeniyle talep güçleri düşen İnsanların harcama
yapmasını sağlamak için, katma değer vergisi indirimleri veya tüketimi
teşvik için transfer harcamalarını artırma yolunu kullanabilirler. Ayrıca
daha küçük yatırım projelerinin gerekli destekler verilerek hayata
geçirilmesi için hızlandırılabilecek önlemler alınabilir, destek kapsamı bir
ülkenin bu önlemleri finanse etme yeteneğine bağlı olduğunun altını
çizmekte fayda vardır.
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Hepsinden önemlisi İnsanların sağlığını korumaktır. Gelecekteki
salgınlardan kaynaklanabilecek riskleri en aza indirmek için sağlık alt
yapısına kaliteli kamu yatırımı yapılması belki de en önemli husustur.
Ülkelerin pandemiden önce alt yapı, güneş enerjisi ve diğer sürüdürülebilir
kalkınma hedeflerine yönelik hedefleri olduğu bilinmektedir. Bu yatırımlar
için önümüzdeki yirmi yılda küresel olarak 20 Trilyonu aşacağı
hesaplanmaktadır. Ayrıca, Karayolları, köprüler ve temiz enerji gibi
sermaye projelerinin uzun teslim süreleri göz önüne alındığında,
hükümetlerin şimdiden yatırım planlarını gözden geçirmeye başlamaları
önemlidir. Bu onlara darboğazları aşmaları ve ekonomik kriz sona
erdiğinde uygulayabilecekleri bir dizi hazır projeyi hazırlamaları için
zaman verecektir. Kaliteli kamu yatırımlarının ölçeklendirilip
ölçeklendirilmeyeceği ve ne kadar artırılacağı da dâhil olmak üzere
kararlar, belirli sektörlerdeki ihtiyaçlara ve bunların ekonomik ve sosyal
faydalarına, finansman kapasitesine ve kamu yatırımlarının verimliliğine
bağlı olacaktır. Bu son nokta tüm ülkeler için kritik öneme sahiptir, çünkü
kamu altyapısına yönelik fonların üçte biri dünya çapında verimsizlik ve
yolsuzluk nedeniyle kaybedilmektedir.
Almanya ve Hollanda gibi geniş bütçeli gelişmiş ekonomiler için, kamu
yatırımlarına daha fazla harcama yapmak faydalı olacaktır, Bu ülkelerdeki
düşük faiz oranı, kamu yatırımlarına daha fazla olanak sağlamaktadır.
Böylece yapılan yatırımlar, kamu sektörünün net değerini artırır. Diğer
taraftan her ne kadar AB üyesi olsa da İtalya ve İspanya gibi kamu
harcamalarının yapılmasında daha az manevra alanı olan ülkeler için,
kamu yatırımlarını artırmak aynı zamanda kamu gelirlerini de artırıcı
önlemlere bağlı olacaktır.
Gelişmekte olan piyasalarda ve Brezilya ve Güney Afrika gibi
gelişmekte olan ekonomilerde, yüksek borç seviyeleri ve artan faiz
ödemeleri, gelişmenin ihtiyatlı ve sürdürülebilir bir şekilde finanse
edilmesini gerektirmektedir. Bu ülkeler daha azıyla daha fazlasını
başarmaya çalışmalıdır. Nijerya gibi düşük gelirli gelişmekte olan ülkeler
için uzun vadede kamu gelirlerini artırmak ülke için çok önemli olacaktır.
Daha yüksek devlet borç seviyelerine sahip Türkiye gibi, ülkelerde,
kamu yatırımlarını yönetirken, diğer taraftan toparlanmayı mali araçlarla
desteklemek hassas bir dengeleme eylemidir. Pandemi ve ekonomik etkisi,
uygulanan politika tepkileriyle birlikte,mali açıklarda ve hükümet borç
oranlarında önemli bir artışa neden olacaktır. Pandemi azaldıkça ve
ekonomi rayına girdikçe, kamu borç oranlarının yüksek seviyelerde de
istikrar kazanması beklenebilir. Eğer toparlanma beklenenden daha uzun
sürerse, ülke ekonomisinin borç dinamikleri daha olumsuz bir seyir
izleyebilir.
Pandemi azaldıkça, ülkeler, güvenilir orta vadeli reform planlarını
ilerletmek için ekonomik toparlanmalarını daha fazla destekleyebilirler.
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Sonuç
Bir pandeminin ekonomik etkisinin derecesi, bulaşmanın yani vaka
sayısının ciddiyetine dair hipotezlere bağlıdır. Eğer 1957 Asya gribine
veya 1968-69 Hong Kong'una benzer bir hafif pandeminin dünya
GSYİH'sı üzerinde sınırlı bir etkiye sahip olacağı beklenebilir, bu tip bir
pandeminin GSYİH üzerinde yıllık etkisi yüzde 1'den az iken, 1918-19
İspanyol gribine benzer şekildeki şiddetli bir pandeminin küresel ekonomi
üzerindeki olumsuz etkisi ilk yılda yüzde 3 ile 5 oranında olabileceği
düşünülmektedir.
Tahmin edilen tüm ekonomik etkiler, güçlü olmasına rağmen, esasen
kısa vadelidir ve neredeyse bir yıl içinde tamamen çözülme
eğilimindedir. Eğer pandemi nedeniyle insan ölüm sayısı yüksek ise orta
vadede, GSYİH, , pandeminin olmadığı dönemlerde ulaşacağı seviyenin
sadece biraz altında bir rakama ulaşabilecektir. Geçmiş tecrübeler
göstermiştir ki kısa vadede, hem bulaşıcı hem de az öldürücü bir virüs, hem
tüketicilerde hem de işletmelerde daha güçlü arz ve talep şokları ortaya
çıkarabildiğinden, ölümcül ama az bulaşıcı bir virüsten daha fazla küresel
ekonomiye zarar vermektedir. Diğer taraftan, uzun vadeli etki ise
çalışabilir nüfusun varlığına dolayısıyla pandeminin ölümcül etkisine
bağlıdır.
Pandeminin Uluslararası ticaret üzerindeki etkisi GSYİH'ya etkisine
göre daha güçlüdür, bundan dolayı ekonomisi uluslararası ticarete bağımlı
olan ülkeler için ekonomik zarar daha fazla olacaktır. Gelişmekte olan
ülkeler, hem virüsün yayılmasını engellemede hemde yabancı sermayenin
yatırımcılar tarafından daha güvenli olduğu düşünülen gelişmiş ülkelere
gitmesi yani sermaye çıkışı sorunu nedeniyle pandemiden en çok etkilenen
ülkelerdir.
Nihayetinde pandeminin etki kapsamı belirlenirken, hem arz yönlü
şoklar (düşük işgücü arzı, düşük verimlilik, şirketler için yüksek
maliyetler, vb.) hem de talep yönlü şokların (panik nedeniyle tüketimin
azaltılması / değiştirilmesi) enflasyon üzerindeki etkisi ve bu şoklardan
hangisinin geçerli olduğuna bağlıdır.
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DIŞA AÇIKLIK EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE
ÖRNEĞİ
Burcu Yılmaz Şahin*
Giriş
Ekonomik, siyasal ve teknolojik faktörlerin de etkisiyle 1980’lerde
küreselleşmenin hız kazanması sonucu dışa açıklık kavramı ekonomi
literatüründe araştırılan konulardan olmuştur. Dışa açıklık kavramı
genel olarak, bir ekonominin küresel ekonomik güçlerle bütünleşme
derecesini belirtmektedir. Ticari açıklık, finansal açıklık ve uluslararası
işgücü göçleri dışa açıklığın ekonomik göstergeleri arasında sayılabilir.
Ekonomik büyüme ve dışa açıklık arasındaki ilişki de uzun yıllardır
iktisatçılar tarafından araştırılmaktadır. Dışa açıklık, ülkelerin farklı
pazarlara girmesine, rekabet etmesine ve sonuç olarak pazar boyutlarını
artırmasına olanak tanır. Dışa açıklığın bir diğer önemli avantajı,
teknolojinin kaynaktan (genellikle gelişmiş) hedef ülkelere (çoğu
durumda gelişmekte olan ülkelere) aktarılmasıdır. Uluslararası ticaretin
artması, yüksek teknolojili ürünlerin doğrudan ithalatından bilgi ve
teknolojinin yayılmasını kolaylaştırarak ekonomik büyüme sağlayabilir
(Barro ve Sala-i-Martin, 1995; Almeida ve Fernandes, 2008). Ticaret,
inovasyon kaynaklarıyla entegrasyonu kolaylaştırır ve doğrudan
yabancı yatırımlardan elde edilen kazancı artırır. Dışa açıklığın
ekonomik büyümeyi etkilediği düşünülen birçok kanal vardır. Birincisi,
serbest ticaret, güçlü rekabet ve gelişmiş kaynak dağılımı ile verimliliği
arttırır. İkincisi, dünya pazarlarına daha fazla erişim, ekonomilerin,
büyüklüklerini aşmaları ve ölçek ekonomilerinden yararlanmalarına
izin verir. Üçüncüsü, sermaye ve ara malı ithalatı ekonominin üretken
kapasitesini genişleterek büyüme sürecine katkıda bulunabilir.
Dördüncüsü, ticaret, uluslararası yayılım ve yeni teknolojilerin
benimsenmesi yoluyla verimlilik artışına yol açabilir.
Dışa açıklık, ticaret üzerindeki kısıtlayıcı düzenlemeleri azaltarak
ya da ortadan kaldırarak ulusal ekonomik etkinliği ve gelir seviyesini
arttırır. Uzun dönemde, ülkeye yabancı şirketlerin gelmesi, yeni
teknolojileri de beraberinde getirecek ve işgücü verimliliğini
arttıracaktır. İşgücü verimliliğinin artması yerel firmaların rekabet
gücünü arttıracak ve ihracat artışı sonucu gelir artacaktır. Ancak, dış
ticarette sadece olumlu dışsallıklar yoktur. Ülkenin dışa açık olması
bazı maliyetleri de beraberinde getirir. Örneğin, dış ticarette önemli bir
karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olan ülkelerde dışa açıklık uzun
dönemde verimliliğin düşmesine neden olabilir. Ayrıca, dışa açıklık
(Dr. Öğr. Üyesi); Giresun Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
İktisat Bölümü, Giresun/ TÜRKİYE, e-mail: burcu.sahin@giresun.edu.tr
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oranının artması, hükümetlerin, yerli üreticileri dış şoklardan korumak
amacıyla, önlem almasını gerektirebilir
Dışa açıklığın ekonomik büyüme üzerindeki etkisi ve yönü
konusunda 1970’li yılların sonu ve 1980’li yılların başından itibaren
yapılan çalışmalarda, ülkelerin ticaret stratejileri ve yönelimleri dikkate
alınarak, dışa açıklık dereceleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu
çalışmalardan bir kısmında ülkelerin ticaret yönelimleri ile ekonomik
büyümeleri arasında ilişki araştırılmıştır. Bu konuda yapılan
çalışmaların bir kısmında büyüme ve dışa açıklık arasındaki ilişki
pozitif bulunurken, diğerlerinde negatif ilişki bulunmuş veya ilişkinin
olmadığı sonucuna varılmıştır.
Bazı çalışmalar ticaret açıklığının ekonomik büyüme üzerindeki
olumlu etkisini desteklerken (bkz. Dolar, 1992; Edwards, 1992 ve 1998;
Sachs ve Warner, 1997; Harrison, 1996; Frankel ve Romer, 1999;
Greenaway vd, 2002; Lee vd 2004; Kim, 2011), diğerleri ticari açıklığın
ekonomik büyümenin gelişimine zarar verdiği görüşünü
sürdürmektedir (bakınız Edwards, 1993; Rodrik ve Rodriguez, 2000;
Sachs ve Warner, 1997).
Bazı ampirik çalışmalar da ise dışa açıklığın sadece gelişmiş
ülkelere fayda sağladığı, gelişmekte olan ülkelere faydalarının önemsiz
olduğu ileri sürülmektedir. Örneğin, Grossman ve Helpman (1990,
1991) ve Rodrik (1999), gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler arasındaki
serbest ticaret veya dışa açıklığın ikincisine fayda sağladığını
göstermektedir, çünkü gelişmekte olan ülkeler, gelişmiş ekonomilere
kıyasla daha düşük bir marjinal ihracat eğilimine sahiptir. Bununla
birlikte, Lindert ve Williamson (2003) küçük ülkelerin, özellikle daha
gelişmiş ekonomilerle ticaret yaptıklarında, dışa açıklıktan daha fazla
yararlandıklarını ileri sürmektedir.
Bu çalışmada, Türkiye ekonomisinde dışa açıklığın ekonomik
büyüme üzerine etkisi araştırılmıştır. 1983-2017 dönemi, gayri safi
yurtiçi hasıla (GDP), dışa açıklık (OPEN), beşeri sermaye (HC: eğitim
süreleri temel alınarak oluşturulan beşeri sermaye endeksi), fiziki
sermaye (CS: sermaye stoku) değişkenleri ile ARDL (Autoregressive
Distributed Lag Model) yöntemi kullanılarak dışa açıklık ekonomik
büyüme değişkenleri arasındaki ilişki tahmin edilmiştir.
Literatür
Dışa açıklık ve ekonomik büyüme ilişkisini araştıran çalışmalar
1990’lı yıllarda artmıştır. Dollar (1992), Sachs ve Warner (1995),
Edwards (1998), Rodriguez ve Rodrik (1999), Frankel ve Romer
(1996)’in çalışmaları bu konudaki temel çalışmalardandır. Bu
çalışmalar dışında farklı ülkelerde değişkenler arasındaki ilişkiyi
araştıran çalışmalar da mevcuttur.
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Dollar (1992), yaptığı çalışmasında
95 gelişmekte olan ülke
için 1976-1985 arası dönemi verilerini kullanmıştır. Panel EKK Yatay
Kesit Tahmini yöntemi ile büyüme ile dışa açıklık arasında pozitif ve
anlamlı ilişki olduğunu ileri sürmüştür.
Sachs ve Warner (1997) çalışmalarında 122 ülke için 1970-1989
arası dönemi verileriyle Panel EKK yöntemini kullanarak dışa açıklık
ile büyüme arasında pozitif ilişki bulunduğunu ve dışa açık
ekonomilerin kapalı ekonomilerden daha başarılı performans gösterdiği
sonucuna ulaşmışlardır.
Edwards’ın (1998), dışa açıklık ile toplam faktör verimliliği (TFV)
arasındaki ilişkiyi incelediği çalışması bu konuda en çok bilinen
çalışmalardan biridir. Edwards çalışmasında alternatif bir yaklaşım
uygulamaya çalışmış ve farklı dışa açıklık endeksleri kullanarak,
sonuçlarının tutarlı olup olmadığını araştırmıştır. Edwards çalışmasında
1960-1990 dönemi TFV büyüme oranını incelemiş ve 1980-1990 yılları
arasında bu oranının yükseldiğini belirtmiştir. Çalışmada 93 ülke ele
alınmıştır. Çoğu regresyonda açıklık katsayısı ve beşeri sermaye pozitif
ve anlamlıdır. Açıklık ile büyüme arasında pozitif anlamlı ilişki
bulunmuştur.
Rodriguez ve Rodrik (2000), dışa açıklık ve ekonomik büyüme
arasında pozitif ilişki olduğunu ileri süren Dollar (1992), Ben-David
(1993), Sachs ve Warner (1995), Edwards (1998) ve Frankel ve Romer
(1999)’in çalışmalarını eleştirmişlerdir. Çalışmalarında ülke sayısı
değişmektedir. Kullanılan dönem çalışmalara göre farklılaşır.
Yöntemler çalışmalara göre değişim göstermektedir. Eleştirdiği
çalışmalar ticaret kısıtları ile büyüme arasında negatif ilişki bulurken
Rodriguez ve Rodrik böyle bir negatif ilişkinin kurulamayacağını
göstermektedir.
Frankel ve Romer (1999) Frankel ve Romer çalışmalarında, ticaret
hacminin kişi başına gelir artışı üzerine etkisini incelemişlerdir. Coğrafi
özellikler ve bunların ticaret üzerindeki etkilerini araştırmışlar ve ikili
ticaretin önemli belirleyicilerinden olan coğrafyanın, ülkenin toplam
ticaretinde de aynı derecede önem arz ettiğini göstermişlerdir. Coğrafi
koşulların etkilediği dışa açıklık ile gelir ilişkisinde ise bulunan sonuç,
ticaretin geliri arttırdığı yönündedir.
Ben-David (1998), çalışmalarında ticaret ve gelir yakınsaması
arasındaki ilişkiyi dışa açık ekonomilere dayalı çok ülkeli bir model
oluşturarak incelemişlerdir. Bu modelde açıklığın derecesi çıktıyı ve
durağan durum büyüme oranını etkilemektedir. Modelde durağan
durum büyüme oranı mevcut bilgi stoklarına bağlıdır. Bu nedenle
çalışma bilgi birikimi ve bilgi taşmalarının etkileri üzerine
odaklanmıştır. Çalışmada ticaretin bilgi taşmaları yoluyla gelir
yakınsamasına neden olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Aynı zamanda,
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yüksek oranda dışa açıklığın, yüksek oranda ekonomik büyüme
sağlayan bilgi birikimine neden olduğunu belirlemişlerdir.
Bu çalışmaların dışında, Bahmani-Oskooee ve Niroomand (1999),
Karras (2003), Yanikkaya (2003), Dollar ve Kraay (2004), Wang, Liu
ve Wei (2004), Freund ve Bolaky ( 2008), Das ve Paul (2011), Marelli
ve Signorelli (2011), Nowbutsing (2014) ve Zarra-Nezhad,
Hosseinpour ve Arman (2014) dışa açıklığın ekonomik büyüme
üzerindeki olumlu etkisini doğrulamaktadır.
Buna karşılık, Vamvakidis (2002) ve Ulaşan (2015) ticarete dayalı
büyüme hipotezine destek bulamamaktadır. Rigobon ve Rodrik (2005)
ticaretin gelir seviyeleri üzerinde önemli bir olumsuz etkisi olduğunu
bulmuşlardır.
Fenira (2015) dışa açıklık ile ekonomik büyüme arasında zayıf bir
ilişki bulurken, Rassekh (2007) 150 ülke için ticaret-büyüme bağını
araştırmakta ve düşük gelirli ülkelerin yüksek gelirli ekonomilere
kıyasla uluslararası ticaretten daha fazla fayda sağladığını ortaya
koymaktadır.
Veri Seti
Veri seti, Türkiye ekonomisi için gayri safi yurtiçi hasıla (Y),
sermaye stoku (K), beşeri sermaye (HC) ve dışa açıklık (OP)
değişkenleri için 1983'ten 2017'ye kadar veri içermektedir. Veri seti
Penn World Table 9.1’den elde edilmiştir. . Çalışmada değişken
kısaltmalarının önünde yer alan “L”, değişkenlerin logaritmasının, “Δ”
ise, birinci farklarının alındığını ifade etmektedir. Çalışmada Y ve K
değişkenlerinin reel değerleri kullanılmıştır. OP değişkeni ise ihracat ve
ithalat toplamının gayri safi yurtiçi hasılaya oranı olarak
hesaplanmıştır.
Çalışmada, dışa açıklığın ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin
tahmini amacıyla içsel büyüme modelleri çerçevesinde oluşturulan (1)
numaralı regresyon modeli kullanılmıştır.
(1)
l(Yt )=β0 +β1l(K t )+β 2l(HCt )+β3l(OPt )+u t
Çalışmada kullanılan gayri safi yurtiçi hasıla, sermaye stoku, beşeri
sermaye ve dışa açıklık değişkenlerine ait tanımlayıcı istatistikler Tablo
1’de sunulmuştur.
Tablo 1: Tanımlayıcı İstatistikler
Ortalama
Medyan
Maksimum
Minimum
Standart Sapma
Gözlem Sayısı

Y
716551.2
569879.6
2065728.
145001.1
509195.3
58

K
2059289.
1468453.
6620450.
276339.7
1668953.
58
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HC
1.743305
1.772166
2.444311
1.221451
0.376558
58

OP
31.03365
33.17769
54.97032
5.726872
16.16375
58

Değişkenlere ait grafikler de aşağıda sunulmuştur.
Grafik 1: Değişkenlere Ait Grafikler
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Yöntem ve Bulgular
Çalışmada sahte regresyon ilişkisini önlemek amacıyla
değişkenlerin durağan olup olmadıkları belirlenmiştir. Durağanlık
analizinde, genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) (1979; 1981) testi
kullanılmıştır. Aşağıda verilen (2) ve (3) numaralı denklemler ADF
testi için tahmin edilmiştir.
p

 t   0  1 t 1   i  t i   t

(2)

i 1

p

 t   0  1 t 1   2t   i  t i   t

(3)

i 1

Yukarıdaki denklemlerde birim kök analizi yapılacak değişkeni, p
denkleme eklenen bağımlı değişken gecikmelerini  ile  ,
katsayıları, t, trendi, Δ, fark operatörünü,  , hata terimini ifade
etmektedir.
ADF birim kök testinde serinin durağan olup olmadığına  1
katsayısına göre karar verilir. Testte hesaplanan test istatistiği tablo
kritik değerinden küçükse, “Seri birim kök içermektedir” şeklindeki H 0
hipotezi red edilemez ve serinin durağan olmadığı sonucuna ulaşılır.
Test istatistiği tablo kritik değerinden büyükse, H 0 hipotezi reddedilir
ve serinin durağan olduğu sonucuna varılır.
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Tablo 2: ADF Birim Kök Testi Sonuçları
Değişken
LY
LK
LHC
LOP
ΔLY
ΔLK
ΔLHC
ΔLOP

Sabitli ADF
t-İstatistiği
Olasılık
0.106351
0.9617
0.815588
0.9929
0.258786
0.9726
-2.086821
0.2509
-6.330804
0.0000a
-2.657695
0.0916c
-4.128199
0.0028a
-5.668820
0.0000a

Sabitli ve Trendli ADF
t-İstatistiği
Olasılık
-2.282081
0.4322
-2.257932
0.4446
-4.412885
0.0066a
-3.816952
0.0274b
-6.259089
0.0000a
-2.826887
0.1977
-4.062794
0.0155b
-5.537020
0.0003a

Not: a, b ve c sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeyini gösterir.
ADF birim kök testi sonuçları Tablo 2’de sunulmuştur. Tablodan
0.01 önem düzeyine göre HC değişkeninin, 0.05 önem düzeyine göre
OP değişkeninin sabitli ve trendli versiyonda seviyesinde durağan
olduğu görülmüştür. Diğer değişkenlerin ise farkında durağan oldukları
tespit edilmiştir.
Değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkiyi tespit etmek amacıyla
eşbütünleşme testleri kullanılmaktadır. Çalışmada uzun dönemli
ilişkiyi tespit etmek amacıyla Peseran vd. (2001) tarafından geliştirilen
ARDL yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemin diğer eşbütünleşme
testlerine göre birçok avantajı bulunmaktadır. ARDL modeli küçük
örneklerde eşbütünleşme ilişkisini belirlemek için istatistiksel olarak
daha anlamlı bir yaklaşımdır (Ghatak ve Siddiki 2001). ARDL
yaklaşımının bir diğer avantajı ise, diğer eşbütünleşme testleri tüm
değişkenlerin aynı seviyede durağan olmasını (I(1)) gerektirirken; aynı
seviyede durağan olmayan değişkenlerde (I (1) ve / veya I (0)) ARDL
yaklaşımının uygulanabilir olmasıdır (Peseran v.d. 2001).
Değişkenlerin durağanlık seviyeleri bilinmiyorsa ARDL yöntemi
ampirik çalışma için daha uygundur.
ARDL modelinde uzun dönem ilişkinin tahmini iki adımda
gerçekleşir. İlk adımda, ARDL modeli en uygun gecikme uzunluğu için
tahmin edilir. Boş hipotez değişkenler arasında uzun dönem ilişki
olmadığı yönündedir ve Wald (F) testi ile test edilir. F testi ile elde
edilen istatistik Pesaran v.d. (2001) tarafından ileri sürülen alt kritik
sınırdan küçükse seriler arasında eşbütünleşme ilişkisi olmadığını ileri
süren boş hipotez (H0: 1 =  2 =0) reddedilemez. İstatistik, üst sınır
değerinden büyükse seriler arasında uzun dönem ilişki olduğu sonucuna
ulaşılır. İstatistik alt ve üst kritik değerler arasında ise uzun dönem ilişki
olup olmadığı konusunda karar verilemez Birinci adımda boş hipotez
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red edilmişse, ikinci adımda, kısa ve uzun dönem katsayıları tahmin
edilir. Çalışmada aşağıdaki (4) denklem ile gösterilen ARDL modelleri
tahmin edilmiştir.
p

q

i 1

i 0

Yt   0  1t   2 yt 1   3 X t 1   i Yt i   i X t i   t

(4)

Sınır testinde alternatif modeller içinde en uygun gecikme
uzunlukları AIC bilgi kriterleri yardımı ile belirlenir. Maksimum 4
gecikme uzunluğu alınarak AIC bilgi kriteri en küçük olan ve
otokorelasyon sorunu bulunmayan gecikme uzunluğu en uygun
gecikme uzunluğu olarak belirlenmiştir. En uygun model seçimi grafik
2’de sunulmuştur.
Grafik 2: AIC Kriterine Göre Model Seçimi
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AIC kriterine göre seçilen ARDL (4,2,4,4) modelinde F istatistiği
26.139 olarak tespit edilmiştir. F istatistiği, Pesaran vd.(2001) tablo
değerleri ile karşılaştırıldığında %1 anlamlılık seviyesinde Pesaran’ın
üst kritik değerinden büyük olduğu için değişkenler arasında uzun
dönemli ilişkinin olduğuna karar verilmiştir.
Tablo 3’de sunulan uzun dönem katsayılarına göre LK’daki %1’lik
artışın LY’yi %0.75 arttırdığı, LHC’deki %1’lik artışın LY’yi %0.76
arttırdığı ve katsayıların %1’de istatistiksel olarak anlamlı olduğu,
LOP’deki %1’lik artışın LY’yi %0.029 arttırdığı ve katsayının %5’de
istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir.
Tablo 3:ARDL (4,2,4,4) Modelinin Uzun Dönem Katsayıları
Değişkenler
LK
LHC
LOP

Katsayılar
0.750436
0.760622
0.029288

t- istatistikleri
26.07429a
4.668058a
2.681433b

Not: a ve b sırasıyla %1 ve %5 anlamlılık düzeyini gösterir.
Uzun dönem katsayılarının elde edilmesinin ardından (5) numaralı
hata düzeltme modeli ile kısa dönem katsayılar tahmin edilmiştir.
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p

p

i 1

i 0

Yt   0  1 ECt 1    i Yt i   i X t i  ut

(5)

(5) numaralı denklemde EC (error correction), hata düzeltme
terimini ifade etmektedir. 1 ile gösterilen hata düzeltme teriminin
katsayısı, düzeltme hızı olarak adlandırılmakta ve kısa dönemde
dengesizliğin ne kadarının düzeleceğini göstermektedir. Hata düzeltme
modelinin kararlılığının sağlanması amacıyla, 1 katsayısının negatif
işaretli ve istatistiksel olarak anlamlı olması beklenmektedir.
Bu katsayının 0 ile -1 arasında olması uzun dönem denge değerine
yakınlaştığını, -1 ile - 2 arasında bir değer alması hata düzeltme
mekanizmasının denge değeri etrafında azalan salınımlar sergileyerek
dengeye geldiği anlamına gelmektedir. Bu değerin 0’dan büyük veya
-2’den küçük olması ise denge değerinden uzaklaşıldığına işaret
etmektedir
Sonuçlar Tablo 4’de sunulmuştur. Tablo 4’de hata düzeltme
katsayısı -1.827 olarak elde edilmiş ve istatistiksel olarak %1’de
anlamlı bulunmuştur. Bu hata düzeltme mekanizmasının denge değeri
etrafında azalan salınımlar sergileyerek dengeye geldiği, şoklar ve trend
arasındaki tutarsızlıkların bir yıldan az bir sürede azaldığını
göstermektedir.
Tablo 4. ARDL (4,2,4,4) Modeli Hata Düzeltme Katsayısı
Değişkenler
ECM(-1)

Katsayılar
-1.827297

t-istatistikleri
-11.14270a

Not: a, %1 anlamlılık düzeyini gösterir.
Tablo 5’te sunulan diagnostik test sonuçları ARDL modelinde
hataların normal dağıldığını ve otokorelasyon, değişen varyans
sorunlarının olmadığını göstermektedir.
Tablo 5: Diagnostik Test Sonuçları
Diagnostik Testler
Breusch-Pagan-Godfrey Testi

0.355060 (0.9815)

LM (1) Testi

0.036869 (0.8503)

Jarque-Bera Normallik Testi

0.891717 (0.640274)

Not: Parantez içindeki rakamlar olasılık değerlerini göstermektedir.
Çalışmada elde edilen uzun dönem katsayıların istikrarlı olup
olmadığı CUSUM (Cumulative Sum of Recursive Residuals) ve
CUSUMQ (Cumulative Sum of Squares of Recursive Residuals)
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testleri ile ortaya konmuştur. %5 anlamlılık düzeyinde katsayıların
istikrarlı olduğu Şekil 1'deki grafiklerde görülmektedir.
Şekil 1: CUSUM ve CUSUMQ Grafikleri
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Değişkenler arasında nedensellik ilişkisi Toda-Yamamoto (1995)
nedensellik testi ile araştırıılmıştır. Toda-Yamamoto (1995)
değişkenlerin, durağanlık derecesine ve eşbütünleşme ilişkisinin olup
olmamasına duyarlı olmaksızın, analize dahil edilebileceği bir
nedensellik testi ileri sürmüşlerdir. Toda-Yamamoto nedensellik testi
uzun dönem nedensellik testi olarak tanımlanmıştır. Testte VAR modeli
içinde belirlenen en uygun gecikme uzunluğu (p)’ye serilerin en yüksek
durağanlık derecesi (m) eklendikten sonra (p+m) dereceden VAR
modeli tahmin edilir. VAR modeli (9) ve (10) numaralı denklemler
yardımıyla tahmin edilir;
pm

pm

i 1

i 1

yt     i yt i  i xt i  u1t
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(9)

pm

pm

i 1

i 1

xt     i xt i   i yt i  u2t

(10)

Tablo 6 ‘da Toda-Yamamoto nedensellik testi sonuçları
görülmektedir. Toda-Yamamoto nedensellik testi sonuçlarına göre, LY
ve LK değişkenleri arasında LK’dan LY’ye doğru tek yönlü, LY ve
LHC değişkenleri arasında LY’den LHC’ye doğru tek yönlü, LY ve
LOP değişkenleri arasında LOP’dan LY’ye doğru tek yönlü, LK ve
LHC arasında LK’dan LHC’ye doğru tek yönlü, LK ve LOP
değişkenleri arasında LOP’dan LK’ya doğru tek yönlü, LHC ve LOP
değişkenleri arasında LOP’dan LHC’ye doğru tek yönlü nedensellik
ilişkisi olduğu görülmektedir.
Tablo 6: Toda Yamamoto Granger Nedensellik Testi Sonuçları
Nedenselliğin Yönü
ΔLK
ΔLHC
ΔLOP
ΔLY
ΔLHC
ΔLOP
ΔLY
ΔLK
ΔLOP
ΔLY
ΔLK
ΔLHC

x2
Test
İstatistiği
12.55854***
4.825313
20.44046***
11.55833
3.215992
20.25232*
38.83303*
51.19523*
81.77599*
2.909199
2.572487
1.672003

ΔLY
ΔLY
ΔLY
ΔLK
ΔLK
ΔLK
ΔLHC
ΔLHC
ΔLHC
ΔLOP
ΔLOP
ΔLOP

Karar
EVET
HAYIR
EVET
HAYIR
HAYIR
EVET
EVET
EVET
EVET
HAYIR
HAYIR
HAYIR

Sonuç
Dışa açıklık ile büyüme ilişkisi uzun yıllardır incelenen konulardan
biridir. Teorik literatürün bu etkiye pozitif bakmasına karşın, ampirik
literatürde bazı çalışmalar bu beklentiyi doğrularken bazı çalışmalar ise
açıklığın büyüme üzerindeki etkisinin farklı açıklık göstergelerinin
seçimine ve veri setine göre değiştiğini bulmuşlardır. Yapılan ampirik
çalışmaların bir kısmında büyüme ve dışa açıklık arasındaki ilişki
pozitif bulunurken, diğerlerinde negatif ilişki bulunmuş veya ilişkinin
olmadığı sonucuna varılmıştır.
Dışa açıklık, ticaret üzerindeki kısıtlayıcı düzenlemeleri azaltarak ya
da ortadan kaldırarak ulusal ekonomik etkinliği ve gelir seviyesini
arttırır. Uzun dönemde, ülkeye yabancı şirketlerin gelmesi, yeni
teknolojileri de beraberinde getirecek ve işgücü verimliliğini
arttıracaktır. İşgücü verimliliğinin artması yerel firmaların rekabet
gücünü arttıracak ve ihracat artışı sonucu gelir artacaktır. Ancak, dış
ticarette sadece olumlu dışsallıklar yoktur. Ülkenin dışa açık olması
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bazı maliyetleri de beraberinde getirir. Örneğin, dış ticarette önemli bir
karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olan ülkelerde dışa açıklık uzun
dönemde verimliliğin düşmesine neden olabilir. Ayrıca, dışa açıklık
oranının artması, hükümetlerin, yerli üreticileri dış şoklardan korumak
amacıyla, önlem almasını gerektirebilir.
Çalışmada dışa açıklık ve ekonomik büyüme ilişkisi Türkiye
ekonomisi için araştırılmıştır. 1983-2017 dönemi gayrisafi yurtiçi
hasıla, sermaye stoku, beşeri sermaye ve dışa açıklık değişkenleri ile
yapılan analizde değişkenler farklı seviyelerde durağan bulunduğu için
ARDL yöntemi kullanılmıştır. ARDL yöntemi sonuçlarına göre
değişkenler arasında uzun dönemli ilişki tespit edilmiştir. Dışa açıklık
ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkilemektedir. Değişkenler
arasında nedensellik ilişkisi Toda-Yamamoto nedensellik testi ile
araştırılmıştır. Nedensellik testi sonuçlarına göre dışa açıklıktan
ekonomik büyümeye doğru tek yönlü nedensellik tespit edilmiştir.
Küreselleşme süreci ile birlikte gelişmekte olan, benzer ekonomik
özelliklere sahip pek çok ülke aynı anda dışa açılmaktadır. Dışa
açılmanın ekonomik büyümeyi sağlaması için firmaların daha verimli
çalışmaları için teşvik edilmesi ve uluslararası düzeyde rekabet
edebilecek güce ulaşmaları sağlanmalıdır. İhracat teşvik edilmeli ve
firmaların uluslararası pazarlara ulaşımı kolaylaştırılmalıdır.
Dışa açıklığın ekonomik büyüme üzerindeki etkisi çok sayıda dış
etkene bağlıdır. Farklı değişkenler kullanılarak da bu ilişki test
edilebilir.
Kaynakça
Almeida, Rita ve Fernandes, Ana Margarida (2008), “ Openness and
technological innovations in developing countries: Evidence from
Firm-Level Surveys”, The Journal of Development Studies, 44, 701–
727.
Barro, Robert J ve Sala-i-Martin, Xavier. (1995), “Economic
Growth, Singapur”: McGraw-Hill Inc.
Ben-David, Dan ve Loewy, Michael B. (1998), “Free
Trade,Ggrowth and Convergence”, Journal of Economic Growth, 143170.
Bahmani-Oskooee, Mohsen ve Niroomand, Farhang (1999),
“Openness and economic growth: An empirical investigation”, Applied
Economics Letters, 6, 557–561.
Das, Anupam ve Paul, Biru Paksha (2011), “Openness and growth
in emerging Asian economies: Evidence from GMM estimations of a
dynamic panel”. Economics Bulletin, 31, 2219–2228.
Dickey, David, A. ve Wayne, A. Fuller (1979), “Distribution of the
estimators for autoregressive time series with a unit root”, Journal of
the American Statistical Association, 74, 427–431.
156

Dickey, David, A., ve Fuller, Wayne, A. (1981), “Likelihood ratio
statistics for autoregressive time series with a unit root”. Econometrica:
Journal of the Econometric Society,49 (4), 1057-1072.
Dollar, David, (1992), “Outward-oriented developing economies
really do grow more rapidly: Evidence from 95 LDCs, 1976-1985”,
Economic Development and Cultural Change 40 (3): 523–544
Dollar, David ve Kraay, Aart, (2004), “Trade, Growth and
Poverty”. Economic Journal, 114, 22–49.
Edwards, Sebastian, (1993), “Openness, trade liberalization, and
growth in developing countries”, Journal of Economic Literature 31
(3): 1358–1393
Edwards, Sebastian, (1998), “Openness, productivity and growth:
What do we really know?” Economic Journal 108 (447): 383–398
https://doi.org/10.1111/ecoj.1998.108.issue-447
Fenira, Mohamed (2015), “Trade openness and growth in
developing countries: An analysis of the relationship after comparing
trade indicators”, Asian Economic and Financial Review, 5, 468–482.
Frankel, Jeffrey Alexander ve Romer, David (1999), “Does trade
cause growth?” American Economic Review, 89, 379–399.
https://doi.org/10.1257/aer.89.3.379
Freund, Caroline ve Bolaky, Bineswaree (2008), “Trade,
regulations, and income”, Journal of Development Economics, 87,
309–321.
Ghatak, Subrata ve Siddiki, Jalal U. (2001), “The use of the ARDL
approach in estimating virtual exchange rates in India”, Journal of
Applied statistics, 28(5), 573-583.
Greenaway, David, Morgan, Wyn, ve Wright, Peter, (2002), “Trade
liberalization and growth in developing countries”, Journal of
Development Economics, 67(2002), 229-244.
Grossman, Gene, M. ve Helpman, Elhanan (1991), “Innovation and
Growth in the Global Economy”, Cambridge, MA: MIT Press.
Harrison, Ann (1996), “Openness and growth: A time-series, crosscountry analysis for developing countries”, Journal of Development
Economics 48 (2): 419–447.
Karras, Georgios (2003), “Trade openness and economic growth:
Can we estimate the precise effect?” Applied Econometrics and
International Development, 3, 7–24.
Kim, Dong-Hyeon (2011), “Trade, Growth and Income”, The
Journal of International Trade & Economic Development, 20 (5), 677–
709.
Lee, Ha Yan, Ricci, Luca Antonio ve Rigobon, Roberto (2004),
“Once again, is openness good for growth?”, Journal of Development
Economics 75 (2).
157

Lindert, Peter H. ve Williamson Jeffrey G.
(2003), "Does
globalization make the world more unequal?," Globalization in
historical perspective. University of Chicago Press,. 227-276.
Marelli, Enrico ve Signorelli, Marcello (2011), “China and India:
Openness, trade and e`ects on economic growth”, The European
Journal of Comparative Economics, 8, 129–154.
Nowbutsing, Baboo M. (2014), “The impact of openness on
economic growth: Case of Indian Ocean rim countries”, Journal of
Economics and Development Studies, 2, 407–427.
Olczyk, Magdalena ve Kordalska. Aleksandra (2017),
"Determinants of Net Exports in Polish and Czech Manufacturing: A
Sectoral Approach with Error Correction Model." Quarterly Journal
of Economics and Economic Policy 13.3 (2018): 445-466.
Pesaran, M. Hashem, Shin, Yongcheol ve Smith, Richard J. (2001),
“Bounds testing approach to the analysis of level relationships”.
Journal of Applied Econometrics, 16, 289–326
Rassekh, Farhad (2007), “Is international trade more beneficial to
lower income economies?” An empirical inquiry. Review of
Development Economics, 11, 159–169.
Rigobon, Roberto ve Rodrik, Dani (2005), “Rule of law, democracy,
openness, and income: Estimating the interrelationships”, The
Economics of Transition, 13, 533–564.
Rodrik, Dani (1999), “The New Global Economy and Developing
Countries: Making Openness Work”, Washington: Overseas
Development Council.
Rodriguez, Francisco, ve Rodrik, Dani (2000), “Trade policy and
economic growth: A skeptic’s guide to the cross-national evidence”,
NBER macroeconomics annual 15 (2000): 261-325.
Sachs, Jeffrey D, ve Warner Andrew M. (1997), “Fundamental
Sources of Long-Run Growth”, American Economic Review 87 (2),
184-188.
Toda, Hiro Y. ve Yamamoto, Taku, (1995), “Statistical inference in
vector autoregressions with possibly integrated process”, Journal of
Econometrics, 66, 225–250.
Ulaşan, Bülent (2015), “Trade openness and economic growth:
Panel evidence”, Applied Economics Letters, 22, 163–167.
Vamvakidis, Athanasios (2002), “How robust is the growthopenness connection: Historical evidence”, Journal of Economic
Growth, 7, 57–80.
Wang, Chengang., Liu, Xiaming ve Wei, Yingqi (2004), Impact of
openness on growth in different country groups. The World Economy,
27, 567–585.

158

Yanikkaya, Halit (2003), “Trade openness and economic growth: A
cross-country empirical investigation”, Journal of Development
Economics, 72, 57–89.
Zarra-Nezhad, Mansour, Hosseinpour, Fatimah, ve Arman, Seyed
Aziz (2014), “Trade-growth nexus in developing and developed
countries: An application of extreme bounds analysis”, Asian Economic
and Financial Review, 4, 915–929.

159

AVRUPA BİRLİĞİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ POLİTİKALARI:
SEKTÖREL BİR DEĞERLENDİRME1
Görkemli Kazar2 & Burcu Akdağlı
Giriş
Dünyada tarihin en önemli dönüşümlerinden biri olan Sanayi Devrimi
ile insanoğlunun yaşam biçimi değişmiştir. İnsanların temel ihtiyaçlarını
karşılayabilmeleri için enerji gerekli hale gelmiştir. Ayrıca, insan gücüyle
çalışan basit makinelerin yerini buhar gücü ile çalışan daha karmaşık
makinelerin almasıyla makineleşme gittikçe artmış, üretim biçimlerinin
değişmesi ile de enerji üretimin bir girdisi haline gelmiştir. Böylelikle
gerek sosyal hayatın devamlılığı gerekse sermaye yoğun üretime dayalı
ekonomilerin gelişmesi açısından enerjiye olan ihtiyaç artmış ve enerji
ekonomi içinde önemli bir unsur haline gelmiştir.
Enerji, bir ülkenin sanayisinin gelişmesi ve büyümesinin sürekliliği için
temel bir girdidir. Ancak, dünyada enerji kaynakları sınırlıdır ve bu
kaynakların yakın zamanda insan ihtiyaçlarını karşılayamayacak düzeye
gelmesi beklenmektedir. Bu sorunun farkında olan gelişmiş ülkelerde artan
enerji taleplerini karşılamak için geleneksel enerji kaynakları olarak kabul
edilen petrol, doğal gaz ve kömüre alternatif olabilecek yeni enerji
kaynakları arayışına hız verilmiştir. Diğer taraftan, ülkelerin yaşadığı
enerji krizleri, yenilenemeyen kaynakların yoğun kullanımından dolayı
oluşan çevresel sorunlar ve küresel ısınma alternatif enerjiye yönelimin
ivmesini arttırmıştır. Ayrıca, küresel ısınmanın etkilerini azaltmak ve
kontrol altında tutabilmek için Kyoto Protokolü ve Paris Anlaşması gibi
uluslararası anlaşmalar yapılmıştır. Bu gelişmelerle birlikte çevreyle ilgili
kaygılar, enerji politikalarının oluşturulmasında temel unsurlarından biri
haline gelmiştir. Böylece, yeni ve temiz enerji kaynakları bulmak kadar,
bu kaynakların verimli kullanımı enerji politikalarının belirlenmesinde ön
plana çıkmıştır.
Bir üretim faktörü olarak enerji çoğunluğu sanayileşmiş ülkelerden
oluşan Avrupa Birliği için de oldukça önemlidir. 2015 yılı verilerine göre
dünyada enerji tüketiminin %21’i Çin, %16’sı A.B.D. ve %11’i Avrupa
Birliği (AB) ülkeleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Avrupa Birliği
ülkelerinin yoğun enerji kullanımlarını karşılayacak kaynakları olmadığı
için enerji ithalatına bağımlı hale gelmiştir. Bu nedenle, Avrupa’daki
ülkelerde daha az enerjiyle daha fazla katma değer yaratılması, enerjinin
verimli kullanılması, giderek önem kazanmıştır. Ekonomide enerjinin
Bu çalışma Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı’nda 2017
yılında yüksek lisans tezi olarak kabul edilen Burcu AKDAĞLI’nın “Avrupa Ülkelerinde
Sektörel Enerji Verimliliği ve Ekonomik Büyüme İlişkisi” isimli tez çalışmasından
oluşturulmuştur.
2 Doç.Dr., Munzur Üniversitesi İ.İ.B.F. Uluslararası İlişkiler Bölümü
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verimli kullanılmasına yönelik çabalar sektör bazında aynı geri dönüşü
vermemektedir. Bu nedenle, çalışmamızda diğer çalışmalardan farklı
olarak Avrupa Birliği ülkelerinin sektörel enerji verimliliği politikaları
incelenmiş ve tarım, inşaat, sanayi ve hizmetler sektörleri için enerji
verimliliği hesaplanarak politikaların etkinliği tartışılmıştır. Çalışmamızın
ikinci bölümünde enerji verimliliği tanımlanmış ve ülke grupları açısından
enerji verimlilikleri incelenmiştir. Üçüncü bölümde, enerji verimliliğine
yönelik politikalar ve Avrupa Birliği’nde uygulanan politikalar ele
alınmıştır. Dördüncü bölümde Avrupa Birliği ülkelerindeki sektörel enerji
verimliliği hesaplanmış ve politikalarla uyumluluğu tartışılmıştır. Sonuç
bölümünde genel değerlendirme yapılmıştır.
I. Enerji Verimliliği
Enerji, bir sistem veya cismin iş yapabilme yeteneği, "yaratılan güç"
anlamındadır. Hareketin oluşması ve bir işin yapılabilmesi için enerji
kullanımı gerekmektedir. Enerji insanın günlük hayatının vazgeçilmez bir
parçasıdır çünkü işin yapılabilmesi ya da hareketin oluşması enerjinin
varlığına bağlıdır. Enerji verimliliği; sosyal refahı, ekonomik kalkınmayı
engellemeden ve üretimdeki kaliteyi, miktarı düşürmeden harcanan enerji
oranın azaltılmasıdır. Bir diğer ifadeyle enerji verimliliği; ileri teknoloji
kullanarak üretimi azaltmadan, sosyal refaha engel olmadan gaz, sıcaklık,
buhar, elektrik gibi değişik biçimlerde olabilen enerji kullanımlarının ve
çeşitli atıkların geri dönüştürülmesi veya enerji talebinin azaltılması
şeklinde tanımlanmaktadır (Saatçioğlu ve Küçükaksoy, 1994).
Ulaşım, ısıtma- soğutma ve aydınlatma gibi gereksinimlerimizi
giderirken, elektrikli ev aletlerini çalıştırırken, kısacası günlük hayatımızın
her evresinde enerjiyi verimli bir şekilde kullanmak suretiyle,
ihtiyaçlarımıza bir sınırlama getirmeden aile bütçesine, dünya ve ülke
ekonomilerine ve çevrenin korunmasına katkı sağlayabilmek olasıdır.
Enerji verimliliği konusunda en önemli unsur enerji tasarrufudur. Her
ne kadar enerji tasarrufu basit anlamda kısıtlayıcı tedbirlerin alınması gibi
düşünülse de uygulamada daha geniş bir dizi önlemleri kapsamaktadır.
Enerji tasarrufu iki şekilde gerçekleştirilmektedir. Bunlardan ilki, günlük
alışkanlıkları ve davranışları enerjinin daha verimli biçimde
kullanılabilmesine yönelik ayarlanması ve doğrudan enerji tasarrufu
sağlayan araç, ev ve arabaların kullanması, değişik nihai kullanım teknoloji
stoklarının sınırlandırılması gibi somut önlemleri içermektedir. İkincisi,
dolaylı yoldan enerji tasarrufunun sağlanmasına yönelik önlemlerdir.
Eşyaların uzun süreli kullanımının teşvik edilerek yeni malların üretiminin
azaltılması, enerji tüketiminde tasarruf sağlayan teknolojilerin
kullanılması, yerleşim yerlerinde enerji tüketimini azaltılmasına yönelik
önlemler bunlardan birkaçı olarak sıralanabilir (Kavak, 2005).
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Enerji verimliliği sadece tasarruf değildir bununla birlikte yeni işler,
yeni fırsatlar, istihdam ve gelir demektir. Enerji verimliliği; sosyal bilinç,
doğru teknolojiler ve kamusal düzenlemeleri içeren uzun bir süreçtir
(EVD, 2010). Dünya üzerinde halen yaygın olarak kullanılan fosil yakıt
temelli enerjinin üretim ve tüketiminin yol açtığı sera gazı emisyonları,
iklim değişikliklerinin ve küresel ölçekte ısı artışının en önemli sebepleri
arasındadır. Bu nedenle enerjinin verimli kullanılması, zamanla enerji
üretiminin ve tüketiminin düşmesinin yanı sıra sera gazı emisyonunda da
ciddi bir azalış yaratacaktır. Dünya genelinde ülkeler kullandıkları enerji
kaynaklarının çoğunu yurtdışından temin etmektedirler ve enerjide dışa
bağımlılık ülke ekonomilerinin gelişmesine engel teşkil etmektedir.
Enerjinin, üretiminden kullanımına kadar olan süreçte, verimli
kullanılması enerji ithali ile ilgili riskleri azaltmanın yanı sıra çevrenin
korunmasına ve gelecek nesillere yaşanılabilir bir çevre bırakabilmeyi
mümkün kılmaktadır.
Ülkelerin enerji açısından gelişmişlik düzeyi enerji verimliliği ve kişi
başına enerji kullanımı göstergeleriyle incelenmektedir. Enerji açısından
gelişmiş bir ülke olmak, kişi başı enerji kullanımın fazla olmasını ve
yüksek enerji verimliliğine sahip olmasını gerektirmektedir. Kişi başı
kullanılan enerjinin fazla olması hem ülkedeki iktisadi etkinliklerin
canlılığını hem de ülkenin refah düzeyindeki yüksekliğini göstermektedir.
Ülkenin yüksek enerji verimliliğine sahip olması ise, aynı miktardaki
enerji ile daha fazla katma değer üretilebildiğini göstermektedir. Şekil 1’de
1990-2016 aralığında Dünya genelindeki enerji verimliliğinin gelişimi
gösterilmektedir.
Şekil 1: Dünya’da Enerji Verimliliği
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Şekil 1 incelendiğinde enerji verimliliğinin 1990-2016 aralığında artma
trendinde olduğu görülmektedir. 1990-2000 döneminde enerji verimliliği
yıllık ortalama %1,6 artış göstermiştir. 2000-2010 döneminde ise enerji
verimliliğindeki artış %1,3 düzeyinde gerçekleşmiştir. 2010 yılından sonra
ise Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının Milenyum Kalkınma
Hedefleri içerisine enerji yoğunluğunun düşürülmesi amacını dahil
etmesiyle birlikte altı yıllık dönemde (2010-2016) yıllık ortalama enerji
verimliliği %1,8 düzeyinde artış göstermiştir. Ancak bu gelişmeler Paris
Anlaşmasıyla 2030 yılına yönelik %27’lik enerji verimliliğine ulaşılması
hedefi için yeterli olmamaktadır.
Enerji verimliliği düzeyleri ve trendleri bölgeler ve ülkeler arasında
farklılık göstermesine rağmen dünya üzerindeki enerji verimliliğinin
giderek artması enerjinin daha etkin kullanıldığını göstermektedir. Yapısal
farklılıkların enerji kullanımı üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla
G73, CIS4, BRICS5, OECD6, AB ülkelerindeki enerji verimliliği şekil 2’de
gösterilmektedir.
Şekil 2: Ülke Gruplarına Göre Enerji Verimliliği
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Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada oluşan G7 ülkeleri
net küresel zenginliğin %64'ünü oluşturmaktadırlar.
4 (CIS)Bağımsız Devletler Topluluğuna üye devletler Kazakistan, Rusya, Azerbaycan,
Belarus, Ukrayna, Özbekistan, Tacikistan, Moldova, Kırgızistan, Ermenistan,
Türkmenistan olarak sıralanabilir.
5 Dünya ekonomisinin yaklaşık beşte birini oluşturan BRICS ülkeleri Brezilya, Rusya,
Hindistan, Çin ve Güney Afrika’dan oluşmaktadır.
6 Sanayileşmiş ve gelişmekte olan ülkelerden oluşan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma
Örgütü (OECD)
demokratik yapılara ve piyasa ekonomisine sahip 36 ülkenin
küreselleşmenin ekonomik, sosyal ve yönetim sorunlarını çözmek ve bu sürecin
fırsatlarından faydalanmak üzere müştereken çalıştıkları bir örgüttür.
3
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Ülke grupları açısından enerji verimliliğine bakıldığında önemli
farklılıklar olduğu görülmektedir. Avrupa Birliği’nin 1990-2016
döneminde dünyadaki en yüksek enerji verimliliğine sahip ülke grubu
olduğu görülmektedir. Bu da büyük ölçüde İngiltere ve Fransa’daki enerji
verimliliğinin arttırılmasına yönelik önemli altyapı yatırımlarından
kaynaklanmaktadır. Ülke grupları arasında enerjiyi en düşük verimle
kullanan Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS) ülkeleridir. Bu ülkelerde
enerji verimliliği özellikle 1990-1996 döneminde %20’lik bir azalma
gösterdikten sonra 1996-2009 döneminde artma eğilimine girmiştir. 2009
yılından sonra ise CIS ülkelerinde enerji verimliliğindeki artışın
yavaşladığı görülmektedir. Ele alınan bu dönem boyunca dünyadaki
toplam doğal kaynakların %25’ine sahip olan CIS ülkeleri, enerji açısından
önemli bir güç merkezi durumundadır. Ortadoğu ve Asya’nın gelişmekte
olan ülkelerinden oluşan bu ülkelerin ekonomileri temel mal ihracatına
dayanmaktadır. Bu ülkeler enerji yoğun endüstrilere sahip olduklarından
enerji verimliliklerinin diğer ülke gruplarına kıyasla çok düşük olduğu
görülmektedir. Üyelerinin çoğunluğu Avrupa Ülkesi olan OECD ve G7
ülkeleri gelişmiş ülkelerden oluşmaktadır. Çok uluslu şirketlerin egemen
olduğu bu ülkelerde enerji verimliliğinin yüksek olduğu görülmektedir.
Öte yandan BRICS ülkeleri; Brezilya, Çin, Rusya, Hindistan, Güney
Afrika gibi yükselen ekonomilerden oluşmaktadır. Dünya nüfusunun ve
küresel gelirin önemli bir oranını temsil eden bu ülkeler gelişmiş ülkelere
benzer şekilde enerji verimliliğinin arttırılmasına önem vermişlerdir.
Görüldüğü gibi gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin enerji verimlilik
düzeylerindeki farklılıklar ülkelerin gerek sanayi yapıları gerekse
kullandıkları teknoloji düzeyleri ile ilişkilidir.
II. Enerji Verimliliği Politikaları
Enerji verimliliği politikaları, sanayinin yanı sıra tarım, inşaat ve
hizmet sektörlerinin de sürdürülebilir bir üretim yapabilmesi için enerjinin
verimli kullanımını sağlamak amacıyla oluşturulur. Devletler, enerji
politikalarını oluştururken enerjinin etkin kullanımının sağlanması ve
enerji yoğunluğunun düşürülmesi gibi amaçlar doğrultusunda çeşitli
araçlarla enerji piyasasına müdahale ederler.
Enerji üretimi ve tüketimi karşılaştırıldığında dünyada enerji üretiminin
en fazla doğal kaynağa sahip gelişen ülkeler tarafından karşılandığı, bu
enerjinin çok büyük bir kısmının ise gelişmiş ülkeler tarafından tüketildiği
görülmektedir. Buna göre, enerji gelişen ülkelerden gelişmiş ülkelere
doğru transfer olmaktadır. Bu sebeple gelişen ülkeler ve bu ülkelerin sahip
olduğu enerji kaynakları, ileriki yıllardaki enerji gereksinimleri de göz
önüne alındığında enerji verimliliği konusu gelişmiş ülkelerin enerji
politikalarının vazgeçilmez unsurları arasında yerini almıştır (İşcan, 2007).
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Günümüzde ulusal ve uluslararası enerji politikaları kapsamında enerji
verimliliğinin geliştirilmesi çalışmaları gerek küresel iklim değişikliği
gerekse enerji arz güvenliği açısından önem kazanmıştır. Gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkeler, bir yandan çevresel kirlilik sebebiyle uluslararası
hukukta düzenlemeler yaparken diğer taraftan temiz ve ucuz enerji çeşitleri
konusunda Ar-Ge çalışmalarını devam ettirmektedirler. “Sürdürülebilir
kalkınma” kavramının dünya gündeminde yerini almasıyla, fosil yakıtlarla
yenilenebilir enerji kaynakları arasındaki rekabette enerji kaynaklarının
maliyeti ve geleceği tartışılmaya başlanmıştır. Buna yönelik olarak, enerji
kaynakları kıt olan ülkelerin hangi enerji kaynaklarına ne oranda öncelik
vermesi gerektiği konusunda politikalar üretilmektedir (BP, 2017).
Dünyada özellikle petrol ve doğal gaz kaynaklarının dağılımına
bakıldığında; doğal gazın Rusya Federasyonu’nda, petrol rezervlerinin ise
büyük ölçüde Ortadoğu ülkelerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Bu
dağılım birincil enerji kaynaklarının önemini daha da arttırmış, hatta
ülkelerin enerji politikalarını belirler konuma gelmiştir. Ancak, enerji
politikalarının uygulanması için yapılan müdahaleler enerji fiyatları
üzerinde de etkilere sahiptir. Bu nedenle farklı müdahale araçlarının
incelenmesi gereklidir.
II.A. Enerji Sübvansiyonları
Enerji sübvansiyonları, belli bir yakıt veya enerji formunun üretim ya
da tüketimlerini uyarmak için devletin yaptığı doğrudan nakdi ödemeler
olarak tanımlanmaktadır.
Devletler arz güvenliğini korumak, sürekliliğini sağlamak, rekabeti
güçlendirebilmek, sera gazı emisyonlarını ve hava kirliliğini azaltabilmek,
sosyal faydalar sağlayabilmek ve istihdamı artırabilmek için enerji koruma
politikalarıyla paralel şekilde enerji sübvansiyonlarını kullanmaktadırlar.
Enerji sektöründe sübvansiyonlar bütçe içinde ve dışında
gerçekleşmektedir. Bütçe içindeki sübvansiyonlar, milli hesaplarda
devletin gideri olan aktarmalardır. Enerji üretenler, tüketenler, ilgili
kurumlara nakit aktarımları ve devlet desteğiyle verilen düşük oranlı veya
düşük faizli krediler bütçe içi sübvansiyon örnekleridir. Bütçe dışı
sübvansiyonlar ise, devlet gideri olmayan özel hesaplarda görünen
aktarmalardır. İskontolar ve vergi muafiyeti, yasal destek mekanizmaları,
doğal kaynaklara tercihli erişim bütçe dışı sübvansiyonlar olarak
sıralanabilir (BP, 2017).
II.B. Kamu Araştırma-Geliştirme Harcamaları
Enerji politikaları kapsamında ekonomik büyümeyi olumsuz yönde
etkilemeden enerji tüketiminin ve buna bağlı olarak da enerji
yoğunluğunun azaltılması gerekmektedir. Enerji verimliliğinin arttırılması
ve yenilenebilir enerji kaynaklarının payının yükseltilmesi ile ekonominin
enerji maliyetlerinin artışına olan duyarlılığının düşürülmesi konusunda
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enerji etkin üretim teknolojileri ve süreçlerinin geliştirilmesi önemli bir
role sahiptir.
Enerjiye yönelik Ar-Ge harcamalarında devletin payı dünya ekonomik
konjonktürüne paralel bir yapı izlemiştir. 1970’lerde yaşanan dünya petrol
krizi ve enerji maliyet yükselişleri karşısında enerjide kamu Ar-Ge bütçesi
1980’lere kadar artış göstermiştir. 80’lerde daha dengeli bir yapıya
kavuşan enerji piyasasında kamu Ar-Ge harcamalarının düşmesine karşın
daha sonra enerjiyi koruma politikaları oluşturabilmek, enerji arz
güvenliğini sağlayabilmek ve enerji verimliliğini arttırabilmek için
harcamalarda artış görülmüştür. 2005 yılı itibari ile bu kapsamda en fazla
kamu Ar-Ge bütçesi olan OECD ülkesi 3905,4 milyon dolar ile Japonya
olmuştur. ABD ise 3017,7 milyon dolarla ikinci sırada yer almıştır. Bu
ülkeleri 513,3 milyon dolar ile Fransa takip ederken OECD ülkeleri
içerisinde en az kamu enerji Ar-Ge bütçesine sahip olan ülke 1,2 milyon
dolar ile Türkiye’dir (IEA, 2006).
II.C. Enerji Vergileri
Enerji vergileri, değişik enerji kaynaklarının tüketiminden alınan satış
vergileri, petrol ve kömür gibi fosil yakıtların yurtiçi üretimlerinden alınan
vergiler ile ithalatlarına uygulanan tarifelerden oluşur.
Enerji vergilerinin temel amacı enerji yatırımlarının ve tüketiminin
yenilenebilir kaynaklara doğru yönlendirilmesini sağlamaktır. Enerji
vergileriyle, enerji verimliliği yüksek olan enerji kaynaklarının kullanımı
teşvik etmektir. Enerji vergilerinin diğer bir önemli amacı da enerji talep
yönetimi ile ilgilidir. Eğer enerji kaynağının yurtiçi üretim maliyeti
uluslararası pazar maliyetlerinden çok düşük ise yurtiçi pazardaki fiyatı da
düşük olacaktır. Bu aradaki farkı eşitlemek için vergi konulması
uluslararası kuruluşlarca önerilmektedir (Aytaç, 2011).
Ayrıca fosil yakıtların enerji tüketiminde büyük bir orana sahip olması,
başta küresel iklim değişikliği olmak üzere çeşitli çevresel sorunlara sebep
olmaktadır. Bu nedenle enerji üretimi ve tüketiminden alınan vergiler,
çevre için de önemli bir politika aracı olarak kullanılmaktadır.
III. Avrupa Birliği Ülkelerinde Uygulanan Enerji Politikaları
AB’nin Enerji Politikası, tükenen enerji kaynakları, çevre ile ilgili
problemler, sürekli artan enerji talebi ve AB’nin dünya da en fazla enerji
ithalatçısı konumunda olması nedeniyle özel bir öneme sahiptir. AB’nin
enerji politikasının temel amacı enerji verimliliğini arttırarak; tüketicilere
daha ucuz ve kaliteli enerji temin edilmesini, rekabeti, enerji arzının
güvenliğini ve çevresel faktörleri gözeten sürdürülebilir bir kalkınmanın
sağlanmasını içeren ortak bir politika oluşturabilmektir. Bu politikayla
kullanılan toplam enerji miktarında doğal gazın payını arttırmak, kömürün
payını korumak, nükleer enerji santralleri için güvenlik şartlarını tesis
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etmek ve yenilenebilen enerji kaynaklarının payını arttırmak
hedeflenmiştir.
Avrupa ülkelerinin yerli kaynakları kısıtlıdır ve fosil yakıt
gereksiniminin çoğunu ithalat aracılığıyla karşılamaktadırlar. Ayrıca
Avrupa
ülkelerinde
küresel
enerji
tüketiminin
%16’sı
gerçekleştirilmektedir. İthalata bağımlılık oranları doğal gazda %54,4,
petrolde %80,1, kömürde de %38,3’tür (Ege, 2004). Avrupa kullandığı
petrolün %47’sini Rusya’dan, %46’sını O. Doğu’dan, %21’ni Norveç’ten
ve %28’ini Cezayir’den ithal etmektedir (Arı, 2010). Hollanda, İngiltere
ve Danimarka’daki doğalgaz kaynaklarının kıt olmasının yanında, Kuzey
Denizindeki petrol kaynaklarının da 2050’ye kadar tükeneceği
düşünüldüğünden, Avrupa ileride ithalata daha çok bağımlı olacaktır
(Altunışık, 2004).
Avrupa da politik ve ekonomik bütünleşmenin temeli 1951’de
oluşturulan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu ile atılmıştır. Bu topluluk
ortak Enerji Politikası oluşturulması konusundaki ilk önemli gelişmedir.
Topluluğun amacı, kömür ve çelik sektörünü sağlamlaştırabilmek ve
bunları uluslar üstü bir otorite ile kontrol ederek barışı sürdürebilmektir.
Avrupa da Kömür ve Çelik Topluluğu kurulduktan sonra 1957 yılında,
Roma Anlaşması imzalanmış, Avrupa Ekonomi Topluluğu kurulmuştur.
Ayrıca, enerji ile ilgili olarak, nükleer teknoloji çalışmalarını yürütmek ve
geliştirmek amacıyla EURATOM Anlaşması yapılmıştır (Efron ve Nanes,
1957). AB bu anlaşma ile bağımlı hale geldiği Orta Doğu petrolleri için
alternatif enerji kaynakları ortaya çıkarmak istemiştir (Luft, 2009). Bu
gelişmeler enerji sektörünün AB için ne kadar büyük bir önem taşıdığını
göstermektedir.
1970’li yıllara doğru gelindiğinde Dünyada ve Avrupa’daki yaşanan
gelişmeler Avrupa enerji politikalarının oluşturulması sürecine yeni bir
boyut kazandırmıştır. 1973’teki Petrol Krizi’nden önce, Avrupa Birliğini
oluşturan ülkeler diğer gelişmiş ülkelerin çoğu gibi, enerji kullanımında
tutumlu davranmamaktaydılar ve ithalata aşırı bağımlı haldeydiler.
Yaşanan bu krizle birlikte Avrupa Birliği ülkeleri enerji politikalarında
enerji arz güvenliğine önceki yıllara göre daha fazla önem verilmesinin ve
daha ileri düzeyde önlemler alınmasının gerekli olduğunu fark etmiştir.
Ayrıca Avrupa Birliği enerjinin tasarrufu ve ikamesi için yatırım yaparak
dışa bağımlılığı azaltmaya çalışmış ve yatırımlarını belli yönlere doğru
kaydırarak, petrol ihraç ettikleri ülkeler ile dış ticarette dengeyi
sağlayabilmek için bu ülkelerin ithal ettikleri malların üretimine uygun
sektörlere yatırım yapmaya başlamışlardır (Keskin, 2007).
1973 petrol krizinden sonra birlik içinde ortak bir enerji politikası
geliştirme çalışmalarına ağırlık verilmiştir. Eylül 1974’de Birlik, “Yeni
Enerji Politikası Stratejisi’ni, Aralık 1974’de ise bu enerji politikasının
1985 hedeflerini kabul etmiştir (Yorkan, 2009). Bu hedefler arasında, üye
ülkeleri jeotermal, hidroelektrik gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından
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daha fazla yararlanmaya teşvik etmek, yenilenebilir enerji kaynaklarının
geliştirilmesini sağlamak yer almaktadır.
1990’lı yıllarda Avrupa Birliği enerji politikaları, fosil yakıtların aşırı
tüketimine bağlı olarak gelişen küresel iklim değişikliği ve çevre ile ilgili
ortaya çıkan problemler tarafından şekillendirilmiştir. 1995 yılında kabul
edilen ve yayınlanan ‘Avrupa Birliği için Bir Enerji Politikası” başlıklı
Beyaz Kitap ile Avrupa Birliği enerji politikasına gerçek bir adım
atılmıştır. Beyaz kitapla yenilenebilir enerji kaynakları için bir strateji ve
eylem planı belirlenmiş ve çevre ile ilgili 2010 yılına ilişkin tahminlerde
bulunulmuştur (Ege, 2004). Avrupa Birliği kitapta enerji güvenliğinin
sağlanmasına, çevrenin korunmasının teşvik edilmesine ve rekabetçi bir
piyasanın oluşturulmasına öncelik vermiştir.
Avrupa Birliği’nin ortak enerji politikası belirlemek amacıyla attığı
adımlardan biri de 2005 yılında yayımlanan “Enerji Arzının Güvenliği İçin
Bir Avrupa Stratejisine Doğru” adlı Yeşil Kitaptır (EC, 2001) . Yeşil
Kitap’ta enerji talebindeki artışın kontrolü, enerji ithalat bağımlılığının
yönetimi ve enerji verimliliğinin geliştirilmesinde karşılaşılan engellerin
aşılmasının öncelikli konular olduğu belirtilmiştir. Ayrıca, kitapta bu
konularda alınması gereken önlemler belirtilmiştir. Bu önlemler; enerji
tüketiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının oranının arttırılması, iklim
değişikliği konularına çözüm getirilmesi, rekabetçi bir iç enerji pazarının
oluşturulması, arz şebekelerinin sağlamlaştırılması, enerji verimliliğinin
geliştirilmesi, binalarda enerji tasarrufunun sağlanması ve üye ülkelerin
uluslararası alanda ortak bir sorumlulukla hareket etmesi olarak
sıralanmıştır. Yeşil Kitap’ta hedeflere ulaşılmasının ekonomik büyümenin
hızlandırılmasına, istihdam yaratmaya, güvenlik ve çevre hususlarında
katkı sağlayacağı belirtilmiştir.
Günümüzde AB’nin enerji politikasının temel hedeflerinden biri olarak
küresel iklim değişikliğine neden olan sera gazı emisyonlarının azaltılması
için yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının ve enerji verimliliğinin
artırılmasının gerekli olduğu bilinmekte ve bu konuda ilerleme
kaydedilmeye çalışılmaktadır. Ayrıca bu konuyla ilgili 2010 yılı
hedeflerinin ortaya konulduğu Kyoto Protokolü ve iklim değişikliğiyle
ilgili mücadeleyi hedefleyen Paris anlaşması imzalanmıştır.
Kyoto Protokolü, küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadele
konusunda yapılacak çalışmaların gerçekleştirilmesi yönünde atılan ilk
adımdır. 1997 senesinde imzalanmış ve 2005 senesinde uygulamaya
girmiştir. Anlaşma, protokole imza atan gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkelere, ülkelerindeki sera gazı emisyonunu 2007-2012 yıllarında 1990’lı
yılların seviyelerine göre %5 azaltmaları yükümlülüğünü getirmektedir.
Kyoto Protokolünü onaylayan ülkeler emisyon azaltımı yaparken
kullandıkları araç gereç mevzusunda serbest kalmışlardır. Avrupa Birliği
ülkeleri, emisyon oranını düşürmek için kendi içerisinde farklı oranlarda
düzenleme yaparak anlaşmışlardır. Bunu yaparken de bütün Avrupa Birliği
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ülkeleri için üstlenilen %8 azaltma hedefi aynı kalmıştır (Kesbiç ve
Şimşek, 2001). Yük paylaşımı adını verdikleri bir mekanizma ile her üye
ülkenin emisyon hedefleri belirlenmiştir. Avrupa Birliği bu hedefe
ulaşabilmek için 2000 yılında Avrupa İklim Değişikliği Programını
yürürlüğe koymuştur. Buna göre enerji yoğun sektörler ve endüstrilerde
sera gazı emisyonunu düşürücü önlemler alınması, yenilenebilir enerji
kaynaklarının kullanımının arttırılması ve fosil yakıtların tüketiminin
azaltılması için tedbirlerin geliştirilmesi söz konusu olmuştur. 2005 yılında
uygulamaya koyulan Avrupa Birliği Emisyon Ticareti Programı da
yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik elde edilmesinin
desteklenmesi, binalarda enerji performansı ve enerjinin verimli
kullanılması ile ilgili birtakım tedbirler içermektedir (TMMOB, 2008).
Kyoto Protokolü’nden sonra iklim değişikliğiyle mücadeleyi
hedefleyen Paris Anlaşması 2016 yılında yürürlüğe girmiştir. Kyoto
Protokolünden farklı bir iklim düzeni yansıtan Paris Anlaşması, klasik bir
çevre anlaşması formatından farklı olarak daha esnek kuralları
kapsamaktadır. Anlaşmaya yönelik zorunlu yükümlülüklerden ziyade,
ülkelerin ulusal politikaları göz önüne alınarak sadece anlaşmaya “katkı”
sağlanmasına önem verilmiştir. AB ülkelerinin de dahil olduğu Paris
Anlaşması sera gazı emisyonunun azaltılmasının yanında enerji
verimliliğini arttırmaya yönelik çalışmalar, ekonomik büyüme,
sürdürülebilir kalkınma, göç, yerel yönetimler ve insan hakları gibi
konuları da içermektedir (Kıvılcım, 2015). Bu yönüyle de AB ülkelerinde
enerji politikaları belirlenirken sosyal faktörlerin de dikkate alınması
gerekliliği anlaşılmıştır.
IV. Avrupa Birliği’nde Sektörel Enerji Verimliliğinin İncelenmesi
Enerji verimliliğin sanayiden inşaat sektörüne, iletim ve dağıtım
hatlarından elektrik üreten tesislere ve hizmet sektörüne kadar birçok yerde
çeşitli uygulamaları bulunmaktadır. Ülkelerin enerji verimliliğini
geliştirmesi için hangi sektörlerde ne tür yaklaşımlar olduğunun bilinmesi,
hangi alanlarda ne tür verimlilik yöntemlerinin kullanıldığının incelenmesi
gerekmektedir. Enerji verimliliği geliştirilmesi için incelenirken inşaat,
tarım, sanayi, ulaştırma sektörlerinin ele alınması gereklidir. Bu
incelemenin yapılabilmesi amacıyla Avrupa ülkeleri için sektörel enerji
tüketim ve sektörel katma değer verileri Eurostat veri tabanından elde
edilmiştir. Ülkelerin sektörel katma değer verileri Avro(€)’ya çevrildikten
sonra kg petrol eşdeğeri cinsinden sektörel enerji tüketimlerine bölünerek
sektörel verimlilik hesaplamaları yapılmıştır (Eurostat, 2018).
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IV.A. İnşaat Sektöründe Enerji Verimliliği
Dünyada 3,5 trilyon dolarlık bir hacim ile Dünya GSMH’ sının %8’ini
oluşturan inşaat sektörü dünyada birçok ülkede lokomotif sektör olarak
bilinmektedir.
İnsan sosyal bir varlıktır ve insanlar toplumsal hayata geçince barınma
gereksinimini bir arada karşılayacak olan binalara ve ortak ihtiyaçlara
yönelik altyapılara olan talep de artmıştır. Bu ihtiyaçları karşılayacak olan
sektör ise inşaat sektörü olmuştur. Bu nedenle, bu sektörde verimliliğin
arttırılması ülkelerin ekonomik gelişmeleri açısından önemli olmaktadır.
İnsanların yaşam alanlarını oluşturan binaların ısıtma, soğutma ve
işletme yükleri azaltılarak enerji verimliliğini sağlamak mümkündür.
Alınacak çeşitli önlemler ve uygulanacak değişik tekniklerle büyük
oranlarda enerji tasarrufu sağlanabilmektedir.
Dünyada inşaat sektörlerinde son dönemlerde müşteri beklentileri ve
taleplerinin hızla değişmesi ve bu taleplerin sektör enerji maliyetlerini de
yükseltmesiyle yeni teknolojilere yönelmek önemli hale gelmiştir. Yeni
teknolojiler ve yatırımların maliyetleri azaltmasıyla hem değişen taleplerin
karşılanması hem de inşaat sektöründe enerjinin daha etkin kullanılması
sağlanacaktır.
Dünyada birçok ülkeyi etkileyen ekonomik kriz nedeniyle son yıllarda
inşaat sektörü genel olarak daralmaya başlamıştır. İnşaat sektörü
bulunduğu ülkenin sosyo-ekonomik şartları ile şekillenen farklı etkenlere
göre değişmektedir. Sektör bugün dünya üretiminin %13,4’nü
oluşturmaktadır ve 2020 yılına gelindiğinde %70 büyüme ile dünya
üretiminin %14,8’ni oluşturacağı tahmin edilmektedir (GCP, 2011).
OECD ülkelerinde inşaat sektörü ortalama olarak GYSH’nin %6,47’sini
oluşturmaktadır.
İnşaat sektörü Avrupa’da toplam GSYİH’nın %10,3’nü
oluşturmaktadır. Avrupa ülkelerinde inşaat sektörünün istidam içerisindeki
payı %7, sanayi istihdamı içerisindeki payı ise %28’dir (Maimon ve
Browarnik, 2009). Sektörün ülke ekonomileri içindeki önemi; bina, okul,
hastane ve benzeri birçok alt yapının gerçekleştirilmesine, hacim olarak
büyüklüğüne, inşaat sektöründe kullanılan malzemelerin üretimdeki
rolüne bağlıdır. Şekilde Avrupa Birliği ülkelerinin inşaat sektöründeki
ortalama enerji etkinliği görülmektedir.
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Şekil 3: İnşaat Sektörü Enerji Verimliliği (€ /kg petrol eşdeğeri)
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Avrupa da 2008 ekonomik krizden önce inşaat sektöründeki enerji
verimliliği değerleri bir hayli yüksek iken kriz ile önemli ölçüde verimlilik
kayıpları yaşandığı görülmektedir. Krizle birlikte başlayan daralmanın
2012 yılında da devam ettiği fakat 2013 ve sonraki yıllarda sektörün enerji
verimliliğinde bir miktar yükselme olduğu görülmektedir. Avrupa İnşaat
sektörü raporlarına göre 2008-2012 döneminde inşaat sektöründe %16
oranında bir daralma yaşanmıştır. 2013 – 2014 yıllarında gerçekleşeceği
tahmin edilen %4’lük büyüme sektörde bir rahatlama sağlasa bile enerji
verimliliği açısından kriz öncesi döneme dönülmesi için yeterli olmadığı
şekilde görülmektedir (EU, 2014).
İnşaat sektörü ile ilgili 2020 yılına dair yapılan tahminler, sektör bu
yılda çok daha çabuk büyüyeceği ve bunda gelişmiş ekonomilerin ve
pazarların ciddi bir rol oynayacağını göstermektedir. Dolayısıyla,
önümüzdeki yıllarda Hindistan, Çin, Rusya, Türkiye gibi ülkelerin dünya
inşaat sektöründeki katkılarının artması beklenmektedir.
Diğer taraftan, özellikle son zamanlarda ekolojik yapı tasarımları
geliştirilmiş, bu yapılara ilişkin başta Avrupa ülkeleri olmak üzere pek çok
ülkede yeni düzenlemeler yapılmış, strateji ve hedefler belirlenmiştir.
Bunlar ise inşaat sektöründe nanoteknolojinin hayata geçirilebilmesi için
itici bir güç oluşturmuştur (Candemir vd., 2012). Nanoteknoloji birçok
ülkede teknolojinin gelişmesi açısından önemli bir fırsat sunmaktadır. Çin,
Hindistan ve Rusya gibi pek çok ülke nanoteknolojinin geliştirilmesine
yönelik AR-GE programları uygulamaktadır.
IV.B. Sanayi Sektöründe Enerji Verimliliği
Nihai enerji tüketiminde en yüksek paya sahip sektör sanayidir ve
sanayi sektörü aynı zamanda ülkelerin yapısına da bağlı olmaktadır.
Sanayide enerji verimliliği kavramı 1970’lerde yaşanan petrol kriziyle
birlikte ortaya çıkmıştır. Petrol krizi ve buna bağlı olarak petrol
fiyatlarındaki artışlarla enerji arzının güveni açısından bir belirsizlik
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oluşmuştur. Bu durum başka enerji kaynaklarına yönelime ve enerji
verimliliği kapsamında politikalar geliştirilmeye ortam sağlamıştır. Bu
zaman itibariyle birçok sanayisi gelişmiş ülkede enerji verimliliği
çalışmaları daha çok sanayi sektöründe olmuştur. Çalışmaların pek çok
ülkede önce sanayi sektöründe olması enerji tasarruf potansiyelinin diğer
sektörlerden görece daha düşük bir maliyetle oluşu ve yatırımların yaklaşık
üç yıl gibi bir zamanda kendisini amorti etmesi etkilidir. Bu önlemlerin
enerji maliyeti ile enerji muhasebesinin anlaşılmasının öteki sektörlere
göre daha bilinen bir olgu olması, modernizasyon ve rekabet gücünün
geliştirilmesine katkı sağlaması da ciddi bir rol oynamaktadır (Kavak,
2005).
Sanayi kuruluşlarının, teknolojik ilerlemelerle birlikte sürekli
yenilenme ihtiyacı içinde olması her zaman tekrar kazanılabilen bir enerji
kullanım potansiyeli oluşturmaktadır. Bu kuruluşların çoğu yılın büyük bir
bölümünde faaliyette bulunmakta ve toplam girdilerinin %60-70 civarını
enerji giderleri oluşturmaktadır. Bundan dolayı enerjide meydana gelecek
verimlilik artışı hem maliyetleri düşürecek hem de çıktı kalitesini
arttıracaktır. Bu kapsamda sanayi sektöründe enerji verimliliğini yardımcı
hizmetler; buhar üretimi, ısı yalıtımı, elektrik kullanımı, aydınlatma, enerji
yönetimi ve kullanılan üretim ve teçhizat teknolojisinin yenilenmesi,
donanımın yenilemesi, atıkların tekrardan değerlendirilmesi alanlarında
alınacak tedbirler arttırabilecektir (TMMOB, 2008). Fakat bu önlemler tek
başına yeterli olmamaktadır çünkü ürün çeşitliliği, hammaddelerin değişik
özellikleri, kapasite kullanımı ve çevresel etkiler gibi faktörlerde enerji
verimliliği etkilemektedir.
Sanayi tesislerinde enerji verimliliğine dair tedbirler çok ağır bir şekilde
yaygınlaşmaktadır. Bunun nedeni; mevcut işletmelerin verimli çalıştığı
düşüncesi ve fiyattaki değişmelere olan tepkinin yavaşlığı, sermayenin
yeterli olmayışından dolayı yeni yatırımlara az miktarda kaynak ayrılması,
enerji yönetimi konusundaki eksiklikler gibi çeşitli sebeplerdir.
Uluslararası rekabetin giderek arttığı günümüz dünyasında, enerjiyoğun sanayide yer almakta olan demir, çelik, diğer metaller, çimento, taş,
kâğıt sanayi gibi sanayiler yalnız enerjinin etkin olduğu üretim süreçleriyle
ayakta kalabilmektedirler. Şekil 4 Avrupa Birliği ülkelerinin sanayideki
ortalama enerji verimliliğini göstermektedir.
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Şekil 4: Sanayi Sektörü Enerji Verimliliği (€/kg petrol eşdeğeri)
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Sanayideki enerji verimliliğinde 2002-2003 yıllarında hafif bir düşme
olduğu görülmektedir. 2003 yılından sonra Polonya, Macaristan,
Slovenya, Romanya gibi birçok ülkenin Avrupa Birliği üyesi olmasıyla,
AB(Avrupa Birliği)’nin fonlarıyla desteklenen daha kapsamlı alt yapı
projeleri ve imalat sanayisine yönelik olan yabancı sermaye yatırımlarının
yolu açılmıştır. Bu da hızlı bir büyüme yaratmış ve 2003 yılından sonra
sanayideki enerji verimliliğini şekilde görüldüğü gibi pozitif etkilemiştir.
2008 yılında meydana gelen küresel çaptaki mali kriz etkinlikteki artışı
yavaşlatmış ve 2009 yılının sonlarına doğru ise krizden çıkışın ilk işaretleri
görülmeye başlanmıştır. 2010 yılında da ekonomide bir canlanma
gözlemlenmiştir bu da sanayi sektöründeki enerji verimliliğini olumlu
yönde etkilemiş ve şekilde görüldüğü gibi enerji etkinliği değerleri 2012
yılına kadar yükselmiştir. Fakat bu yükseliş 2012 yılı ile sınırlı kalmıştır.
Uluslararası enerji fiyatındaki düşüş ve iç piyasalardaki rekabet koşulları
gibi nedenlerden 2012 yılından sonra enerji etkinliğinin değişmediği
görülmektedir.
IV.C. Tarım Sektöründe Enerji Verimliliği
Tarım sektörünün enerji tüketimi içerisindeki payının %5’den az olması
nedeniyle enerji verimliliğini arttırmaya yönelik çalışmalarda sanayi,
inşaat ve ulaşım sektörlerinin gerisinde kalmıştır. Ancak, teknolojinin çok
hızlı ilerlemesi modern teknolojinin uygulamalarıyla tarım sektöründe de
uygulanmasına yol açmış ve bu sektördeki enerji tüketimi artışı diğer
sektörlere kıyasla daha hızlı olmuştur. Böylece, tarım sektöründe bitkisel
üretimde kullanılan azotlu gübreler, traktörlerde kullanılan motorin, sera
ve hayvan barınaklarında kullanılan elektrik yüksek miktarda sera gazı
oluşumuna neden olmuştur. Bu nedenle, pek çok ülkede bu kapsamda
tarımda enerji verimliliği konusunda çalışmalar başlatılarak verimli
uygulama ve teknolojilere yatırım yapılması sağlanmıştır. Örneğin;
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Avrupa Birliği ülkelerinin 1962 yılında uygulamaya başladığı Ortak Tarım
Politikası ile tarımda verimliliğin arttırılarak sera gazı oluşumunun
azaltılması hedeflenmiştir. Ayrıca çiftçilere adil bir yaşam standardı
sağlanmak ve tüketicilere uygun ve istikrarlı fiyatlarla gıda sağlayabilmek
amaçlanmıştır.
Tarım sektöründeki enerji tüketimi dolaylı tüketim ve doğrudan tüketim
olmak üzere iki şekildedir. Dolaylı enerji tüketimi, tarımsal üretimde
yararlanılan araç ve makineler, tarım ilaçlarının üretimi, kimyasal gübreler,
paketleme ve dağıtımında kullanılan enerjileri kapsamaktadır. Doğrudan
kullanım ise toprağın işlenmesinden başlayarak ürün hasadına kadar
devam eden süreçte, hayvanların yetiştirilmesi, ürünlerin taşınması ve
işlenmesinde elektrik kullanımı, traktörlerde yakıt-motorin gibi petrol
ürünlerinin kullanımı, kömür, doğal gaz vb. enerji kaynaklarının kullanımı
şeklinde gerçekleşmektedir (Öztürk, 2005).
Bugünün gelişmiş ülkelerinin ekonomilerinin ulaştığı refah düzeyinde
tarımsal üretimin önemli bir rolü vardır. İktisadi kalkınma sürecine
bakıldığında, tarım sektöründen sağlanan gelirin önce ticarete, daha sonra
sanayi sektörüne yöneldiği ve bu sermayenin, sanayileşmeye kaynak temin
ettiği görülmektedir. Günümüzde neredeyse bütün ülkeler küresel ısınma
ile mücadele etmektedir. Ayrıca ülkeler enerji açıklarını kapatabilmek,
çevre ile ilgili sorunlarını çözebilmek ve sürdürülebilir bir kalkınma
sağlayabilmek için yenilenebilen enerji kaynaklarını daha çok kullanmaya
başlamışlardır (Korkmaz vd., 2012).
Geleneksel tarım faaliyetlerinde fosil yakıt kullanımı yaygındır bu da
ekonomiye ve çevreye zarar vermesi sebebiyle ekonomik değildir (Şahinöz
vd., 2007). Fosil kaynakların doğrudan veya dolaylı yoldan kullanılmasıyla
oluşan ekonomi ve çevre ile ilgili problemleri etkili bir biçimde
önleyebilmek için, yenilenebilen enerji kaynaklarından faydalanılması
gerekmektedir. Yenilenebilen enerji kaynakları kullanımı tarım
sektöründeki teknolojik ilerlemeler sayesinde artmaktadır. Bu kaynakların
kullanımının artması da ürünlerin verimliliklerini artırırken çevre dostu
üretim yöntemlerinin gelişmesine olanak tanımaktadır. Ayrıca kaynakların
etkin kullanılabilmesi yönünde de önemli bir fırsat sunan bu gelişme
tarımsal ürünlerde girdi verimliliğini de arttırmaktadır.
Ülkelerdeki enerji verimliliği ile ilgili düzenleme ve yürütmelerde de
enerjiyi daha yoğun bir şekilde kullanan ulaşım, sanayi ve inşaat gibi
sektörler tarım sektörüne göre daha ön sıralarda yer almaktadır. Diğer
yandan, toplam enerji kullanımında tarımın sektörel payının az olmasına
karşın; küresel ısınma ve iklim değişiklikleri ile ilgili kaygılar Dünyadaki
pek çok ülkede tarımsal enerji verimliliği ile ilgili çalışmalara olan ilgiyi
de arttırmıştır. Tarım sektörü; başlıca çiftlik hayvanlarının ve atık ürünlerin
oluşturduğu yüksek oranda metan salınımıyla birlikte, ulaşım, bina ve
elektrik tüketimi sektörlerindeki payı hesaba katılırsa, önemli seviyede
sera gazı oluşumuna neden olmaktadır.
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Tarımsal faaliyetlerin her türünde ve her aşamasında etkin enerji
kullanımını sağlayacak pek çok önlem ve planlama bulunabilmektedir.
Tarımda enerji verimliliğinin arttırılması ve enerjinin etkin kullanımı
sayesinde ürün kalitesi ve verimini düşürmeden enerji maliyetinin
azaltılması sağlanabilmektedir. Ayrıca tarımsal atıklardan yayılan metanın
çoğunu azaltmakla beraber, elektrik, doğal gaz, motorin kullanımından
kaynaklanan sera gazları da azaltılabilmektedir. Çevresel tesirlerinin
yanında tarımda enerji verimliliğinin arttırılmasının çiftçilere ekonomik
katkılar sağlayacağı görülmektedir.
Şekil 5’te çalışmamızda ele aldığımız 27 Avrupa Birliği ülkesinin
tarımdaki ortalama enerji verimliliği gösterilmektedir.
Şekil 5: Tarım Sektörü Enerji Verimliliği (€/kg petrol eşdeğeri)
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Avrupa ülkelerinin tarım sektöründeki enerji verimliliği şekilde
görüldüğü dalgalı bir seyir izlemektedir. 2005 yılında diğer yıllara göre
önemli bir düşüş yaşanırken 2006 yılından sonra yükseldiği ve 2009 yılına
gelindiğinde tekrar düştüğü görülmektedir. Verimlilikte periyodik olarak
devam eden bu dalgalanmalar; Avrupa Birliği’nin genişleme
politikalarından, tarım sektöründe makineleşmeye gidilmesinden ve
mevsimsel nedenlerden kaynaklanmaktadır. Avrupa Birliği’nin 2005
yılında toplam tarımsal işletme sayısı 14,5 milyona ulaşmışken, bu yılda
birliğe katılan Doğu Avrupa ülkelerinin negatif etkisiyle ortalama tarımsal
işletme genişliği azalma göstermiştir. Bu da şekilde görüldüğü gibi o
yıllarda enerji verimliliğinde bir düşüşe sebep olmuştur. Komisyonun,
2008 yılında yayınlamış olduğu AB Ortak Tarım Politikası (OTP) Gözden
Geçirilmesine ilişkin komisyon önerilerinin gerçekleştirilmesiyle
verimliliğin 2009 yılından sonra tekrar yükseldiği görülmektedir.
Avrupa Birliği, 2013 yılı itibariyle, sürdürülebilir tarıma ve inovasyona
yönelik teşviklerin ve kırsal kalkınmanın daha da güçlendirildiği, sektörün
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rekabet gücünün daha da artırıldığı bir Ortak Tarım Politikası daha
uygulamıştır. Bu politika her ne kadar Birlik içi gelişme, düzenleme ve
karşılıklı etkileşimler sonucu oluşturmuş gibi düşünülse de Ortak Tarım
Politikası üzerinde de oluşturulan her politikada olduğu gibi küresel
değişim, gelişme ve gerekliliklerin etkisi bulunmaktadır.
IV.D. Hizmet Sektöründe Enerji Verimliliği
Hizmetler, hükümetin ticari amaçtan başka ve herhangi farklı bir hizmet
sektörüyle rekabet etmeden sundukları görevler haricinde kalan tüm
sektörlerdeki hizmetler olarak tanımlanmıştır. Hizmetler sektöründe temel
olarak; sağlık, eğitim, turizm, taşımacılık, kamu hizmetleri vb. faaliyetler
yer almaktadır. Dünyada hizmet ticareti ve üretiminde gelişmeler yaşanmış
özellikle 1965’den sonra pek çok ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasındaki
(GSYİH) hizmetler sektörünün payı giderek artmıştır. Özellikle gelişmiş
ülkelerin GSYİH’sının %50’sinden fazlasını hizmet sektörü
oluşturmaktadır. Ayrıca, diğer sektörlere göre bu sektörde hem gelişmiş
hem de gelişen ülkelerde daha çok istihdam sağlanmaktadır
(Taşkesenlioğlu, 2009). Bundan dolayı hizmetler sektöründe, enerji
kaynaklarının verimli kullanılması ülkelerin ekonomik büyümesi
açısından önemli hale gelmiştir.
Örneğin; taşımacılık hizmetlerinde dünya genelinde en büyük enerji
kaynağının yenilenebilir enerji kaynakları yerine birincil enerji kaynakları
olması ve bu fosil yakıtların altmış yıl sonra tükeneceğinin tahmin edilmesi
motorlu taşıtlarda enerji verimliliği kavramını ortaya çıkarmıştır. Fosil
yakıtların tükenmesiyle; enerji güvenliği, sera gazları üretimi ile çevre
kirliliği ve maliyetlerin artması gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır. İleriki
zamanlarda, gelişen ve gelişmiş olan ülkelerde hızlı bir şekilde artan
ulaşım talepleriyle birlikte sera gazı etkilerindeki artışın da çok hızlı
olacağı tahmin edilmektedir. Sera gazı etkilerinin düşürülebilmesi ve
sektördeki enerji kullanımının kontrol edilebilir bir şekle getirilebilmek
için yenilenebilen enerji kaynaklarının değerlendirilmesi gerekmektedir.
Dünyadaki pek çok hükümet ve kamu kuruluşları taşımacılık
sektöründe ekonomik büyümeyi, enerji güvenliğini ve çevresel gelişmeyi
birlikte sağlayabilmek ve sürdürülebilir bir ulaşım oluşturabilmek için
çeşitli çalışmalar yapmakta taşımacılık sektör politikaları geliştirmektedir.
Günümüzde fosil yakıtlar yerine elektrik, hidrojen, güneş, biokütle,
jeotermal, hidrolik gibi yenilenebilir alternatif enerji kaynaklarının
kullanımı amacıyla çalışmalar yapılmakta ve bunlar geleceğin enerji
kaynakları olarak görülmektedir. Hizmetler sektöründe yer alan turizm
hizmetlerinde de sektörün gelişimiyle birlikte alternatif enerji kaynakları
kullanımı artmış ve düşük maliyetli havayolu ile karayolu ulaşımı
sağlanmıştır. Bu durum sektörün seyahat hizmetlerini arttırmış böylece
daha da gelişmesine olanak sağlamıştır.
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Ayrıca turizm hizmetlerinde ve diğer eğitim, sağlık hizmetleri gibi
faaliyetlerde neredeyse sıfır enerjili binalar kavramı gün geçtikçe önem
kazanmaya başlamıştır. Bu binalar, sıfır fosil kaynağa ihtiyacı olan,
yenilenebilen enerji kaynaklarına gereksinim duyan ve çevreye sera gazı
salınımı yapmayan binaları ifade etmektedir. Sıfır enerjili binalar şehir
şebekesinden ayrı bir yapıya sahiptir çünkü kendi enerjisini yenilenebilir
enerji kaynaklarından elde etmektedir (Berberoğlu, 2009). Bu binalarda,
rüzgârın fazla olduğu bir bölgede inşa edilmiş ise rüzgâr enerjisinden,
güneşlenme gün sayısının fazla olduğu bölgede ise güneş enerjisinden
kendi enerjisi üretebilmektedir. Böylece sıfır enerjili binaların kendi
enerjisini üretmesiyle bu hizmet alanlarındaki binalarda kullanılan enerji
maliyetleri sıfıra inecek ve bunun yanında fosil yakıtlar kullanılmadığı için
çevre sorunlarıyla karşılaşılmayacaktır.
Şekil 6: Hizmetler Sektörü Enerji Verimliliği (€/kg petrol eşdeğeri)
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Şekil 6’da Avrupa Birliği ülkelerinde hizmetler sektöründeki enerji
verimliliğinin yıllara göre değişimi gösterilmektedir. Buna göre hizmet
sektöründeki enerji verimliği artış eğilimindedir. Hizmet sektöründeki bu
gelişmenin nedenleri, ülkelerin ekonomilerinin giderek dışa açık bir hale
gelmesi, yabancı sermayeye yapılan sınırlamaların azaltılması ve artan
yabancı sermaye yatırımları ile özelleştirmenin yayılmasıdır. Günümüzde
toplam yabancı yatırımların içerisinde hizmet sektörünün payı yükselirken
imalat sanayii ve temel üretim sektörlerinin payı belirgin bir biçimde
gerilemiştir. Yabancı yatırımların çoğalmasıyla da ülkelerdeki hizmet
sektörünün teknoloji, sermaye, şirketlerin yeniden yapılandırılması gibi
konularda gelişmesini sağlamıştır.

177

V. SONUÇ
Enerji, dünyada hayatın devamını sağlayan bütün süreçlerde rol
oynamaktadır. Dünyada iş ve üretim yapabilmenin yolu, enerji
dönüşümlerinden geçmektedir. İnsanlar tarihi boyunca enerjiden değişik
şekilde yararlanmanın yöntemlerini araştırmışlardır. Tarım toplumundan
sanayi toplumuna ve daha sonraki aşamalara geçmek, ülkeleri geri
dönülmez bir biçimde değiştirmiştir. Sanayi devrimiyle birlikte endüstriyel
gelişmeler hızlanmış, az gelişmişliğin pençesinden kurtulmak isteyen her
ülke üretim süreçlerinin insan gücünden daha çok makine ile sağlanması
gerektiğinin farkına varmıştır. Ülkelerin sanayileşme sürecini tamamlayıp,
gelişmesine paralel olarak da enerji talepleri giderek atmış ve artmaya da
devam etmiştir. Fakat insan ve toplum yaşamında, enerjiye duyulan
kesintisiz ihtiyaca karşın, enerji, doğada ihtiyaçları karşılayacak form ve
miktarda bulunmamaktadır. Bunun sonucunda da fosil enerji kaynakların
tükenme sınırına gelmesi sorunu ortaya çıkmıştır. Ayrıca enerji
tüketiminin artmasıyla birlikte oluşan sera gazları, dünya atmosferinin
enerji dengesini etkileyerek küresel ısınma ve iklim değişikliğine neden
olmaktadır. Endüstrileșmiș modern toplumun teknolojik ilerlemeden
dolayı temel yakıtlarını fosil yakıtların oluşturması da küresel ısınma ve
iklim değişikliğinin baş sorumlusudur. Bu durum fosil yakıtların çevre
üzerinde ortaya çıkardığı etkilerin önem kazanmasını sağlamıştır. Daha
düşük karbonlu bir ekonomiye dönüşümü sağlayabilmek ve sınırlı enerji
kaynakları sorununu çözebilmek için de enerji verimliliği kavramı ön plana
çıkmıştır. Enerjinin, üretiminden kullanımına kadar olan süreçte, verimli
kullanılması enerji ithali ile ilgili riskleri azaltmanın yanı sıra çevrenin
korunmasını da sağlayacaktır.
Çalışmamızda kullandıkları enerji kaynaklarının çoğunu yurtdışından
temin eden ve enerjide dışa bağımlılık sorunu yaşayan Avrupa ülkelerinin
inşaat, tarım, sanayi, ulaştırma sektörlerindeki enerji verimlilikleri
incelenmiştir. Dünyada birçok ülkeyi etkileyen 2008 ekonomik krizi
nedeniyle son yıllarda inşaat sektörü genel olarak daralmaya başlamıştır.
Sektör bugün dünya üretiminin %13,4’nü oluşturmaktadır ve 2020 yılına
gelindiğinde %70 büyüme ile dünya üretiminin %14,8’ni oluşturacağı
tahmin edilmektedir. Avrupa’da da 2008 ekonomik krizden önce inşaat
sektöründeki enerji verimliliği değerleri bir hayli yüksek iken krizle
birlikte sektörde büyük verimlilik kayıpları yaşandığı görülmüştür. Bu
daralmanın 2012 yılında da devam ettiği fakat 2013 ve sonraki yıllarda
sektör verimliliğinde artış olduğu görülmüştür. Sanayide enerji verimliliği
kavramı 1970’lerde yaşanan petrol kriziyle birlikte ortaya çıkmıştır. Petrol
krizi ve buna bağlı olarak petrol fiyatlarındaki artışlarla enerji arzı
güvenliğiyle ilgili belirsizlik oluşmuştur. Bu durum başka enerji
kaynaklarını arama ve enerji verimliliği konusunda politikaları
geliştirilmeye ortam sağlamıştır. Bu zaman itibariyle de pek çok
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sanayileşmiş ülkenin enerji verimliliği çalışmaları özellikle sanayi
sektöründe olmuştur. Tarım sektörünün enerji tüketimi içerisindeki
payının %5’den az olması nedeniyle enerji verimliliğini arttırmaya yönelik
çalışmalarda sanayi, inşaat ve ulaşım sektörlerinin gerisinde kalmıştır.
Ancak, teknolojinin çok hızlı ilerlemesi modern teknolojinin
uygulamalarıyla tarım sektöründe de uygulanmasına yol açmış ve bu
sektördeki enerji tüketimi artışı diğer sektörlere kıyasla daha hızlı
olmuştur. Dünyadaki hizmet üretimi ve ticaretinde oluşan gelişmelerle
1965’ten itibaren pek çok ülkenin GSYİH’deki hizmet sektörünün payı
gittikçe artmıştır. Hizmet sektörü özellikle gelişmiş ülkelerin GSYİH’sının
%50’sinden fazlasını oluşturmaktadır. Ayrıca, bu sektör hem gelişen hem
de gelişmiş ülkelerde en fazla istihdam sağlayan sektörlerin başında yer
almaktadır (Taşkesenlioğlu, 2009). Bundan dolayı hizmetler sektöründe,
enerji kaynaklarının verimli kullanılması ülkelerin ekonomik büyümesi
açısından önemli hale gelmiştir.
Enerji ve çevreye yönelik kaygıların her geçen gün arttığı günümüzde,
enerji kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması en önemli
sorunlardan biri haline gelmiştir. Çalışmamız Avrupa Birliği ülkelerinde
uygulanan enerji verimliliğine yönelik ortak politikaların ekonominin
bütününde enerji verimliliğini arttırmada başarı sağlamasına rağmen ele
alınan sektörlerdeki etkilerinin farklılaştığı göstermektedir. Buna göre,
enerji verimliliği konusunda başarı sağlanabilmesi için ülkelerin uzun
vadeli sektörel politikalara ağırlık vermesi gereklidir.
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GİBSON PARADOKSU TÜRKİYE ÖRNEĞİ1
İsmail Hakkı Kofoğlu*
GİRİŞ
1970’lerden itibaren ekonomik nedenler yanında gerek dış siyasi
gerekse iç siyasi sebeplerden dolayı dünya genelindeki fiyatlar düzeyinde
büyük oranda yükselmeler yaşanmış ve Türkiye de bu durumdan
etkilenmiştir. 1970-1980 döneminde yükselen fiyatlar ve yaşanan döviz
darboğazına ve küreselleşme temayülüne uygun olarak Türkiye’de reform
yapılması gereği duyulmuştur. Böylece 24 Ocak 1980 istikrar tedbirleri
reform mahiyetinde uygulanarak enflasyon ve döviz darboğazı aşılmaya
çalışılmıştır. Bu tedbirler istikrarın yanında küreselleşme sürecine dahil
olmayı da hedeflemiştir. Zaten Türkiye’de küreselleşme süreci 24 Ocak
1980 tedbirleriyle başlatılmış ve ihracatı arttırmaya yönelik ekonomi
politikaları uygulanmıştır. Türkiye küreselleşme sürecine dahil olurken bu
sürecin yan etkileri olarak ilerleyen yıllarda dünyada yaşanan birçok
ekonomik krizden etkilenmiş ve 1994 yılında ekonomik krize girmiştir.
1994’de yaşanan ekonomik krizde hem fiyatlar düzeyi hem de faiz oranları
en yüksek seviyelerine çıkmıştır. Krize karşı alınan tedbirlerin sonucunda
fiyatlar düzeyinde ve faiz oranlarında düşme eğilimi başlamış ve bu eğilim
2000 ve 2001 krizlerine kadar devam etmiştir. 2000 ve 2001 krizlerinin
akabinde krizlerin yarattığı tahribatı ortadan kaldırmak, ekonomik ve
sosyal istikrarı sağlamak için IMF destekli ve kontrollü politikaların
uygulanması çıkış yolu olarak görülmüştür. Bu süreçte Kısa vadeli politika
faiz oranları para politikası aracı olarak kabul edilmiştir. Yaşanan bu iki
krizden çıkmak için bir taraftan sıkı para politikası izlenirken diğer taraftan
IMF’nin önerileri doğrultusunda tam liberal ekonomiye geçiş için kamu
teşebbüsleri özelleştirilmeye başlanmıştır. Ayrıca önce örtük daha sonra
açık olarak enflasyon hedeflemesi rejimi tatbik edilmiş ve uygulanan
iktisat politikalarının bir sonucu olarak fiyatlar düzeyindeki düşme eğilimi
devam etmiştir. Ancak bazı yıllarda dalgalanmalar olmakla beraber bu
eğilim 2013 yılına kadar sürmüş ve 2013 yılı itibariyle fiyatlar düzeyinde
ve nominal faiz oranlarında yükselme eğilimi gözlenmiştir. Son yıllarda
fiyatlar düzeyindeki ve nominal faiz oranlarındaki beklenmedik yükseliş
kötümserlik havası estirmiş ve ekonomi yönetimine olan güveni sarsmış
gözükmektedir.

Bu çalışma, KTÜ, SBE’de Prof. Dr. Yakup KÜÇÜKKALE danışmanlığında
İsmail Hakkı KOFOĞLU tarafından yazılan “Doktora” tezinden üretilmiştir
* (Dr); Öğr. Üyesi, Avrasya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
ismail.kofoglu@avrasya.edu.tr
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Bu çalışmanın analiz döneminde faiz oranlarının para politikası aracı
olarak kullanılması ve faiz oranları ile fiyatlar düzeyi arasında pozitif
ilişkinin olabileceğinin düşünülmesi Gibson Paradoksunun araştırılması
için güçlü bir neden oluşturmuştur. Buna göre Türkiye’de uzun dönemde
böyle bir ilişki var mıdır? Fiyatlar düzeyi ile uzun vadeli nominal faiz
oranları arasındaki pozitif ilişkide yani paradoksun oluşum sürecinde
nominal faiz oranları mı etkili olmakta yoksa fiyatlar düzeyi mi etkili
olmaktadır? Soruları Gibson Paradoksu Türkiye Örneği adlı bu çalışmada
araştırılmıştır. Bu araştırmanın üç temel amacı bulunmaktadır. Birinci
olarak, Türkiye’de Gibson Paradoksunun geçerli olup olmadığını
belirlemek. İkinci olarak, yabancı ülkeler ve Türkiye için yapılan
araştırmaların sonucunu dikkate alarak Gibson Paradoksunun
ekonomilerin olağan bir olgusu olup olmadığı hakkında görüş ileri sürerek
literatüre katkıda bulunmak. Son olarak, Türkiye için yapılan analizden
pratik ve pragmatik bir sonuç elde etmektir. Bu araştırmanın özgünlüğü
Gibson Paradoksunun Thomas Tooke, Irving Fisher ve Wicksell-Keynes
teorileri üzerinden araştırılmasıdır. Ayrıca Analiz döneminin 53 yılı
kapsaması araştırmanın özgünlüğünü pekiştirmektedir. Böylece eldeki
veriler kullanılarak Gibson Paradoksu literatür ve ekonometrik
yöntemlerle araştırılmıştır.
Bu çalışma dört ana bölüm ile sonuç kısmından oluşmaktadır. Birinci
bölümde teorik çerçeve ele alınmıştır. İkinci bölüm Gibson Paradoksu
üzerine yapılan çalışmaların özetlendiği literatür özeti bölümüne
ayrılmıştır. Bu bölümde Gibson Paradoksu konusunda yapılmış ilk
çalışmalardan başlayarak erişilebilen araştırmalarda Gibson Paradoksunun
geçerli olup olmadığı hususuna dikkat edilmiştir. Türkiye için yapılan
çalışmalar ise analiz dönemi itibariyle bu çalışmayla ilişkilendirilerek
yorumlanmıştır. Çalışmanın üçüncü bölümünde veri seti ve yöntem
hakkında bilgiler verilmiştir. Dördüncü bölüm ise ampirik bulguların elde
edildiği analiz bölümüdür. Bu bölümde üçüncü bölümde ortaya konulan
modeller test edilmiştir. Çalışmasının sonuç kısmında ise çalışmadan elde
edilen bulgulara dayanarak bir değerlendirme ile çalışmasının temel
amaçlarına ulaşılıp ulaşılmadığı açıklanmıştır.
1. TEORİK ÇERÇEVE
İktisat literatüründe Gibsan Paradoksu fiyatlar düzeyiyle nominal faiz
oranları arasında uzun dönemde ortaya çıkan pozitif korelasyon olarak
tanımlanmaktadır (Küçükkale ed., 2014: 203). A. H. Gibson (1923),
Bankers’ Magazine’de yayınlamış olduğu “The Future Course of High
Class Investment” adlı makalesinde Birleşik Krallık için 1820-1920
arasındaki uzun dönemi ele alarak fiyatlarla nominal faiz düzeyi arasında
pozitif korelasyon belirlemiştir. Aynı makalede yazar, üst düzey
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yatırımların piyasa değeriyle ekonomik anlamda yaşamın maliyeti arasında
var olduğunu öne sürdüğü ilişkiyi kanıtlamak için, tahvil getirilerinin
piyasa değerlerinin uzun dönemi kapsayan seyri ile aynı dönemdeki emtia
fiyatlarının seyrini karşılaştırmanın yeterli olabileceğini ifade etmiştir Bu
ilişkiyi ortaya koymak için değişkenler arasında korelasyon analizi
yapmıştır. Bu analizde Gibson, nominal faiz oranlarını temsilen tahvil
getiri oranlarını ve fiyatlar düzeyini temsilen emtia toptan satış fiyatları
endekslerini kullanmış ve değişkenler arasında yüksek düzeyde pozitif
korelasyonel ilişki tespit etmiştir (Gibson, 1923:15-34).
Gibson’un açıklamasına göre para arzındaki bir artış durumunda
fiyatlar düzeyinin yükseleceğini bekleyen ekonomik birimler faiz
oranlarını yükselterek fiyatlar ile faizlerin birlikte hareket etmesini
sağlamaktadır. Klasik iktisat anlayışında ise para arzı arttığı zaman fiyatlar
düzeyi yükselmekte ve faiz oranları mal piyasasında belirlendiğine göre
faiz oranlarının değişmemesi gerekmektedir. Ancak, para arzı arttığı
zaman fiyatların yanında faizlerin de yükselmesi klasik iktisat anlayışıyla
çelişmektedir. Bu çelişkiyi fark eden Keynes (1930) durumu paradoksal
olarak nitelemiş ve bu hususun konjonktürün yükselme evrelerinde
oluşabileceği şeklinde görüş bildirmiştir (Öztürk, 2011: 377). Gibson
Paradoksunun günümüzde ortaya çıkış mekanizması ise şöyledir: Merkez
bankasının para arzını artırmasıyla önce faiz oranları düşerek kredi talebini
artırmakta sonra kredi talebinin artmasıyla faiz oranları tekrar
yükselmektedir. Diğer taraftan kredi imkânlarının etkisiyle artan mal ve
hizmet talebi dolayısıyla fiyatlar düzeyi yükselmektedir. Böylece hem faiz
oranlarının hem de fiyatların yükselerek aynı yönde hareket etmesi Gibson
Paradoksunu ortaya çıkarmaktadır. Pt, fiyatlar düzeyini; α, sabit terimi; it,
nominal faiz oranları ve εt, hata terimlerini göstermek üzere Gibson
Paradoksunun spesifik gösterimi aşağıdaki gibi olmaktadır (Klein, 1995:
159):
𝑃𝑡 = 𝛼 + 𝛽 𝑖𝑡 + 𝜀𝑡

(1)

Gibson Paradoksu genel olarak Tooke Teorisi, Fisher Teorisi ve
Wicksell-Keynes Teorilerine uygun modeller üzerinden birçok ülkede
araştırılmış ve halen araştırılmaktadır. Aşağıdaki kısımda bu teoriler
tahmin modelleriyle birlikte ayrıca ele alınmaktadır.
1.1.Thomas Tooke’nin Maliyet
Paradoksu’nun Açıklanması

İtişli

Teorisiyle

Gibson

Tooke (1774-1858), maliyetlerden kaynaklanan fiyat değişiklikleri
konusunu veya maliyet-itişli enflasyon teorisini ilk olarak ele alanlardan
biri olmuştur (Tooke, 1838a: 5). Tooke’a göre faizler üretim maliyetlerini
yükseltmekte ve geçerli fiyat düzeyinde yüksek maliyetli mal arzı

azalmaktadır. Mal arzının azalması sonucu arz ve talep kanunu gereği
malların fiyatları artarak fiyatlar genel düzeyi yükselmektedir. Faiz
oranlarının düşmesi ise bu süreci tersine çevirmektedir. Böylece her iki
durumda da faizler ile fiyatlar eşleşerek Gibson Paradoksunu ortaya
çıkmaktadır (Tooke, 1838b: 347-349). Tooke’nin yukarıdaki
açıklamalarına dayanarak faiz oranlarıyla fiyatlar düzeyi arasında doğrusal
bir ilişki kurulması gerekmektedir. 𝑃𝑡 , t dönemindeki fiyatlar düzeyini; 𝑖𝑡 ,
t dönemindeki nominal faiz oranlarını; α, β : Katsayılarını ve 𝜀𝑡 , Hata
terimlerini göstermek üzere Tooke’nin kurduğu bu doğrusal ilişkinin
ekonometrik olarak test edilebilir formunun gösterimi aşağıdaki gibidir
(Zhao, 2006: 18):
Tooke Tahmin Modeli 𝑃𝑡 = 𝑎 + 𝛽 𝑖𝑡 + 𝜀𝑡

(2)

Yukarıdaki (2) numaralı modellenen denklemin dayandığı Tooke’nin
teorisine göre faiz giderleri üretim maliyetlerini etkilemektedir ve bu
giderler faiz oranları ile fiyatlar düzeyi arasındaki pozitif ilişkiyi kuran bir
değişken olarak değerlendirilmektedir. Tooke modelinde nominal faiz
oranlarından fiyat endekslerine doğru nedensellik bulunması
gerekmektedir.
1.2. Irving Fisher’in Gibson Paradoksunu Açıklayan Enflasyon
Beklentileri Teorisi
Fisher (1930)’e göre fiyatlardaki değişmeler faiz oranlarına etki
etmektedir. Ekonomik birimler “para hayali” etkisinde oldukları için para
değerindeki değişmeleri zaman ve miktar itibariyle tam olarak
ölçememektedirler ve beklenen fiyat değişmeleri nominal faiz oranları
üzerinde etki etmektedir (Fisher, 1930:399-400). Fisher, nominal ve reel
faiz konusuna değinerek ve piyasada geçerli olan nominal faiz oranlarının
reel tasarruf ve reel yatırımlar tarafından belirlenen reel faiz oranı ile
fiyatlar düzeyinde beklenen değişim oranı yani beklenen enflasyon
oranından oluştuğunu ileri sürmektedir (Fisher, 1930:407-425). Fisher’e
göre yüksek fiyatlar düzeyinde nominal faiz oranları yüksek olmakta ve
düşük fiyatlar düzeyinde nominal faiz oranları düşük olmaktadır. Buna
göre, “yüksek nominal faiz oranları yüksek fiyatlara ve düşük nominal faiz
oranları düşük fiyatlara eşlik etmektedir” (Fisher,1930: 438). Bu ifade
Gibson Paradoksunu açıklayan durum olarak kabul edilmektedir (Yohe ve
Karnosky, 1969: 19). Bugünkü ekonometrik yöntemlerle rasyonel
beklentiler anlayışı çerçevesinde gerçekleşen enflasyonun aynı zamanda
beklenen enflasyon olabileceği düşüncesine dayanarak Fisher Teorisinin
geçerliliğinin testi aşağıdaki ekonometrik modelin tahmine göre
yapılabilmektedir (Atkins, 1989:1611-1620). 𝑖𝑡 , herhangi bir t
dönemindeki nominal faiz oranlarını; α, sabit terimi veya reel faiz
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oranlarını; β, enflasyon katsayısını; 𝜋𝑡𝑒 , enflasyon beklentilerini; 𝜋𝑡 ,
enflasyon oranı veya 𝜋𝑡 = 𝜋𝑡𝑒 + 𝜀𝑡 ve 𝜀𝑡 , Hata terimlerini göstermek üzere
Fisher Tahmin Modeli: 𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝜋𝑡 + 𝜀𝑡

(3)

Fisher’e göre faiz oranlarındaki değişmeler fiyatlardaki değişmeler
tarafından belirlenmektedir. Buna göre nedensellik ilişkisinin yönü
fiyatlardan faizlere doğru olmaktadır. Fon talebi ile fon arzı dengede iken
altın miktarı ve veya para arzı artarsa öncelikle enflasyona uyarlanmamış
faiz oranlarında düşüş beklenmektedir. Para arzının artmasıyla birlikte
harcamaların artması fiyatlar düzeyini yukarı çekerken enflasyon
beklentilerini içeren ve reel faiz oranlarını değiştirmeyen yeni ancak daha
yüksek faiz oranları oluşmaktadır. Böylece beklenen enflasyonu içeren
yeni faiz oranları ilk düzeyinden daha yüksek bir düzeye çıkmaktadır.
Ancak fon arz edenlerin bu tür uyarlamayı gerçekleştirmesi iki sebepten
dolayı hemen mümkün olmamaktadır. Bunlardan birincisi, paranın
değerinin sabit olarak görülmesi olup ikincisi ise enflasyonun etkisiyle
meydana gelen fon talebindeki artışın faiz oranlarının yükseltmesidir.
Beklenen enflasyonun etkisiyle artan para talebi merkez bankası tarafından
para arzı ile karşılanırsa faiz oranları ilk haline göre biraz daha yükselmiş
olacaktır (Makinen, 2014: 402-406).
1.3. Knut Wicksell - J. M. Keynes Gibson Paradoksunu Açıklayan
Teorileri
Wicksell (1907), faizleri ikiye ayırmıştır. Birincisi kredi faizleri ve
diğeri ise bir çeşit faiz olarak tanımladığı kâr oranlarıdır. Kredi faiz oranına
piyasa faiz oranı da denmektedir. Kâr oranları ise kullanılan sermayenin
kârlılık düzeyini ifade etmektedir. Böylece, Wicksell iki kavramı da faiz
oranı olarak tanımlamaktadır. Bu iki faiz düzeyi birbirine eşit olduğu
zaman ekonomide fiyatların değişmesi beklenmemektedir. Fiyatlar
düzeyinde meydana gelen değişmeler bu iki faiz düzeyi arasındaki farktan
kaynaklanmaktadır. Kredilere uygulanan faizlerdeki yükselişin veya
düşüşün fiyatlar düzeyine yansıyacağını belirten Wicksell’e göre sadece
faizlerden fiyatlara doğru tek yönlü nedensellik olması beklenmektedir
(Wicksell, 1907: 213-220; 1936: 88-146).
Keynes’e göre eğer piyasa faiz oranları ile kâr oranları aynı yönde
hareket ederse, genellikle onun arkasında seyreder, o zaman faiz
düzeyindeki değişim ile fiyatlar düzeyindeki değişim aynı yönde seyreder
ve böylece Gibson Paradoksu ortaya çıkmış olur. Diğer bir anlatımla
Gibson Paradoksunun ortaya çıkması için yetersiz kredi arzının olması
gerekmektedir. Böylece, yatırım talebinin yüksek olması toplam talebi
artırarak fiyatları yükseltirken, kredi arzı yetersiz ise faiz oranlarını da

yükselterek her iki değişken birlikte yükselmekte ve Gibson Paradoksu
ortaya çıkmaktadır (Keynes, 2012:124-126).
Wicksell ve Keynes’e göre fiyatlar yükselirse merkez bankaları faiz
oranını yükseltir ve fiyatlar düşerse merkez bankaları faiz oranını düşürür.
Eğer fiyatlarda değişme olmazsa merkez bankaları faiz oranını
değiştirmez. Böylece, fiyat hareketleri ile faiz oranlarındaki hareketler
arasında pozitif korelasyon kurulmuş olmaktadır. Wicksell-Keynes
Teorisinin fiyat değişmeleri açısından ekonometrik olarak test edilebilir
formda gösterimi aşağıda sunulmaktadır (Zhao, 2006: 18). 𝑖𝑡 , piyasa faiz
oranı; 𝜋𝑡 , enflasyon oranlarını; α ve β, katsayılar ve 𝜀𝑡 , hata terimleri
olmak üzere,
Wicksell-Keynes Tahmin modeli: 𝜋𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑖𝑡 + 𝜀𝑡

(4)

Yukarıdaki (4) numaralı eşitlikten anlaşılacağı gibi Wicksell-Keynes
modelinde nominal faiz oranlarından enflasyona doğru nedensellik
araştırılmaktadır (Lee ve Petruzzi, 1986:188). Makinen’e göre, WicksellKeynes teorisi Gibson paradoksunu para arzındaki değişmelerle
açıklamaktadırlar (Makinen, 2014: 406).
2. LİTERATÜR ÖZETİ
A. H. Gibson (1923), Bankers’ Magazine’de yayınlamış olduğu “The
Future Course of High Class Investment” adlı makalesinde Birleşik Krallık
için 1820-1920 arasındaki uzun dönemi ele alarak fiyatlarla nominal faiz
düzeyi arasında pozitif korelasyon belirlemiştir. A. H. Gibson’un
belirlediği bu ilişki Klasik İktisat anlayışına aykırı olması dolayısıyla
Keynes’in dikkatini çekmiş ve bu durumu açıklama girişiminde
bulunmasıyla literatüre taşınmıştır.
İkinci Dünya savaşı öncesi ve
sonrasında ele alınmayan bu ilişki 1970’lerde dünyanın enflasyonist sürece
girmesiyle tekrar gündeme gelmiştir. Bu çalışmada literatürde ulaşılabilen
kaynaklardan sadece ampirik olanlardan bir kısmı dikkate alınmıştır. Bu
itibarla çeşitli ülkeler için yapılmış olan araştırmalar Gibson Paradoksunun
geçerli olup olmadığı şeklinde istatistiki bir sonuç elde etmek amacıyla
gruplandırılmış ve Türkiye için yapılanlar araştırmalar ise daha kapsamlı
olarak ayrıca değerlendirilmiştir.
Yabancı ülkelerde Gibson Paradoksunun geçerliliğini araştıran
çalışmaların bir kısmının dahil edildiği bu çalışmada Fisher(1930),
Shiller ve Siegel(1977), Friedman ve Schwartz(1982), Lee
Petruzzi(1986), Chen ve Lee (1990),
Klein(1995), DowdHarrison(2000), Evans ve Wang( 2008), Cogley(2011), Rehman
(2015), araştırmalarında Gibson Paradoksunu geçerli bulmuşlardır.
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Buna karşılık, Benjamin ve Kochin (1984), Corbae ve Quliaris (1989),
Serletis ve Zestos (1999), Atkins ve Serletis (2003) araştırmalarında
Gibson Paradoksunu geçersiz bulmuşlardır. Türkiye için yapılan
araştırmalara ait literatür daha kapsamlı olarak aşağıda ayrıca
yorumlanmıştır.
Halıcıoğlu (2004), Türkiye için 1950-2002 döneminde Gibson
Paradoksunun geçerli olup olmadığını araştırmıştır. Yazar, araştırmasında
Gibson Paradoksunun geçerli olmadığına karar vermiştir (Halıcıoğlu,
2004:1-8). Şimşek ve Kadılar (2008), Türkiye için 1987:1-2004:4
dönemini araştırmışlardır. Yazarlar, araştırmada eşbütünleşme ve kısa
dönem için fiyatlardan faizlere doğru nedensellik belirlemişlerdir.
Böylece, Fisher teorisine uygun olarak Türkiye’de Gibson Paradoksunu
geçerli bulmuşlardır (Şimşek ve Kadılar, 2008: 116-127). Yapraklı ve
Yurttançıkmaz (2010), Türkiye için 1970-2009 yıllarını araştırmış ve
araştırmada faiz oranları ile tüketici fiyat endeksleri (TÜFE) arasında, uzun
dönemli eşbütünleşme ilişkisi ve kısa dönem için çift yönlü nedensellik
belirleyerek hem Wicksell-Keynes hem de Fisher teorisine uygun olarak
Türkiye’de Gibson Paradoksunun geçerli olduğunu tespit etmişlerdir
(Yapraklı ve Yurttançıkmaz, 2010: 23-39). Yamak ve Tanrıöver (2015),
Türkiye için 1990Q1-2014Q2 yıllarını araştırmışlar ve faiz oranları ile
TÜFE değerleri arasında eşbütünleşik ilişki ve enflasyondan faizlere doğru
nedensellik belirleyerek Fisher teorisine uygun olarak Türkiye’de Gibson
Paradoksunun geçerliliğine karar vermişlerdir (Yamak ve Tanrıöver,
2015:186-200). Koçyiğit vd. (2015), Türkiye için 2003:01-2015:05
yıllarını araştırarak politika faiz oranları ile TÜFE endeksleri arasında,
fiyatlardan faizlere doğru nedensellik belirlenmiş ve Fisher teorisine uygun
olarak, Türkiye’de Gibson Paradoksu geçerli bulmuşlardır (Koçyiğit vd.
2015: 1134-1147).
3. VERİ SETİ VE EKONOMETRİK YÖNTEM
Bu araştırmada Türkiye için 1965-2017 dönemi Tablo 1’de sunulan
yıllık serilerle analiz edilmiş ve serilerin ayrıntılı bilgileri belirtilmiştir.
Tablo 1: Veri Seti
Veri ve Dönem
TEFE
(1965-2017)
ENFLASYON
(1965-2017)
FAİZ
(1965-2017)
Yıllık veriler

Tanım ve Kaynak
Yıllık TEFE İstanbul Ticaret Odası İTO’nun 1963 Bazlı Fiyat
Endeksleridir. Bu veriler TCMB EVDS’ den alınmıştır.
Yıllık TEFE 1963:100 Bazlı endeks serilerinden Yıllık %
değişim olarak TCMB EVDS’ den alınmıştır.
Vadesi bir yıl ve daha uzun mevduatların faiz oranlarıdır. Bu
verilerin 1970-2014 yılları TC Kalkınma Bakanlığı,
“Ekonomik ve Sosyal Göstergeler” kitapçığından alınmıştır.
Diğer kısımlar TCMB EVDS ve Yardımcı Kaynaklardan
derlenmiştir.

Aşağıda Grafik 1’de serilerin zamana yayılan seyri izlenmekte ve analiz
dönemi çok uzun yılları kapsayan bir trend evresini göstermektedir.
Grafik 1: TEFE, Enflasyon ve Faiz Serilerinin Grafikleri

Grafik 1’de sol eksen TEFE, sağ eksen ENFLASYON ve FAİZ
serilerinin yıllık değerlerini göstermektedir. Grafik incelendiğinde her üç
serinin otokorelasyonlu olduğu, polinomial bir trende sahip oldukları ve
normal dağılım göstermediği görülmektedir. Veri üreten süreçlerinin ise
stokastik olduğu, serilerin sabit terim ve trend içerdiği, durağan olmadığı
ve trend durağan seri özelliği arz ettikleri anlaşılmaktadır.
3.1. ARDL Sınır Testi
ARDL modelleri, bağımlı ve bağımsız değişkenlerin düzey ve
gecikmeli değerlerinin tahmin modelinde bağımsız değişken olarak yer
aldıkları modellerdir. Peseran ve Shin (2001)’ in geliştirdikleri sınır
testinin uygulanması ARDL üzerinden sağlanmaktadır. Sürecin
uygulaması şöyledir: Öncelikle serilerin durağanlık düzeyleri belirlenir.
Küçük veya sınırlı örnekler için sınır testi, modeldeki serilerin I~(2) hariç
olmak üzere, hepsinin I~(0) ve I~(1) veya karşılıklı I~(1) olup
olmadıklarına bakılmadan tatbik edilmektedir. Ancak serilerin tümünün
I~(0) olması durumunda alt kritik değer, serilerinin tümünün I~(1) olması
durumunda üst kritik değer ve serilerin I~(0) ve I~(1) veya tümünü I~(1)
olması durumunda üst kritik değerler kullanılmaktadır (Altıntaş, 2013: 12).
Herhangi bir 𝑌𝑡 değişkeni ile içinde bağımlı değişkenin gecikmeleri ve
bağımsız değişkenlerden oluşan 𝑋𝑡 vektörü arasındaki olası uzun vadeli
eşbütünleşme ilişkisi Peseran ve Shin’in geliştirdiği sınır testi ile
belirlenmekte ve 𝑌𝑡 değişkeni ile diğer değişken veya değişkenler
arasındaki ilişki hata düzeltme modeli ile tespit edilmektedir. Sabit terim
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ve trend içeren bir örnek için kısıtsız hata düzeltme modeli ve yöntemi
diğer özellikleri aşağıda sunulmuştur (Çil Yavuz, 2015: 417):
𝑝−1

Δ𝑌𝑡 =𝐶0 +𝐶1 𝑡+𝜋𝑦𝑦 𝑌𝑡−1 + 𝜋𝑦𝑥.𝑥 𝑋𝑡−1 + ∑𝑖=1 𝛹′𝑖 ∆𝑍𝑡−𝑖 + 𝜑′ ∆𝑋𝑡 + 𝜃𝑊𝑡 + 𝜀𝑡

(7)

Yukarıdaki modelde 𝐶0 , sabit terim; 𝐶1 , trend ve katsayısını; 𝜋𝑦𝑦 ve 𝜋𝑦𝑥.𝑥
parametreleri uzun dönem çarpanlarıdır. 𝑊𝑡 , kukla değişken gibi tam
olarak ilişkisiz değişkenler vektörü ve 𝜀𝑡 ise ardışık bağımlılık içermeyen
hata terimleridir. Wald testine dayanan sınır testinde aşağıdaki hipotezler
sınanmaktadır:
𝐻0 : 𝜋𝑦𝑦 = 0 𝑣𝑒 𝜋𝑦𝑥.𝑥 = 0′
𝐻1 : 𝜋𝑦𝑦 ≠ 0 𝑣𝑒 𝜋𝑦𝑥.𝑥 ≠ 0′ 𝑣𝑒𝑦𝑎
𝜋𝑦𝑦 ≠ 0 𝑣𝑒 𝜋𝑦𝑥.𝑥 = 0′ 𝑣𝑒𝑦𝑎 𝜋𝑦𝑦 = 0 𝑣𝑒 𝜋𝑦𝑥.𝑥 ≠ 0′

(8)
(9)

Sınır testinde eş bütünleşmenin varlığına karar verirken hesaplanmış
olan F-istatistik değerinin Peseran ve Shin tarafından beş farklı model için
önceden hesaplanan tablo kritik değerlerinden büyük olması
gerekmektedir. Tablo kritik değerlerinin alt sınırı serilerin I~(0) olması
halinde ve üst sınır tablo değerleri ise serilerin I~(1) olması halinde dikkate
alınmaktadır. Yani hesaplanan F-istatistik değeri kritik değerleri aşması
durumunda eşbütünleşme ilişkisinin var olduğuna ve alt sınır değerinin
altında kalması durumunda eşbütünleşme olmadığına karar verilmektedir.
Hesaplanmış olan değerin alt sınır değeri ile üst sınır değeri arasında
bulunması durumunda belirsizlik bulunmaktadır. Eşbütünleşme ilişkisi
belirlenmesi halinde uzun dönem katsayıları ve kısa dönem nedensellik
ilişkisinin varlığını belirlemek için Hata Düzeltme Modeli (ECM) tahmin
edilmektedir (Pazarlıoğlu ve Gülay, 2007: 211).
3.2. Toda - Yamamoto Nedensellik Analizi
Toda-Yamamoto (1995),
bilinen VAR yöntemiyle gecikme
uzunluğunun belirlenmesi prosedürüne uygun farklı seviyelerde bütünleşik
I~(0), I~(1) ve I~(2) seriler için Wald Testine dayanan nedensellik test
yöntemi geliştirmişlerdir. Toda-Yamamoto yönteminin uygulanabilmesi
için maksimum bütünleşme derecesi optimal gecikme uzunluğuna eşit
veya ondan küçük olmalıdır. Yani, k gecikme uzunluğu ve 𝑑𝑚𝑎𝑥
maksimum eşbütünleşme düzeyini ifade etmek üzere
𝑑𝑚𝑎𝑥 ≤ k
olmalıdır (Toda ve Yamamoto, 1995: 233). Toda-Yamamoto nedensellik
testi herhangi bir Y ve X değişkeni için aşağıdaki gibi
modellenebilmektedir.
𝑑𝑚𝑎𝑥
𝑌𝑡 = 𝛼0 + 𝛽1𝑖 ∑𝑘𝑖=1 𝑌𝑡−𝑖 + 𝛽2𝑗 ∑𝑗=𝑘+1
𝑌𝑡−𝑗 + 𝛾1𝑖 ∑𝑘𝑖=1 𝑋𝑡−𝑖 +
𝑑

𝑚𝑎𝑥
𝛾2𝑗 ∑𝑗=𝑘+1
𝑋𝑡−𝑗 + 𝜀1𝑡

(10)

𝑑

𝑚𝑎𝑥
𝑋𝑡 = 𝛼1 + 𝛿1𝑖 ∑𝑘𝑖=1 𝑋𝑡−𝑖 + 𝛿2𝑗 ∑𝑗=𝑘+1
𝑋𝑡−𝑗 + 𝜃1𝑖 ∑𝑘𝑖=1 𝑌𝑡−𝑖 +

𝑑

𝑚𝑎𝑥
𝜃2𝑗 ∑𝑗=𝑘+1
𝑌𝑡−𝑗 + 𝜀2𝑡

(11)

Bu yöntemle nedensellik araştırılırken öncelikle serilerin bütünleşme
düzeyleri (d) belirlenmekte daha sonra seriler seviyelerinde VAR modeline
dahil edilerek en uygun gecikme uzunluğu (k) belirlenmektedir. Bundan
sonra (k) gecikme uzunluğuna (d) maksimum eşbütünleşme düzeyi
eklenerek toplamda k+dmax gecikme uzunluğunda yani VAR (k+dmax)
modeli tahmin edilmelidir. VAR modelindeki değişken katsayıları SUR
regresyon
modelinde
nedenselliğin
araştırılabileceği
şekle
dönüştürülmektedir. Böylece nedenselliğin varlığı değişkenlerin (k)
gecikmeli katsayılarına Wald Testi uygulanarak belirlenmektedir.
4. AMPİRİK BULGULAR
Araştırmada kullanılan seriler görsel olarak incelenerek durağan
olmadıkları belirlendikten sonra serilerin logaritmaları alınarak serilere
“L” ön eki eklenmiştir. Ekonometrik teoriye göre durağan olmayan
serilerle yapılan analizlerin gerçeği yansıtmayacağı kabul edilmektedir.
Bu gerekçeye dayanarak serilerin durağanlık durumları ADF ve PhilipsPerron (PP) Testleri ile belirlenmiş ve Tablo 2’de sunulmuştur.
Tablo 2: ADF ve PP Durağanlık Analizleri
Sabitli
ADF
PP
2
a
∆ LTEFE
I~(2) I~(2)a
∆LENFLASYON
I~(1)a I~(1)a
∆LFAİZ
I~(1)a I~(1)a
a
: 0.01 düzeyinde durağan
Değişkenler

Sabitli-Trendli
ADF
PP
a
I~(2)
I~(2)a
a
I~(1)
I~(1)a
a
I~(1)
I~(1)a

Sabitsiz -Trendsiz

ADF
I~(2)a
I~(1)a
I~(1)a

PP
I~(2)a
I~(1)a
I~(1)a

Tablo 2’de ADF ve PP testlerine göre LTEFE serisi I~(2) ikinci
farkında ve LENFLASYON ve LFAİZ serileri I~(1) yani birinci
farklarında durağan bulunmuştur.
4.1. ARDL Sınır Testi Yöntemiyle Fisher Modeli İçin Gibson
Paradoksunun Araştırılması
ARDL sınır testi sürecinde önce ARDL (p,q) modeli serilerin düzey
değerleriyle tahmin edilmektedir. Devamında ARDL(p,q) modeli için
diagnostik testler yapılmakta ve model diagnostik sorun taşımıyorsa sınır
testi yapılarak eşbütünleşmenin olup olmadığı belirlenmektedir. Eğer
değişkenler eşbütünleşik ise değişkenlerin uzun dönem katsayıları ve hata
düzeltme modeli tahmin edilmektedir. Bu çalışmada TEFE serisinin I~(2)
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olması dolayısıyla Tooke Modeli için ARDL süreci uygulanamamaktadır.
ENFLASYON ve FAİZ değişkenlerinin durağanlıklarının I~(1) olmaları
dolayısıyla bu değişkenleri içeren Fisher ve Wicksell-Keynes modelleri
için ARDL sınır testi yöntemi uygulanmıştır. ARDL sınır testi sürecinde
ARDL (p,q) modeli serilerin düzey değerleriyle tahmin edildiğinden dolayı
ARDL (p,q) modelleri lineer, karesel ve kübik trend modellerine göre
tahmin edilmiş ancak trend değişkenleri katsayıları istatistiki olarak
anlamsız çıkmıştır. Bundan dolayı değişkenler için trendsiz model tahmin
edilmiştir. Buna göre, Fisher Modelini temsil eden LFAİZ–
LENFLASYON modeli ARDL Sınır testi süreci sonuçları Tablo 9’da
sunulmuştur.
Tablo 9: Fisher Modeli ARDL (1, 0) Model Tahmini Sonuçları
Bağımlı Değişken: LFAİZ
Değişkenler
Katsayı
LFAIZ(-1)
0.777073
LENFLASYON
0.227587
a
0.01 düzeyinde anlamlı

Standart Hata
0.037167
0.037095

Olasılık
0.0000a
0.0000a

t-statistic
20.90777
6.135195

Tablo 9’da modelde sabit terim ve trend değişkenleri istatistiki olarak
anlamsız bulunduğu için anlamsız değişkenler modelden dışlanarak ARDL
(1, 0) modeli olarak Tablo 9’daki haliyle tahmin edilmiştir. Tahmin edilen
model için yapılan diagnostik test sonuçları Tablo 10’da sunulmuştur.
Tablo 10: Fisher Modeli ARDL(1, 0) Diagnostik Test Sonuçları
𝑅2 : 0.95
𝑅̅2 : 0.95
Diagnostik Testler
Normal dağılım
Otokorelasyon
Değişen varyans White Test
Ramsey Reset spesifikasyon
Cusum ve Cusum of Squares
CUSUM of Squares

F-İstatistik Olasılık
1.6315
0.4422
0.3979
0.8196
1.5016
0.4720
0.0063
0.9367
Model istikrarlı

5% Significance

Sonuç
Normal dağılım var
Otokorelasyon yok
Değişen varyans yok
Spesifikasyon doğru

CUSUM of Squares

1.4

1.4

1.2

1.2

1.0

1.0

0.8

0.8

0.6

0.6

0.4

0.4

0.2

0.2

0.0

0.0

-0.2

-0.2

-0.4

5% Significance

-0.4
1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010
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1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

Tablo 10’daki tahminlerde diagnostik sorun belirlememiş ve
devamında sınır testi yapılarak ve sonuçları Tablo 11’de sunulmuştur.

Tablo 11: Fisher Modeli için Sınır Testi
k
1

F-İstatistik
3.14

% 10 Üst sınır
3.28

% 5 Üst sınır
4.11

% 1 Üst sınır
6.02

Tablo 11’de hesaplanan F istatistik değeri 3.14, % 10 anlamlılık
düzeyinde alt sınır ile üst sınır arasında (2.44 < 3.14 < 3.28) kalmıştır. Buna
göre Fisher Modelinde ilişki belirsizlik sınırı içinde bulunmakta ve
Türkiye’de Gibson Paradoksunun geçerliliği hakkında bir şey
söylenememektedir.
4.2. ARDL Sınır Testi Yöntemiyle Wicksell-Keynes Modeli için
Gibson Paradoksunun Araştırılması
Bu
araştırmada
Wicksell-Keynes
Modelini
temsil
eden
LENFLASYON-LFAİZ modeli için ARDL(p,q) yöntemi tahmin edilmiş
ve tahmin modelinde değişen varyans ve modelde istikrar sorunu
belirlenmiştir. Bu sorunları ortadan kaldırmak için modele kukla değişken
ilave edilmiş ve model yeniden tahmin edilmiştir. Buna göre WicksellKeynes Modeli için tahmin edilen ARDL(1,1) modeli nihai tahmin
sonuçları tablo 12’de sunulmuştur.
Tablo 12: Wicksell-Keynes Modeli için ARDL (1, 1) Tahmini
Bağımlı Değişken: LENFLASYON
Değişkenler
Katsayı
Std. Error
LENFLASYON(-1)
0.725950
0.117402
LFAIZ
1.039610
0.193933
LFAIZ(-1)
-0.773540 0.191230
KUKLA2009
-1.579715 0.135870
KUKLA2010
1.660721
0.219295
2
2
̅
𝑅 : 0.86; 𝑅 : 0.85
F-İstatistik: 63.09792
(0.0000)* a : 0.01 düzeyinde anlamlı

t-İstatistiği
6.183441
5.360655
-4.045067
-11.62666
7.573007

Olasılık
0.0000a
0.0000a
0.0002a
0.0000a
0.0000a

* Olasılık değeri

Tablo 12’de modeldeki değişken katsayıları anlamlı bulunmuş ve
diagnostik test sonuçları ise Tablo 13’te sunulmuştur.
Tablo 13: Wicksell-Keynes Modeli ARDL(1, 1) Diagnostik Testler
Diagnostik Testler
Normal dağılım
Otokorelasyon
Değişen varyans White Test
Ramsey Reset Testi
Cusum ve Cusum of Squares

FOlasılık
İstatistik
1.289182 0.5248
0.057074 0.9719
10.99809 0.0514
1.957071 0.1685
Model istikrarlı
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Sonuç
Normal dağılım
Otokorelasyon yok
Değişen varyans yok
Spesifikasyon doğru

CUSUM

5% Significance

CUSUM of Squares

8

5% Significance

1.6

6
1.2
4
2

0.8

0
0.4
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Tablo 13’te ARDL (1,1) modelinden elde edilen hata terimlerinde
diagnostik sorun belirlenmemiş ve cusum ve cusum-square testlerinde
model istikrarlı bulunmuştur.
Tablo 14: Wicksell-Keynes Modeli için Sınır Testi
k

F-İstatistik

% 10 Üst sınır

% 5 Üst sınır

% 1 Üst sınır

1

3.421275

3.28

4.11

6.02

Tablo 14’te sunulan sınır testinde % 10 anlamlılık düzeyinde Fistatistik değeri 3.42,
tablo kritik değeri 3.28’den büyük çıkarak
değişkenler eşbütünleşik bulunmuştur. Sınır testinin gereği olarak uzun
dönem katsayıları tahmin edilmiş ve sonuçlar Tablo 15’te sunulmuştur.
Tablo 15: Wicksell-Keynes Modeli için Uzun Dönem Katsayıları
Bağımlı Değişken: LENFLASYON
Değişkenler
Katsayılar
Std. Error
t-istatistiği
Olasılık
LFAIZ
0.970880
0.052415
18.523069
0.0000a
KUKLA2009
-5.764331
2.518722
-2.288593
0.0266b
KUKLA2010
6.059918
3.388134
1.788571
0.0801c
a
b
c
: 0.01 düzeyinde anlamlı, : 0.05 düzeyinde anlamlı, : 0.10 düzeyinde anlamlı

Tablo 15’te LFAİZ değişkeni uzun dönem katsayısı istatistiksel olarak
anlamlı çıkmıştır. Bu bulgu Wicksell-Keynes Modeli değişkenlerinin
eşbütünleşik olmalarının sonucu olup Gibson Paradoksunun varlığına
kanıt olarak değerlendirilmiştir. Bundan sonra hata düzeltme modeli
tahmin edilmiş ve sonuçlar Tablo 16’da sunulmuştur.
Tablo 16: Wicksell-Keynes Modeli için Hata Düzeltme Modeli
Bağımlı Değişken: LENFLASYON
Bağımsız Değişken
Katsayı
Std. Hata
t-Statistic
D(LFAIZ)
1.017016
0.239379
4.248566
D(KUKLA2009)
-1.659488 0.347308
-4.778149
D(KUKLA2010)
1.554693
0.631564
2.461657
ECT(-1)
-0.283409 0.099628
-2.844658
a
: 0.01 düzeyinde anlamlı; b: 0.05 düzeyinde anlamlı

Olasılık
0.0001a
0.0000a
0.0176b
0.0066a

Tablo 16’da hata düzeltme terimi ECT (-1) katsayısı negatif işaretli ve
istatistiki olarak anlamlı bulunması değişkenler arasında kısa dönemli
nedensellik ilişkisinin varlığına kanıt sayılmıştır. Sonuç olarak ARDL
sınır testiyle yapılan analizde Wicksell-Keynes Modeline göre Türkiye’de
Gibson Paradoksu geçerli bulunmuştur.
4.3. Toda-Yamamoto Nedensellik Testiyle Gibson Paradoksunun
Tooke Modeli için Araştırılması
LTEFE serisi I~(2) ve LFAİZ serisi I~(1) olduğu için Toda-Yamamoto
nedensellik testinin uygulanması gerekmektedir. Bu testin tahmin
sürecinde dmax eşbütünleşme derecesi optimal gecikmeye ilave edilerek
VAR için gecikme uzunluğu belirlenmekte ve model tahmin edilmektedir.
Ayrıca optimal gecikmeyi temsil eden k, maksimum eşbütünleşme
düzeyini temsil eden dmax’a eşit veya ondan büyük yani k ≥ dmax olmalıdır.
Bu şartın sağlanıp sağlanmadığını belirlemek için öncelikle değişkenler
için optimal gecikme uzunluğu VAR yöntemiyle tahmin edilmiş ve Akaike
Bilgi Kriteri (AIC)’ ye göre iki (2) olarak belirlenmiştir. Böylece optimal
gecikme k=2 ve dmax=2 olması dolayısıyla k(=2) ≥ dmax (=2) şartı
sağlanmıştır. Buna göre VAR için gecikme k+dmax= 2+2=4 alınmış ve
VAR(4) modeli tahmini ve diagnostik test sonuçları Tablo 17’de
sunulmuştur.
Tablo 17: Tooke Modeli VAR(4) Diagnostik Testleri
Kukla değişkenli ΔΔLTEFE-ΔLFAİZ
Test Türü
Ki-Kare
Serial Korelasyon LM
0.680269
Test
1. sıra
2.737082
4. sıra

Olasılık

Sonuç

0.9537
0.6027

Otokorelasyon yok.

White Değişen Varyans

36.47278

0.8882

Jarque-Bera Testi
AR Karakteristik
Kökler

18.98594

0.0008

Ters

Kökler birim daire içinde ve model istikrarlı

Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial

1.5

Değişen Varyans
yok.
Normal dağılım yok

Cor(LENFLASYON,LFAIZ (-i))

.3

1.0

.2

0.5

.1

0.0

.0

-0.5

-.1

-1.0

-.2

-1.5

-.3

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

1
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Tablo 17’de VAR(4) modelinde normal dağılım dışında diagnostik
sorun belirlenmemiştir. Modelin istikrarlılığı AR Karakteristik Ters
köklerinin birim daire içinde bulunmasından ve otokorelasyon sorunu
olmadığı korelegram grafiğinden anlaşılmaktadır. Grafikteki mavi
çizgilerin kırmızı sınırları aşmaması otokorelasyon sorununun olmadığını
göstermektedir. Böylece görünürde ilişkisiz regresyon (SUR)’un tahmin
edilmesi ve sonuçlarına güvenilmesi sağlanmış olmaktadır. Tahmin edilen
değişkenlerin SUR modeliyle dönüştürülen k gecikmeli katsayılarına
yapılan Wald testi sonuçları tablo 18’de sunulmuştur.
Tablo 18: Tooke Modeli için Wald Testi Sonuçları
Hipotezler
Faiz TEFE’nin Granger nedeni değildir.
TEFE Faiz’in Granger nedeni değildir.

Ki-Kare
İstatistik
0.179707
2.419942

Olasılık

Sonuç

0.9141
0.2982

KABUL
KABUL

Tablo 18’de değişkenlerin k=2 iki gecikmeli değerlerine çift yönlü
olarak yapılan Wald testine ve Tooke Teorisine uygun olarak Türkiye’de
Gibson Paradoksu geçerli bulunmamıştır.
4.4.Toda-Yamamoto Nedensellik Testiyle Gibson Paradoksunun
Fisher ve Wicksell-Keynes Modeli için Araştırılması
PP durağanlık analizinde LENFLASYON ve I~(1) ve LFAİZ
serilerinin I~(1) olması dolayısıyla Toda-Yamamoto nedensellik testi
uygulanmıştır. Toda-Yamamoto sürecinde öncelikle VAR yöntemiyle
optimal gecikme uzunluğu AIC’ ye göre bir (1) olarak belirlenmiştir. Yani
optimal gecikmeyi temsil eden k=1 olarak alınmıştır. Durağanlık veya
eşbütünleşme düzeyi dmax=1 olduğu için k+dmax=2 olarak tespit edilmiştir.
Böylece VAR (k+dmax=2) modeli yani VAR(2) modeli tahmin edilmiş ve
VAR(2) modeli diagnostik testlere tabi tutularak sonuçlar Tablo 19’da
sunulmuştur.
Tablo 19: Lenflasyon Ve Lfaiz Var(2) Modeli Diagnostik Testleri
Kukla değişkenli ΔLEnflasyon-ΔLFaiz
Olasılık
Test Türü
Ki-Kare
Sonuç
Serial Korelasyon LM Test
3.8902
0.4211
Otokorelasyon yok.
1. ve 4. Sıra
3.3416
0.5024
Değişen Varyans yok.
White Değişen Varyans
29.6592
0.1963
Normal dağılım yok.
Jarque-Bera Testi
38.3944
0.0000
AR Karakteristik Ters Kökler
Kökler birim daire içinde ve model istikrarlı

Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial

1.5

Cor(LENFLAS YO N,LFAIZ(-i ))

.3

1.0

.2

0.5

.1

0.0

.0

-0.5

-.1

-1.0

-.2

-1.5

-.3
-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

1
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Tablo19’da VAR(2) modelinin istikrarlılığı AR karakteristik ters
köklerinin birim daire içinde bulunmasıyla ve otokorelasyonsuzluk ise
otokorelasyon korelegram grafiğinden anlaşılmaktadır. Modelde sadece
normal dağılım sorunu belirlenmiştir.
Ancak bu durum analizin
sürdürülmesine engel oluşturmadığından şartlar sağlanmış olup SUR
regresyon modeli tahmin edilerek elde edilen anlamlı k gecikmeli bağımsız
değişken katsayılarına Wald Testi uygulanarak nedensellik ilişkisi
belirlenmiş sonuçları Tablo 20’de sunulmuştur.
Tablo 20: LENFLASYON ve LFAİZ Toda-Yamamoto Wald Testi
Hipotezler
Faiz Enflasyon’ un Granger nedeni değil
Enflasyon Faiz’in Granger nedeni değil
c
0.10 düzeyinde anlamlı

Ki-Kare İst.
0.013381
3.589860

Olasılık
0.9079
0.0581c

Sonuç
KABUL
RED

Tablo 20’deki Wald testine göre 0.10 istatistiksel anlamlılık düzeyinde
sadece Enflasyondan Faize doğru tek yönlü nedensellik belirlenmiştir. Bu
durumda sadece Fisher Teorisine göre Türkiye’de Gibson Paradoksu
geçerli bulunmuştur.
5. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Gibson Paradoksu Türkiye Örneği adlı bu çalışmada uzun vadeli
nominal faiz oranları ile fiyatlar düzeyi arasındaki pozitif ilişkinin ifadesi
olan Gibson Paradoksunun Türkiye için geçerli olup olmadığı
araştırılmıştır. Para arzında artış olması durumunda sadece fiyatlar
düzeyinin yükselmesi beklenirken faizlerin de yükselmesi Klasik İktisat
anlayışıyla çeliştiğinden bu durum J. M. Keynes’in dikkatini çekmiş ve
paradoksal olarak tanımlanmıştır. Keynes’in bu çelişkiyi açıklamaya
çalışılmasıyla konu iktisat literatürüne taşınmıştır. Literatür incelemesi
bölümünden anlaşılacağı gibi ülkeler bazında yapılan araştırmalarda
Gibson Paradoksu geçerli bulunmuştur. Türkiye için yapılan araştırmaların
197

çoğunluğunda da Gibson Paradoksu geçeri bulunmuştur. Buna göre
literatür incelemesinden elde edilen bulgulara göre Gibson Paradoksunun
birçok ülkede geçerli bir paradoks olduğu görülmüştür.
ARDL sınır testi yöntemine göre TEFE değişkeni ikinci farkında
durağan olduğu için TEFE ile faiz için ARDL yöntemi uygulanamamıştır.
Böylece faiz-enflasyon ve enflasyon-faiz ilişkisi araştırılarak analize
devam edilmiştir. Faiz-enflasyon ilişkisinin ARDL sınır testi ile
araştırılmasında değişkenler eşbütünleşik bulunmamıştır. Bu durumda
Fisher teorisine göre Türkiye’de Gibson Paradoksunun geçerliliği
hakkında görüş beyan edilememiştir. Enflasyon-faiz ilişkisinde sınır testi
ile eşbütünleşme belirlenmiş ve faiz değişkeni uzun dönem katsayısı
anlamlı bulunmuştur. Bundan sonra hata düzeltme modeliyle kısa dönem
dinamikler araştırılmış ve hata düzeltme mekanizmasının çalıştığı
belirlenmiştir. ARDL sınır testi eşbütünleşme analizine göre faizin
enflasyona etki ettiği ortaya çıkmış ve Wicksell-Keynes teorisine uygun
olarak Türkiye’de Gibson Paradoksunun geçerliliği kabul edilmiştir.
Toda-Yamamoto nedensellik yöntemiyle yapılan analizlerde TEFE-faiz ve
faiz-TEFE ilişkisinde nedensellik belirlenememiştir. Faiz-enflasyon ve
enflasyon-faiz ilişkisinde sadece faiz-enflasyon modelinde enflasyondan
faize doğru nedensellik belirlenmiştir. Yani faiz-enflasyon modeli Fisher
modelini temsil ettiğinden analiz dönemiyle ilişkili olmak üzere Fisher
teorisine göre Türkiye’de Gibson Paradoksu geçerli bulunmuştur.
Bu çalışmada yapılan tüm analizlerde şu sonuçlar elde edilmiştir.
Serilerin grafikteki seyrine bakıldığında veri setini yaratan süreçte
özellikle enflasyon ve faiz değişkenleri arasında çift yönlü nedensellik
olabileceği beklenmiş ve farklı yöntemlerle olmakla birlikte bu beklentiye
uygun sonuçlar elde edilmiştir. Uygulama bölümünde Wicksell-Keynes
Teorilerine göre, ARDL Sınır Testi yönteminde Wicksell-Keynes
Teorisine göre ve Toda-Yamamoto nedensellik analizinde ise Fisher
Teorisine göre Türkiye’de Gibson Paradoksu geçerli bulunmuştur.
Böylece analiz dönemiyle ilgili olmak üzere uzun dönemli nominal faiz
oranlarıyla fiyatlar düzeyi arasında pozitif ilişkinin varlığı teyit edilmiş
yani Türkiye’de Gibson Paradoksunun geçerli olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.
Bu çalışmadan elde edilen bulgular genel olarak
değerlendirildiğinde ilk olarak, Wicksell-Keynes ve Fisher teorilerine göre
Türkiye’de Gibson Paradoksu geçerli bulunmuştur. İkinci olarak, hem
literatür incelemelerine hem de yapılmış olan bu analize dayanarak Gibson
Paradoksunun ekonominin uzun dönemli bir olgusu olduğu ortaya
konulmuştur.
Üçüncü olarak, nominal faiz oranları ve enflasyon
oranlarının uzun dönemde birbirlerine yakın değerler aldığı ancak reel faiz
oranlarının sabit kalmayıp dönemsel olarak değiştiği gözlenmiştir.
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DIŞ YARDIMLAR VE MİLLİ GELİR İLİŞKİSİ: UZUN DÖNEM
TÜRKİYE ANALİZİ
Mehmet Ali Demir*
Giriş
Gelişmekte olan ülkelere gelişmiş ülkeler tarafından her iki tarafında
çıkarları doğrultusunda kimi zaman kredi olarak kimi zaman da hibe
şeklinde ekonomik yardımlar yapılmaktadır. Bu yardımların verilen ülke
adına yararı yalnızca ekonomik çıkarlar olabileceği gibi veren ülke için de
genellikle politik çıkarlar ön planda olmaktadır. Gelişmekte olan ülkeler
için alınan dış yardımlar, milli gelirin arttırılması ve dolayısıyla ekonomik
büyüme sağlanabilmesi için vazgeçilmez bir unsur olarak
düşünülmektedir. Çünkü milli gelirin arttırılması için gereken üretim
faaliyetlerine başlanabilmesi veya var olan üretimin arttırılabilmesi için
gereken tasarruf, gelişmekte olan ülkeler tarafından sağlanamamakta ve
hâlihazırda kendi üretimleriyle büyümelerini sağlayabilen gelişmiş
ülkelerin dışarıdan sağlayacakları ekonomik katkıya ihtiyaç
duymaktadırlar. Ancak literatürde bu konuda yapılan çalışmalara
bakıldığında; bazı araştırmalar dış yardımların ekonomik büyüme üzerinde
olumlu etkileri olduğu sonucuna varırken (Gomanee vd., 2005:1063),
bazıları bu yardımların ekonomik büyüme üzerinde bir etkisi olmadığına
(Jensen & Paldan, 2006:19), bazı araştırmalar ise olumsuz yönde bir etki
olduğu sonucuna varmıştır (Brautigam & Knack, 2004:270). Bu
çalışmalara ilave olarak, iyi bir mali düzen ve bunun yanında sıkı bir para
politikası olduğu takdirde yapılan dış yardımların olumlu katkısı
olabileceği tespitine varan çalışmalar da yapılmıştır (Burnside &
Dollar,2000:847-868).
Gelişmekte olan ülke ekonomilerinin kaynak yetersizliği ve üretim
politikalarını hayata geçirebilmek adına dış yardımlara duyduğu ihtiyacın
önemi göz önüne alındığında, bu yardımların milli gelire olan katkısını da
yeterince anlayabilmek önemlidir. Gelişmekte olan ülkelerde 21. yüzyılda
halen ciddi kaynak yetersizliği problemi bulunmaktadır. Bu ülkelerin
birçoğu dış borçlar ve mali krizlerle boğuşurken bu ekonomik tablolar
içerisinde dış yardımlara muhtaç durumdadırlar. Bu ülkelerin alınan dış
yardımları doğru politikalarla destekleyebilmeleri çok önemlidir.
Literatürde dış yardımların ülke ekonomilerinin büyümesi üzerine
etkisi çok kapsamlı bir araştırma konusu olmuştur. Hem bağış yapan hem
de bağış alan ülkelerin sorduğu kilit soru, yardımın gelişmekte olan
*
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ülkelerin büyümesi ve yoksulluk düzeyleri üzerinde herhangi bir etkisi
olup olmadığıdır. Bu konuya çeşitli açılardan yaklaşılmakla birlikte tek ve
kesin bir cevap alınamamaktadır. Bu nedenle, sadece mali yardımın
miktarı ve türü gibi faktörlerin yanı sıra bu fonları kabul eden ülke
tarafından uygun şekilde kullanılması da ekonomik büyüme açısından
önemli bir unsurdur. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin karşı karşıya
kalmış oldukları bu mali sorunlar ve borçlar, bu ülkeler için iç savaş ya da
sınır savaşları sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Ne yazık ki, bu
ülkelere borç veren kuruluşlar tarafından yüklenen borçlar oldukça
fazladır. Ayrıca, son on yılda Resmi Kalkınma Yardımı (Official
Development Assistance- ODA) akışları düşmüş ve gelişmekte olan
ülkelerin doğru politikalar aracılığıyla yardım girişlerinin kullanımında
daha etkili olabilmeleri ve ek yardım alabilmek için yenilikçi yöntemler
aramaları gerekliliği ortaya çıkmıştır.
Bu çalışmada Türkiye’nin 1977-2017 yılları arasında aldığı dış
yardımların milli gelire olan etkisi incelenecektir. Yapılan çalışmayla
bahse konu yıllar arasında Türkiye’nin aldığı dış yardımların ülke halkının
ekonomik durumu üzerinde bir katkı sağlayıp sağlamadığı analiz
edilecektir. Bu tarihler arasında Türkiye’nin almış olduğu Resmi Kalkınma
Yardımları yanında, Gayri Safi Sermaye Formasyonu ve Ticari açıklık
değişkenleri de ele alınarak analizde bu değişkenlerin GSYH üzerindeki
etkisi incelenecektir. Yapılan araştırma sonucunda daha önce Türkiye
özelinde böyle bir çalışmanın yapılmamış olması literatüre bir katkıda
bulunacak ve Türkiye özelinde daha sonraki yıllarda yapılacak olan diğer
çalışmalara da ışık tutacaktır.
1. Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla (GSYİH)
Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla (GSYH), belirli bir dönem (genellikle bir yıl)
içerisinde, yurt içinde üretilmiş olan mal ve hizmetlerin piyasadaki
değerini ifade etmektedir. Bunu örneklendirecek olursak, Türkiye’nin
GSYH’si, Türkiye’de 2015 yılında bir yıl süre ile üretilmiş olan tüm mal
ve hizmetlerin piyasa değeri olarak ya da bir yıl içerisinde Türkiye’de
üretimi gerçekleştirilmiş olan mal ve hizmetler için yapılan harcamalar
olarak düşünülebilir. Harcama olarak ifade edilen kavram içerisinde
yatırım, tüketim ve devlet harcamalarının toplamı bulunmaktadır. Gayri
safi denilmesi ise, bir yıl içerisinde mal ve hizmetlerde aşınma ile eskime
durumunu kapsam içerisine dâhil etmemesinden kaynaklanmaktadır.
GSYH genel olarak ülkelerin toplam gelirinin bir kıstası olarak
kullanılmaktadır.
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Grafik 1: Türkiye’nin 1977 – 2017 Yılları Arasındaki GSYİH

Kaynak: Dünya Bankası, 2020.
Ekonomik büyüme faktörleri üzerinde yapılmış ve halen yapılmakta
olan deneysel ve teorik çalışmalar mevcuttur. Literatürde özellikle son 20
yıllık değerlendirmeler içerisine geleneksel etmenler olan doğal kaynaklar,
emek ve sermayenin yanı sıra belirleyici yeni bileşenlerde eklenmiştir.
2. Dış Yardım
Dış yardım, yatırımların yapılabilmesi ve dolayısıyla kalkınmanın
sağlanabilmesi için ülkelerin sermaye ihtiyaçlarını başka ülke ya da
kuruluşlardan sağlamasıdır. Ancak her zaman bu yardımların ülke
ekonomisine olumlu yönde katkısı olmadığı ve kalkınma amacına hizmet
etmediği yönünde görüşler de bulunmaktadır. Özellikle Afrika ülkeleri
örneğinde görüldüğü gibi ülkelerin kalkınmada başarılı olamadıkları ve dış
yardıma bağımlı hale geldikleri araştırmacılar tarafından dile
getirilmektedir. Çalışmamızda dış yardım verisi olarak kullandığımız
Resmi Kalkınma Yardımları (RKY) OECD içerisinde bulunan Kalkınma
Yardım Komitesi (KYK) tarafından yapılmaktadır. Türkiye, KYK üyesi
olmamakla birlikte yardım yapan ve aynı zamanda yardım alan ülke
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konumunda bulunmaktadır. Türkiye diğer ülkeler gibi dış yardım kavramı
ile 1940’lı yıllardan itibaren tanışmıştır. 1985 yılında ilk kez bazı Afrika
ülkelerine dış yardım yapma kararı alınarak ilk resmi dış yardım yapma
adımını atmış ve 1990‘lı yıllardan itibaren de dış yardımlarını arttırarak
devam etmiştir. 2013 yılında Türkiye’nin yapmış olduğu toplam dış
yardım miktarı 4,3 milyar doları aşmıştır.
Grafik 2: 1977 – 2017 yılları arasında Net Resmi Kalkınma Yardımları
(% GSYİH)

Kaynak: Dünya Bankası, 2020.
Kimi analistler dış yardımın olumlu etkileri olduğu sonucuna varmakla
birlikte (Burnside & Dollar, 2000:847-868), bu sonucun sadece iyi maliye,
para ve ticaret politikalarıyla birleştirildiği ekonomiler için geçerli
olduğuna dikkat çekmektedirler. Doucouliagos & Paldam (2009:433-461)
tarafından yapılan ve toplam 543 doğrudan tahmin içeren 68 makaleyi
kapsayan meta-analiz kullanılarak yapılmış bir çalışmada, yardımın
büyüme tahminleri üzerindeki etkisinin önemli ölçüde dağıldığı ve düşük
pozitiflik bulunduğu fakat bunun önemsiz olduğu değerlendirilmiştir.
Ekonomik büyümenin teşvik edilmesinde dış yardımın ana rolü, yurt içi
tasarruf gibi finans kaynakları ve böylece yatırım ve sermaye stok
miktarının artırmasını sağlamaktır. Dış yardımların ekonomik büyümeye
katkı sağlamasına olanak tanıyacağı bir dizi mekanizmanın varlığından da
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söz edilmektedir (Morrissey, 2001:37-50). Dış yardımın sermaye mallarını
ya da teknoloji ithal etme kapasitesini arttırdığı görüşünü savunan
Morrissey, dış yardımın yatırım veya tasarruf oranlarını azaltan dolaylı
etkileri olmadığı, sermayenin verimliliğini artıran ve içsel teknik değişimi
teşvik eden teknoloji transferiyle ilişkili olduğunu belirtmektedir.
McGillivray vd. (2006:1039) ise dış yardımın etkilendiği koşulları dört
başlık altında değerlendirmiştir;
Dış yardımın geri dönüşü vardır,
Yardım etkinliği dış ve iklim koşullarından etkilenir,
Yardım etkinliği siyasi koşullardan etkilenir,
Yardımın etkinliği kurumsal kaliteye bağlıdır.
Son yıllarda, doğrudan yabancı yatırımlar ve diğer özel akışlar gibi
diğer akış türlerinin azalmasına rağmen gelişmekte olan ülkelere yardım
akışlarında önemli bir artış olduğu görülmektedir. Gelişmekte olan ülkeler
uluslararası kuruluşlar ve özellikle gelişmiş ülkelerden büyüme ve gelişme
hedeflerine ulaşmak amacıyla dış yardım almaktadırlar. Gelişmemiş ve
ekonomik olarak oldukça düşük seviyede olan ülkeler yalnızca bütçe
desteği için yardıma gereksinim duymaktadır. Gelişmiş ülkelerden, az
gelişmiş ülkelere yapılacak yardım desteği ekonomik büyüme oranı kıstas
alınarak değerlendirilmektedir. Bu alanda yapılmış olan birçok çalışma,
gelişmekte olan ya da az gelişmiş olan ülkelerin almış oldukları dış
yardımın büyüme üzerinde belirsiz etkisini konu edinmektedir. Yapılan
diğer pek çok araştırma gayri safi yurtiçi hâsıla (GSYH) desteğinin yerel
halkta etkisinin tespitine yöneliktir.
Sonuç olarak dış yardımların az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için
ciddi bir gereksinim olduğu aşikâr olmakla birlikte bu yardımların
kalkınma üzerindeki etkileri üzerinde net bir söylem mevcut değildir.
Yardım miktarlarından daha çok bu yardımları destekleyebilecek sıkı
politikalar geliştirilmesinin önemli olduğu birçok çalışmayla ortaya
koyulmuştur. Çalışmamızda Türkiye’nin almış olduğu RKY ve milli gelir
arasındaki nedensellik ilişkisi analiz edilecektir.
3.Literatür Taraması
3.1.Literatürde Ekonomik Büyüme Modelleri
Literatürde yardım-büyüme ilişkisi üzerine inşa edilen birçok büyüme
modeli ortaya çıkarılmıştır. Bunların arasında en bilineni Harrod - Domar
büyüme modelidir. Bu model tam işgücü arzını ve büyümenin sermayenin
kullanılabilirliği ve üretkenliği ile kısıtlandığını varsaymaktadır. Bu
modele göre gelişmekte olan ülkelerde istenilen büyüme seviyesine
ulaşabilmek için sermaye eksikliği olduğundan, tasarruf kısıtlamasını
hafifletmek ve yatırımı arttırabilmek için bu ülkelerin dışardan destek alma
gereksinimleri vardır.
206

Chenery & Strout (1966:679-733) Harrod-Domar modelini genişleterek
yeni bir model ortaya koymuşlardır. Bu modelde ekonominin yapı taşı olan
yatırım için sermaye gereksinimi nedeniyle düşük gelirli ülkeler iki temel
kısıtlılıkla karşı karşıyadırlar. Bunlardan biri istenilen yatırım seviyesine
çıkabilmek için yetersiz seviyede olan düşük tasarruf oranları, diğeri de
ithal edilen mal ve hizmetleri karşılayacak yeterlilikte olmayan ihracat
gelirleridir. Sonuç olarak bu ülkeler hedeflenen büyüme oranlarına
ulaşmakta başarısız olurlar. Ülke dışından gelecek fon akışı bu boşlukların
doldurulmasını sağlayarak ülkelerin kalkınmasını sağlayacaktır. Bu
yaklaşımda dış yardımlardan gelen katkı, yatırımların finanse edilmesinin
yanında yatırımların ithalatını da kapsamaktadır.
Ragnar Nurkse ise yazında kısırdöngü teorisinin teorisyenidir. Nurkse
(1966:61) fakir ülkelerin bir kısırdöngüde olduğunu, kısıtlı gelir düzeyinin
kısıtlı yatırımlara neden olduğunu ve kısıtlı yatırımlar nedeniyle de kısıtlı
gelir düzeyine geri dönüldüğünü ifade ederek bunun kısır döngü
oluşturduğunu çalışmasında öne sürmüştür. Nurkse’ün teorisi şu şekilde
özetlenebilir. Gelir seviyesi düşük olduğunda yeterli tasarruf miktarı
sağlanamaz. Tasarruflar yetersiz olunca da yatırım yapılamaz. Aynı
zamanda gelir seviyesi düşükken talep de az olacaktır. Bu da yatırım için
gereken teşvik ortamını oluşturamaz. Son olarak da yetersiz gelir miktarı
devlet için yetersiz vergi demektir. Devlet geliri az olursa da kalkınmak
için alt yapı yatırımları yapamaz. Bütün bunlar bir kısır döngü oluşturur.
Bu kısır döngü ancak dışarıdan bu döngüyü bozacak seviyede bir katkı
sağlanmasıyla bozulabilir. Bu da dış yardımla olmaktadır.
Sonuç olarak yazında büyüme modellerinde az gelişmiş ve gelişmekte
olan ülkeler için büyümenin ve dolayısıyla kalkınmanın genel itibariyle
sermaye boşluğunun dış yardımlar vasıtasıyla doldurularak
sağlanabileceğini öne sürdüklerini görmekteyiz.
3.2. Ampirik Literatür
İkinci Dünya Savaşı sonrasında savaştan büyük zarar görmüş olan
Avrupa ülkelerine yapılan Marshall yardımlarıyla ülkelerin yeniden bir
toparlanma süreçlerine girmeleri, araştırma çevrelerince yapılan dış
yardımların gelişmekte olan ülkelerin kalkınma süreçlerinde de olumlu
yönde bir etkisi olacağı yönünde bir bakış açısına sebep olmuştur. 195060’lı yılların hâkim büyüme anlayışı, kalkınma ile aynı anlamda
değerlendirilmiş ve ülkelerin yatırımla büyüyeceği, yatırımın da ancak
tasarrufla sağlanacağı şeklindeydi. Kendi ülke içi tasarruflarıyla
kalkınamayan ve dolayısıyla büyüyemeyen az gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkelerin de dış yardımlar sayesinde yatırım yaparak büyüyebileceği
yönünde bir anlayış vardı. Rostow (1956:25-48) bütün ülkelerin gelişim
yönünde aynı aşamalardan geçtiklerini, bu süreçlerin aynı aşamalarını
geçerek ancak kalkınabileceklerini iddia etmiştir. Ancak bu düşünce
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ekonomistlerce çok tartışılmıştır. Lewis’e (1954:158-172) göre ise
kalkınmak için ya az gelişmiş ülkelerden gelişmiş ülkelere emek göçü veya
gelişmiş ülkelerden az gelişmiş ülkelere sermaye akışı gerekmektedir.
Ancak toplumsal denge açısından sermaye akışı daha tercih edilir bir
yöntemdir. Hem Rostow hem de Lewis açısından dış yardımların
ekonomik büyüme için gerekli bir enstrüman olduğu anlaşılmaktadır.
Araştırma dünyasında bu görüşü destekler nitelikte birçok araştırma
yapılmıştır. Örneğin Papanek’in (1973:120-130) 51 az gelişmiş ülke
üzerine 1960-1970 yılları arasındaki verileri kapsayacak şekilde yaptığı
araştırmada, Dowling & Hiemenz’in (1983:3-13) 52 ülke için 1968-1979
yılları arası için yapmış olduğu analizde ve Durbarry, Gemmell &
Greenaway’in (1998:1-47), 1970-1993 yılları arasını kapsayacak şekilde
68 ülke için yaptıkları araştırmada dış yardımların ekonomik büyümeye
pozitif etkilerinin olduğu sonucuna varılmıştır. Ancak tam tersi sonuçlara
ulaşılmış çalışmalar da literatürde mevcuttur. Mosley’in (1980:79-95) 83
ülke için yapmış olduğu çalışmasında, Bailliu’nun (2000:15-17) 40 ülke
üzerine yapmış olduğu çalışmada ve Easterly’in (2003:23-48) 88 ülke
üzerine yapmış olduğu çalışmada dış yardımların ekonomik büyüme
üzerinde negatif etkisi olduğu tespit edilmiştir.
Tek bir ülke örneğinden yola çıkılarak yapılan çalışmalarda ise; Sothan
(2017:7-11) ARDL modeli ile yaptığı analizinde 1980-2014 yılları
arasındaki verileri kullanarak yalnızca kısa dönemde dış yardımların
büyüme üzerinde bir etkisi olduğu sonucuna varmıştır. Kim (2011:260286) Güney Kore için yapmış olduğu çalışmasında Güney Kore’nin aldığı
yardımları kalkınma sürecinde başarıyla kullanarak pozitif bir etki
sağlamış olduğunu tespit etmiştir. Gounder (2001:1009-1019)
çalışmasında 1968-1996 yıllarını temel alarak Fiji örneğini kullanmış ve
dış yardımların Fiji’nin ekonomik büyümesi üzerinde pozitif bir etki
olduğu sonucuna varmıştır. Feeny (2005:1092-1117) Papua Yeni Gine
örneğinde dış yardımlar ve büyüme arasında nedensel bir ilişki tespit
edememiştir. Bhattarai (2009:283-302) Nepal, Kargbo & Sen (2014:416429) ise Sierra Leone örneklemlerini kullandıklarında dış yardımlar ve
büyüme arasında anlamlı bir nedensellik tespit etmişlerdir. Türkiye örneği
üzerinden Tüzemen & Tüzemen (2015:57-71) tarafından yapılan
araştırmada ise ekonomik büyüme ve dış yardım arasında doğrusal bir
ilişki tespit edilememiştir.
Sonuç olarak yazında dış yardımlar ve ekonomik büyüme ile ya da dış
yardımlar ve milli gelir ile ilgili çokça araştırma olduğu görülmektedir.
Ancak yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçların birbirinden çok farklı
olabildiği ve bu konuda yazında bir fikir birliği olmadığı da yapılan
taramalardan anlaşılmaktadır. Bunun sebebinin alınan yardımların
kullanılma biçimlerinden, ülkelerin politika farklılıklarından ve bazı
ülkelerde bunun bir bağımlılık haline gelerek gelen yardımların yatırıma
208

yönlendirilememesinden kaynaklanabileceği de araştırmalardan elde
edilen sonuçlar arasında bulunmaktadır.
Dış yardım konusunda yapılan bazı araştırmalar Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1’de sonuçlar, araştırma sonunda dış yardımların ekonomik
büyümeyi olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşılmışsa pozitif etki,
olumsuz etki sonucuna ulaşılmışsa negatif etki şeklinde ifade edilmiştir
Tablo 1: Dış Yardımların Milli Gelire Olan Etkisi Üzerine Yapılan
Araştırmalar
Araştırmacılar

Örneklem

Sonuçlar

Papanek (1973)

51 ülke

Olumlu etki

Mosley (1980)

83 ülke

Olumsuz etki

Durbary,Gemmel
&Greenaway (1998)

68 ülke

Olumlu etki

Bailliu (2000)

40 ülke

Olumsuz etki

Gounder (2001)

Fiji

Olumlu etki

Easterly (2003)

88 ülke

Olumsuz etki

Feeny (2005)

Papua Yeni Gine

Etkisi yok

Bhattarai (2008)

Nepal

Olumlu etki

Kim (2011)

Güney Kore

Olumlu etki

Kargbo & Sen (2014)

Sierra Leone

Olumlu Etki

Sothan (2017)

Kamboçya

Kısa
dönemde
olumlu etki

Kaynak: Yazar tarafından derlenmiştir.
4. Yöntem
Bu çalışmada, Türkiye özelinde dış yardım ve GSYH arasında uzun
dönem bir nedensellik ilişkisi olup olmadığına ilişkin analiz yapılacaktır.
Veri seti olarak 1977-2017 yıllarını kapsayan 40 yıllık bir dönem
kullanılacak olup kullanılacak olan değişkenler Tablo 2’ de gösterilmiştir.
Kullanılan verilerin tamamı Dünya Bankası’nın yayımlamış olduğu
verilerden temin edilmiştir.
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Tablo 2:Veri Seti
Değişken

Açıklama

GSYH

Gayri Safi Yurt içi Hâsıla

YARD

Resmi Kalkınma Yardımları

GSF

Gayri Safi Sermaye Formasyonu

ACIK

Ticari Açıklık

Çalışmada bağımlı değişken GSYH, diğer değişkenler ise bağımsız
değişkenler olarak analize dâhil edilmiştir. Model aşağıda gösterilen
Denklem (1) üzerine kurulmuştur.
GSYH=f (YARD, GSF, ACIK)

(1)

Bu modelde GSYH Türkiye’nin 1977-2017 yılları arasındaki Gayri Safi
Yurt İçi Hâsıla değerlerini ifade etmektedir. Resmi Kalkınma Yardımları,
belirtilen tarihlerde Türkiye’ye gelen resmi kalkınma yardımlarıdır. Net
Resmi Kalkınma Yardımları (YARD) GSYH’nın yüzdesi olarak
kullanılmıştır. GSF ise brüt sermaye oluşumunu başka bir deyişle brüt yut
içi yatırımları temsil etmektedir. GSF sabit varlıklara ilave olarak yapılan
harcamalardan oluşur ve stoklardaki değişim oranını ifade eder. Sabit
varlıklar arazi iyileştirmelerini (çitler, hendekler, kanalizasyonlar vb.);
fabrika, makine ve donanım alımlarını; okullar, ofisler, hastaneler, özel
konutlar, ticari ve endüstriyel binalar da dâhil olmak üzere karayolları,
demiryolları ve benzerlerinin inşasını içermektedir. Stoklar ise şirketler
tarafından geçici ve beklenmedik dalgalanmalara karşı ve devam eden
çalışmalarında ihtiyaçlarını karşılamak için firmalar tarafından tutulan mal
stoklarıdır.Net değerli varlık alımları da sermaye oluşumu olarak
değerlendirilmektedir. Sermaye oluşumu aynı zamanda büyüme
modelinde sermayeyi temsil eder. Modelde ‘ACIK’ ticari açıklığı
simgelemekte olup ülke ticaretinin serbestleşmesini ifade eder. GSYH
yüzdesi olarak kullanılacaktır.
Analizde GSYH ile diğer bağımsız değişkenler arasında nedensellik
tespiti için aşağıda bulunan model, tüm değişkenlerin doğal logaritmaları
alınarak kullanılmıştır.
𝑙𝑜𝑔𝐺𝑆𝑌𝐻 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑙𝑜𝑔𝑌𝐴𝑅𝐷𝑡 + 𝛽2 𝑙𝑜𝑔𝐺𝑆𝐹𝑡 + 𝛽3 𝑙𝑜𝑔𝐴𝐶𝐼𝐾𝑡 +
𝜀𝑡
(2)
Bu formülde “log” doğal logaritma, “𝜀𝑡 ” hata sayısı, “t” zaman
aralığıdır. Çalışmamızda dış yardımın ekonomik büyüme üzerinde olumlu
bir etkisi olduğu varsayımından dış yardım katsayısının pozitif olması
beklenmektedir (𝛽1 > 0).
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‘GSF’ büyüme modelinde sermaye stoku miktarını ifade etmekte olup
yazında yapılan çalışmalar, fazla sermaye stokuna sahip ülkelerin GSYH
artışının da yüksek olduğunu göstermektedir. Çalışmada GSF katsayısının
da pozitif olması beklenmektedir (𝛽2 > 0)
‘ACIK’, ticari engellerin azalması ve ticaretin serbestleşmesi
durumudur. İhracat açısından yatırım imkânlarını ve cari işlemler
dengesini arttırdığı için avantaj yaratmaktadır. Bu durumda, açıklık
katsayısının pozitif olması beklenir (𝛽3 > 0). Ancak Serven’e (2002:13)
göre ithalat ve dolayısıyla küresel rekabete maruz kalmak sermaye akışına
olumsuz yönde etki etmektedir. Bu durumda da büyümeye negatif bir etki
beklenmektedir (𝛽3 < 0). Denklemimiz için açıklık etkisi beklentisi belirsiz
olacaktır.
Literatürde uzun dönem nedensellik ilişkilerini tespit etmeye yönelik
olarak farklı yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemler arasında en
bilinenleri ve en fazla uygulananları Engle & Granger’in (1987) kullandığı
eş bütünleşme testleri, Johansen & Juselius (1990) tarafından geliştirilen
model ve Pesaran & Shin’in (1999) geliştirdiği Otoregresif Dağılımlı
Gecikmeler (ARDL) modeli bulunmaktadır. ARDL değişkenler
birbirinden farklı olarak durağanlaştığında eş bütünleşme testi yapılmasına
izin veren bir yöntemdir. Ayrıca bu yöntemde diğer yaklaşımların aksine
örneklem içerisindeki artık parametrelerin değerlerine duyarlı değildir.
Böylece sınırlı örneklemlerde daha verimli hale gelmektedir. Bu yöntem
hem bağımsız hem de bağımlı değişkenlerde en uygun gecikmelerin teste
dâhil edilmesine izin vermektedir. Çalışmada ARDL sınırlar eşbütünleşme
testinin daha uygun olacağını düşünerek bu yöntem kullanılmıştır. Kurulan
modelde öncelikli olarak birim kök testi yapılarak değişkenlerin
durağanlıkları test edilmiştir. Değişkenlerin aynı seviyede birinci
farklarının alınmasıyla durağan hale geldikleri anlaşıldıktan sonra
eşbütünleşme testine geçmeden önce kırılma noktalarının testi yapılmıştır.
Burada Andrew-Quandt ve Chow kırılma noktası testlerinden
faydalanılmıştır. Daha sonrasında Johansen eşbütünleşme testi yapılarak
değişkenlerin bağımlı değişkenle olan uzun dönem ilişkileri analiz
edilmiştir. Son olarak tespit edilen kırılma noktaları temel alınarak En
Küçük Kareler yöntemiyle değişkenlerin nedensellikleri kısa dönem
aralıkları arasında incelenmiştir.
4.1. Birim Kök Testi ve Yapısal Kırılma Noktaları
Birim Kök testi eşbütünleşme testlerinin öncelikli gerekliliğidir. Çünkü
yapılan testler değişkenlerin ortalama ve varyanslarının değişmediği
varsayımına dayanmaktadır. Sahte regresyonun önlenmesi bakımından
zaman serileriyle yapılan deneysel çalışmalarda durağanlık testinin
yapılması gerekmektedir. Durağanlığın sağlanmadığı analizlerde sahte
regresyon problemiyle karşılaşılmaktadır (Gujarati, 2004:797). Analizde
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Genişletilmiş Dickey Fuller (ADF) birim kök testi kullanılarak serilerin
durağanlıkları açıklanmaya çalışılmıştır. Kullanılan bu ADF testi Dickey
Fuller tarafından yapılan birim kök testinin otokorelasyon sorununu da
ortaya koyan yeni versiyonudur. Tablo 3’te parametrelere uygulanan birim
kök testlerinin sonuçları gösterilmektedir.
Tablo 3: ADF Birim Kök Sınaması
Değişken

Düzeyinde t
istatistiği

Olasılık
değeri

Birinci
farkinda t
istatistiği

Olasılık
değeri

GSYH

1,997869

0,9877

-5,165394

0,0000

GSF

-1,703721

0,0835

-8,084454

0,0000

YARD

0,237506

0,7501

-8,227241

0,0000

ACIK

0,788221

0,8793

-5,608984

0,0000

Tablo 3’teki sonuçlar incelendiğinde, düzeylerinde durağan
bulunmayan değişkenlerin birinci farkları alınıp yeniden birim kök testi
uygulanmıştır. Uygulanan bu test sonucunda görülmüştür ki değişkenlerin
tamamı birinci farkında durağan hale gelmiştir.
Yapısal kırılma zaman serilerinde meydana gelen önemli değişiklikleri
ifade etmektedir. Hükümet politikalarındaki ya da ekonomik
düzenlemelerdeki büyük değişimler ile sivil savaş, küresel ekonomik
krizler gibi makroekonomik müdahale değişkenlerde yapısal kırılmalar
oluşturabilmektedir. Andrew-Quandt (AQ) ve Chow Kırılma Testi olmak
üzere iki adet uygulamada kullanılan standart kırılma testleri yazında
kullanılmaktadır. Tablo 4, AQ yapısal kırılma noktası test sonuçlarını
göstermektedir. Sonuçlar kırılma noktası olmadığı şeklindeki hipotezi
reddederek alternatif hipotezi kabul etmektedir. Tablo 5’de Chow testine
ait sonuçlar gösterilmiş olup aynı şekilde bu test de 1997 kırılma noktasını
kabul etmektedir.
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Tablo 4: Andrew-Quandt (AQ) Kırılma Noktası Testi Sonuçları
İstatistik

Değer

Olasılık

Maksimum LR Fistatistiği (1997)

35.50768

0.0000

Maksimum Wald Fistatistiği (1997)

142.0307

0.0000

Exp LR F-istatistiği

15.22482

0.0000

Exp Wald F-istatistiği

68.23869

0.0000

Ort. LR F- istatistiği

16.42845

0.0000

Ort. Wald F-istatistiği

65.71381

0.0000

Tablo 5: Chow Kırılma Noktası Testi Sonuçları (1997)
F-istatistiği

35.50768

Olasılık F
(4,33)

0.0000

Log olasılık
oranı

68.40661

Olasılık ChiSquare (4)

0.0000

Wald istatistiği

142.0307

Olasılık ChiSquare (4)

0.0000

4.2. Uzun Dönem Denge Testi
Eşbütünleme testleri kullanılarak birinci farkında durağan olduğu tespit
edilen seriler arasındaki uzun dönemli ilişki ortaya konulabilmektedir.
Sistemde bulunan her bir değişkenin kendine ait olan kalıcı ve dışsal olarak
ortaya çıkan şoklar yerine ortak bir rastlantısal eğilim etkisi altında kalması
serilerin eşbütünleşik özelliğine sahip olduklarını göstermektedir (Tarı &
Yıldırım, 2009:100). Birden fazla eşbütünleşme ihtimali bulunduğunda
ikiden fazla değişken söz konusudur. Bu durumda da Johansen
eşbütünleşme testi uygulanabilmektedir. Johansen eşbütünleşme testinde
bulunan ve aynı mertebeden durağan olan denklem sistemi, Vector Auto
Regression (VAR) analizine dayanmaktadır. Bu analizde sistemde bulunan
her bir parametrenin düzey ve gecikmeli değerleri yer almaktadır (Tarı &
Yıldırım, 2009:100). Akaike Bilgi Kriteri (AIC) en yaygın olarak
kullanılan gecikme uzunluğu belirleme kriteridir. AIC, Johansen
eşbütünleşme testi için uygun gecikme uzunluğunu ortaya kaymaktadır.
Elde edilen AIC gecikme uzunluğu sonuçları Tablo 6’da gösterilmiştir.
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Tablo 6: AIC Gecikme Uzunluğu Kriter Sonuçları
Gecikme Uzunluğu

AIC

0

3,599814

1

-2,577993

2

-2,698276*

3

-2,491891

*: En küçük rakamı gösteren AIC değeri gecikme uzunluğunu ifade
etmektedir.
Analiz sonucu en uygun gecikme uzunluğu belirledikten sonra
Johansen eşbütünleşme testi uygulanmış ve elde edilen sonuçlar Tablo
7’de gösterilmiştir.
Tablo 7: Johansen Eşbütünleşme Test Sonuçları
Maksimum
Sıra

Özdeğer

İz İstatistiği

% 5 Kritik Değer

0

0,697518

80,49833

40,1493

1

0,461239

35,06052

24,27596

2

0,209689

11,55817

12,32090

3

0,066518

2,615657

1,129906

Tablo 7’de görüldüğü üzere değişkenlerin uzun dönemde eşbütünleşik
olduğu, değişkenler arasında uzun dönemde bir ilişkinin varlığı sonucuna
varılmıştır. Bu sonuca ulaştıktan sonra değişkenlerde uzun dönemde
meydana gelen kayıplar sorununu egale etmek için hata düzeltme
modellerinden Vektör Hata Düzeltme Modeli uygulanmıştır. Tablo 8’de
analiz sonucu elde edilen değerler gösterilmiştir.
Tablo 8: Vektör Hata Düzeltme Modeli
Değişkenler

Katsayı

t istatistiği

Hata terimi
(-1)

-0,065464

-2,387077

d(YARD)

0,013097

0,889209

d(GSF)

0,804482

7,426486

d(ACIK)

-0,722643

-7,426486
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Tablo 8’de görüldüğü üzere hata terimi katsayısı negatif ve anlamlı (0>
hata katsayısı < -1) çıkmıştır. Sonuç itibariyle GSYH ile YARD, GSF ve
ACIK değişkenleri arasında uzun dönemde olduğu gibi kısa dönemde de
bir ilişkinin varlığından bahsedilmektedir. Dengeden uzaklaşıldığında
sapmalar yaklaşık %6 oranında düzeltilmektedir.
Değişkenlerimizin tespit ettiğimiz kırılma dönemlerindeki ilişkilerini
anlamlandırabilmek için Modifiye Edilmiş En Küçük Kareler Yöntemi
(FMOLS) kullanılmış ve Tablo 9’da analiz sonucu elde edilen değerler
gösterilmiştir.
Tablo 9: FMOLS Testi Sonuçları
Değişken

1977-1997

1997-2017

1977-2017

Log GSF

1,674293

3,310643

3,674298

Log YARD

-0,021293

0,353236

0,839676

Log ACIK

-0,058284

-4,267698

0,055968

Tablo 9’da 1977-2017 yıl aralığında GSF, Dış Yardım ve Açıklık
değişkenlerinin anlamlı ve pozitif değerler aldığını görüyoruz. Burada
çalışmanın amacına yönelik olarak dış yardımlarda ortaya çıkan %1’lik bir
değişimin GSYH üzerinde 0,84’lük bir etki meydana getireceği
anlaşılmaktadır. Aynı şekilde 1977-2017 yılları arasında GSF ve Ticari
Açıklıkla GSYH arasında da pozitif ve anlamlı ilişki tespit edilmiştir.
Ancak Türkiye’nin 1977’den tespit edilmiş kırılma noktası olan 1997
yılına kadar almış olduğu dış yardımlarla GSYH arasında anlamlı bir ilişki
tespit edilmemiştir. Her üç dönemde de GSF’nin GSYH ile pozitif bir
nedensellik ilişkisi olduğu görülmekte olup Ticari açıklık yalnızca toplam
örneklem içerisinde anlamlıdır.
5. Tartışma Ve Sonuç
Dış yardımlara az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler istenilen büyüme
seviyesine ulaşmak ve kalkınabilmek için ihtiyaç duyarlar. Dış yardımların
büyüme üzerine katkısı araştırma dünyası tarafından 1940’lı yıllardan bu
yana analiz edilmektedir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında ülkelerin
yeniden toparlanabilmeleri için aldıkları yardımlarla ekonomi yazınına
girmeye başlayan dış yardımlar, gelişmiş ülkelerin politik çıkarları ve diğer
ülkelerin ihtiyaçlarıyla birlikte 21. Yüzyılın ikinci yarısında uluslararası
ilişkilerin önemli bir maddesi haline gelmiştir.
Dış yardımları alan ülkeler tarafından bu yardımların asıl gayesinin
ekonomik büyüme sağlayarak kalkınma olmasına rağmen çoğu zaman
ülkelerin aldıkları yardım seviyeleri ile kalkınmalarının aynı oranda
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ilerlemediğine şahit oluyoruz. Literatürde yapılan araştırmalar bu konuda
kimi zaman pozitif etkiler tespit ederken kimi zaman da negatif etkiler
tespit edebilmektedir. Bu konuda yapılan araştırmalar çoğunlukla birden
fazla ülke üzerinde yapılmakta olup Türkiye örneği üzerinden yapılan
çalışmalar yeterli düzeyde değildir. Bu çalışmada dış yardımların milli
gelir üzerine etkisi 1977-2017 yılları arasındaki ticari açıklık, gayri safi
sermaye formasyonu verileri de ilave edilerek yapılmış ve literatüre bu
konuda katkı sağlamak amaçlanmıştır.
Çalışmada Dünya Bankası verileri kullanılarak dış yardımlar ile GSYH
arasındaki ilişki 1977-2017 yılları arasında Türkiye özelinde analiz
edilmiştir. Yapılan ekonometrik analiz sonucunda dış yardım, ticari açıklık
ve gayri safi sermaye formasyonu değişkenlerinin gayri safi yurt içi hâsıla
bağımlı değişkeniyle uzun dönemde birlikte hareket ettikleri sonucuna
varılmıştır.
Dış yardımların milli gelire etkisinin en önemli sacayağının yardımların
kullanım şekli olduğu, elde edilen sonuçların da bu paralelde değişiklik
gösterdiği değerlendirilmektedir. Bu çalışmada dış yardımların yanı sıra
ticari açıklık ve gayri safi sermaye formasyonu da değişken olarak ele
alınmıştır. Bu konuda yapılacak çalışmalarda farklı değişkenler
kullanılarak konunun analiz edilmesinin, yardımların miktarıyla birlikte
kullanım şekillerinin de araştırmalara dâhil edilmesinin faydalı olacağı
düşünülmektedir.
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TÜRKİYE’DE KİRLİLİK SIĞINAĞI HİPOTEZİ’NİN
GEÇERLİLİĞİ: BOOTSTRAP ARDL YAKLAŞIMI
The Validity of Pollution Haven Hypothesis in Turkey: Bootstrap
ARDL Approach
Süleyman Yurtkuran*
1. GİRİŞ
Bilimsel gözlemler, sera gazı (GHG) salımının son 200 yılda önemli
ölçüde arttığına dair güçlü kanıtlar getirmekte ve bir dizi göstergeler
gezegenimiz boyunca değişen iklimin varlığını doğrulamaktadır. Son 50
yılda insan faaliyetleriyle birlikte, GHG salımında gözle görülür bir şekilde
artış yaşanmaktadır (IPCC, 2014: 2). Bu yüzden ülkeler, küresel ısınma
konusunda büyük bir endişe duymaktadır. 1992’deki Rio Zirvesi ve
1995’ten bu yana Taraflar Konferansı’nın yıllık toplantılarından sonra
uluslararası toplum, iklim değişikliğinin daha geniş aktörler tarafından ele
alınması gerektiği konusunda fikir birliğine varmıştır. Küresel toplum
tarafından böyle bir sorun göz önünde bulundurulsa bile, sorumluluğun
ülkeler arasında nasıl bölüneceğine dair ciddi çelişkiler hala önemini
korumaktadır (Pelling, 2008). Bu durumun en büyük kanıtı GHG
miktarında gerçekleşen artışın 2017 yılında rekor bir seviyeye ulaşmasıdır.
Bununla birlikte 2015-2018 dönemi, gelmiş geçmiş en fazla sıcaklığın
yaşandığı yıllar olarak kayıtlarda yer almıştır (WMO, 2019: 6). GHG
içesinde yer alan karbondioksit (CO2), metan ve nitrojen oksit gazları
sırasıyla 405,5 ppm, 1859 ppb ve 329,9 ppm seviyesine yükselmişlerdir
(WMO, 2019: 9). GHG içerisinde en fazla pay %70 ile CO2’ye aittir
(Yilanci ve Pata, 2020). Bu gazın artışının ana sebeplerinden bir tanesi de
küreselleşme faaliyetleridir (You ve Lv, 2018: 248).
Küresel ekonomik entegrasyon ve ticaret özgürlüğü baş döndürücü
hızla gelişmektedir. Bu yüzden küreselleşmenin sonuçlarının ve
nedenlerinin daha ayrıntılı bir şekilde araştırılması ve ölçülmesi
gerekmektedir. Bu kavram genellikle Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın yüzde
payı olan dışa açıklık faaliyetleriyle test edilmektedir (Hossain, 2011;
Sebri ve Ben-Salha, 2014; Kasman ve Duman, 2015; Destek vd., 2016;
Pata, 2018; Pata, 2019). Fakat, küreselleşme ekonomik olayların yanında
politik ve sosyal faaliyetleri de içine alan çok yönlü bir kavramdır. Buna
bağlı olarak 2000’li yıllardan bu yana birçok araştırmacı tarafından çeşitli
endeksler yardımıyla küreselleşmenin çok yönlü ölçümleri yapılmaktadır.
Küreselleşmeyi ölçmek için çeşitli indeksler literatürde sıklıkla
kullanılmıştır (Martens vd., 2015: 2). Bunların içerisinde en çok kullanılan
KOF küreselleşme indeksi yüzden fazla ampirik çalışmada uygulanmıştır
(Dr.); Milli Eğitim Bakanlığı, Trabzon-TÜRKİYE,
e-mail: suleymanyurtkuran@hotmail.com
*
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(Potrafke, 2015: 3). Dreher (2006) tarafından geliştirilen bu indekste 23
gözlem kullanılmış ve 123 ülke analize dahil edilmiştir. 2017 yılında
yapılan çalışmada 187 ülke analizde yer almıştır (Huh ve Park, 2019: 2).
Bu indeks son haliyle 1970-2017 yılları arasında 203 ülke ve bölgeyi
kapsamaktadır (ETH Zurich, 2020). KOF indeksi ekonomik, politik ve
sosyal olmak üzere küreselleşmenin üç boyutunu ele almaktadır (Caselli,
2012). Ekonomik boyut mal, sermaye ve hizmetlerin akışını; politik boyut
hükümet politikalarının yayılmasını ve uygulanmasını; sosyal boyut ise
fikirlerin, bilgilerin ve insanların etkileşim halinde olmasını ifade
etmektedir (Leal and Marques, 2019: 87).
Küreselleşmenin ölçütlerinden bir tanesi de doğrudan yabancı sermaye
yatırımlarıdır (Latif vd., 2018: 319). Doğrudan yabancı sermaye yatırımları
ekonomik büyümenin, yüksek işgücünün ve modernleşmenin kaynağı
olarak nitelendirilmektedir (OECD, 1997: 3). Ayrıca ülkelerin uluslararası
piyasalarda daha rekabetçi olmasını ve daha iyi bir yaşam standardına
sahip olmalarına imkan verebilmektedir. Bu yüzden özellikle gelişmekte
olan ülkeler doğrudan yabancı sermaye yatırımları girişleri için bir yarış
halinde bulunmaktadır. Bunun yanında, doğrudan yabancı sermaye
yatırımları ile çevre arasında bir ilişki söz konusudur. Bu yatırımlar,
koşullara bağlı olarak çevre için hem risk hem de fırsatlar oluşturabilir.
Bazı gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelerde üretimlerinin bir kısmını
gerçekleştirmeyi tercih etmelerinin birkaç nedeni bulunmaktadır
(Balsalobre-Lorente, 2019: 23011). Bunlar arasında özellikle maliyet
azaltma ve katı çevre düzenlemelerini atlatma sayılabilir. Çevre
standartları, üretim maliyetini etkili bir şekilde artıran gelişmiş ülkelerde
genellikle daha katıdır. Bu düzenlemelere bağlı kalmanın ek maliyetinden
kaçınmak için firmalar, üretimlerini daha az zahmetli çevresel kısıtlamaları
fazla olmayan gelişmekte olan ülkelere taşımaktadır. Sadece esnek çevre
düzenlemeleri değil, aynı zamanda üretim süreci için daha düşük ücretli iş
gücü ve sahip olunan doğal kaynaklar da gelişmekte olan ülkelere yabancı
sermaye yatırımlarını çekmiştir. Öte yandan, doğrudan yabancı sermaye
yatırımları gelişmekte olan ülkelere yüksek maliyetli yatırım projelerini
finanse etme ve uluslararası teknoloji erişimi gibi bazı avantajlar
sunmaktadır (Destek ve Okumus 2019: 23689). Hem çok uluslu firmalar
(gelişmiş ülkeler) hem de gelişmekte olan ülkeler için bu avantajlar,
doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının çevre üzerindeki etkilerinin
ihmal edilmesine yol açmış olabilir. Bu yüzden doğrudan yabancı sermaye
yatırımları, gelişmekte olan ülkelerde kirletici malların üretiminin ve
tüketiminin artmasına veya endüstriyel faaliyetlerin genişlemesine (ve
dolayısıyla emisyonların artmasına) neden olabilir. Böyle bir durumda
kirlilik sığınağı hipotezi geçerli olmaktadır (Neequaye ve Oladi, 2015: 47).
Kirlilik sığınağı hipotezine göre doğrudan yabancı sermaye yatırımları ile
çevre kirliliği arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır. Bunun yanında,
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doğrudan yabancı sermaye yatırımları yeni yapısal verimlilikler üreterek
çevresel koruma için daha büyük yatırımlar yapılmasını mümkün kılabilir.
Yabancı yatırımcılar, yatırım yaptıkları ülkede mevcut teknolojiye kıyasla
çevresel iyileştirmeleri temsil eden modern teknolojiler getirebilirler.
Dolayısıyla, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarına dayalı ekonomik
genişleme, önemli teknoloji tabanlı çevresel iyileştirmeler beklentisi
sunabilir. Böyle bir durumda da kirlilik hale hipotezi geçerli olmaktadır
(Asghari, 2013: 92). Şekil 1’de doğrudan yabancı sermaye yatırımları ile
CO2 salımı arasındaki ilişki basitleştirilmiş bir şekilde gösterilmektedir.
Şekil 1. Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ile CO 2 salımı
arasındaki ilişki

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımı
Teknolojik Gelişim

Ekonomik Büyüme

Kirli Teknoloji

Temiz Teknoloji

Endüstrileşme ve Kentleşme

Artış

Azalış

Artış

Azalış

CO2 Salımı
Doğrudan yabancı sermaye yatırımları, iki ana kanaldan CO2 salımını
etkileyebilir: Ekonomik büyüme ve teknolojik gelişim. Bir yandan,
doğrudan yabancı sermaye yatırımları teknolojiyle birlikte ev sahibi
ülkedeki ekonominin ölçeğini ve yapısını ve daha sonra çevre kalitesini
değiştirebilir. Öte yandan, teknolojik gelişim CO2 salımını doğrudan
artırabilir veya azaltabilir. CO2 salımının artışı durumunda kirlilik sığınağı
hipotezi, azalışı durumunda ise kirlilik hale hipotezi geçerli olmaktadır.
Şekil 2. Türkiye’de yıllar itibariyle DYY girişleri ve CO2 salımı
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Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çevresel kirlilikler yaşanmakta
ve ülkeye doğrudan yabancı sermaye girişleri olmaktadır. Bu durum şekil
2’de gösterilmektedir. Doğrudan yabancı sermaye yatırımları 2001 krizi ve
2008 küresel ekonomik krizinin olduğu yıllardan hemen sonra büyük bir
düşüş göstermiştir. CO2 salımı ise ilgili yıl aralığında artış trendinde
olmuştur.
Türkiye’de doğrudan yabancı sermaye yatırımları, yenilenebilir enerji
tüketimi ve küreselleşme arasındaki ilişkinin incelendiği bu çalışmada giriş
bölümünü takiben ikinci bölümde literatür özeti sunulmuştur. Üçüncü
bölümde veri seti ve model tanıtılmış, dördüncü bölümde metodoloji kısmı
yer almıştır. Beşinci bölümde ise ampirik sonuçlara yer verilmiştir. Son
olarak sonuç bölümünde politika yapıcılara önerilerde bulunulmuştur.
2. LİTERATÜR
Kirlilik sığınağı hipotezi, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının
çevresel bozulma üzerindeki etkisini açıklayan teorik bir çerçeve
önermektedir. Bu hipoteze göre, çevre düzenlemeleri gelişmekte olan
ülkelerde o kadar etkili değildir. Bu nedenle, yabancı şirketler yatırımlarını
gelişmekte olan ülkelere aktarabilmektedir. Böylece, gelişmekte olan
ülkelerde doğrudan yabancı yatırımlar arttıkça çevre kirliliği de
artmaktadır. Kirlilik sığınağı hipotezi ilk olarak Pethig (1976) tarafından
tanıtılmıştır ve kısa süre sonra diğer araştırmacılar tarafından takip
edilmiştir. Walter ve Ugelow (1979) çevreyi bir üretim faktörü olarak
görmüş ve çevre düzenlemelerinin uluslararası sermaye akışını
değiştirebileceğini göstermiştir. Bu çalışmalardan sonra araştırmacılar bu
hipotezi keşfetme ve test etme üzerine teorik ve ampirik çalışmalara yoğun
çaba harcamışlardır. Taylor (2005), kirlilik sığınağı hipotezinin ticaret
akışlarının çevresel etkileri hakkındaki tartışmanın merkezinde olduğunu
belirtmiştir. Zeng ve Zhao (2009) ise bu hipotezin çerçevesini genişletmiş
ve gevşek çevre düzenlemeleri olan ülkelerin kirletici endüstrileri
çekebileceği görüşüne teorik destek sağlamıştır. Bu teorik tartışmalar
kirlilik sığınağı hipotezi için sağlam bir gerekçe oluşturmuş ve ampirik
çalışmalar için bir çerçeve çizmiştir. 2000’li yılların başından bu yana
kirlilik sığınağı hipotezi ve kirlilik hale hipotezi hakkındaki ampirik
literatürdeki artışa rağmen, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının çevre
kirliliği üzerindeki etkisi hakkındaki bulgularda fikir birliğine
ulaşılamamıştır. Yapılan bazı çalışmalardan;
Eskeland ve Harrison (2003) 1982-1993 döneminde ABD’de yabancı
ortakların enerji kullanımlarında yerli ortaklardan önemli ölçüde daha
verimli ve temiz olduklarını bulmuşlardır. Yazarlar kirlilik hale hipotezinin
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geçerli olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Hoffmann vd. (2005) 112 ülkede
1971-1999 döneminde Granger nedensellik testi, vektör otoregresyon
(VAR) modeli ve panel data modeliyle gerçekleştirmiş oldukları
çalışmanın sonucunda kirlilik sığınağı hipotezinin geçerli olduğunu tespit
etmişlerdir. He (2006) Çin’de 1994-2011 döneminde genelleştirilmiş
momentler metoduyla (GMM) analizde bulunmuştur ve doğrudan yabancı
sermaye yatırımlarının çevre kirliliğini arttırdığını belirlemiştir. Cole vd.
(2008) 1991-1997 döneminde Gana’da doğrudan yabancı sermaye
yatırımlarının temiz teknoloji ve teknik bilgi aktararak ülkelerin çevre
standartlarını geliştirmelerine yardımcı olduğunu ileri sürmüştür. Yazarlar
doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının çevresel kaliteyi iyileştirdiğini ve
kirlilik hale hipotezinin geçerli olduğunu tespit etmişlerdir. Acharyya
(2009) Hindistan’da 1980-2003 döneminde eşbütünleşme regresyonuyla
tahmin gerçekleştirmiştir ve kirlilik sığınağı hipotezinin geçerli olduğu
sonucuna ulaşmıştır. Tamazian vd. (2009) BRICS ülkelerinde 1992-2004
döneminde yapmış olduğu analizde doğrudan yabancı sermaye
yatırımlarının çevre kirliliğini azalttığını tespit etmişlerdir ve kirlilik hale
hipotezinin geçerli olduğunu belirlemişlerdir. Cole vd. (2011) Çin’de
2001-2004 döneminde rassal ve sabit etkiler modeliyle çalışma
gerçekleştirmişler ve kirlilik sığınağı hipotezinin geçerli olduğunu tespit
etmişlerdir. Bu vd. (2014) Çin’de 1996-2009 döneminde GMM ve en
küçük kareler (OLS) tahmincileri yardımıyla analizde bulunmuşlardır.
Yazarlar doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının çevre kirliliğini
arttırdığını belirlemişlerdir. Neequaye ve Oladi (2015) 27 gelişmekte olan
ülkede 2002-2008 döneminde sabit etkiler modeli ve OLS tahmincisi ile
çalışma gerçekleştirmişlerdir. Yazarlar kirlilik sığınağı hipotezinin geçerli
olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Zakarya vd. (2015) BRICS ülkelerinde
1990-2012 döneminde panel Granger nedensellik yöntemi ve FMOLS
uzun dönem tahmincisi yardımıyla analiz gerçekleştirmişlerdir. Yazarlar
doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının CO 2 salımını arttırdığını tespit
etmişlerdir. Hakimi ve Hamdi (2016) Tunus ve Fas’ta 1971-2013
döneminde vektör hata düzeltme modeli ve eşbütünleşme analizleri ile
çalışmada bulunmuşlardır. Behera ve Dash (2017) 17 ülkede 1980-2012
döneminde tam değiştirilmiş en küçük kareler (FMOLS) ve dinamik en
küçük kareler uzun dönem tahmincileriyle analiz gerçekleştirmişlerdir.
Yazarlar yapmış oldukları çalışmada kirlilik sığınağı hipotezinin geçerli
olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Jiang vd. (2018) Çin’de 2014 yılında
mekansal ekonometrik modeller yardımıyla doğrudan yabancı sermaye
yatırımları ile çevre kirliliği arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Doğrudan
yabancı yatırımların çevre kirliliğini azalttığını belirtmişlerdir ve kirlilik
hale hipotezinin geçerli olduğu sonucuna ulaşmışlardır.
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3. VERİ SETİ VE MODEL
Bu çalışmada Türkiye’de kirlilik sığınağı hipotezinin geçerli olup
olmadığı test edilmektedir. Kullanılan değişkenlerden CO 2 kişi başına
düşen karbondioksit salımını (ktoe), FDI doğrudan yabancı sermaye
yatırımlarını (sabit fiyatlarla net girişler), REN yenilenebilir enerji tüketimi
(ktoe) ve KOF küreselleşmeyi temsil etmektedir. Veriler BP İstatistik
(2019), Dünya Bankası Kalkınma Göstergeleri (WDI) (2020), Uluslararası
Enerji Ajansı (IEA) (2019) ve ETH Zürich (2020)’ten derlenmiştir.
Yenilenebilir enerji kaynaklarının başlangıç yılının 1971, KOF
küreselleşme indeksinin bitiş yılının da 2017 olması sebebiyle çalışma
aralığı 1971-2017 olarak belirlenmiştir. Logaritması alınan değişkenlerle
kurulan model denklem 1’de gösterilmektedir.
lnCO2 t =φ0 +φ1 lnFDIt +φ2 lnRENt +φ3 lnKOFt +Ɛ

t

(1)

Denlem 1’deki değişkenlerden φ0 sabit terimi, φ1 FDI’nın katsayısını,
φ2 REN’in katsayısını, φ3 KOF’un katsayısını ve Ɛt hata terimlerini
göstermektedir. φ1 katsayısının pozitif olması kirlilik sığınağı hipotezinin
geçerli olduğunu, negatif çıkması ise kirlilik hale hipotezinin geçerli
olduğunu ifade etmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarında gerçekleşen
tüketim çevre kirliliğini azalttığı için φ2 katsayısının negatif çıkması
öngörülmektedir. KOF’un katsayısı olan φ3 ’ün ise ülkenin gelişmişlik
seviyesine göre pozitif veya negatif olması öngörülmektedir.
Tablo 1. Tanımlayıcı istatistikler ve korelasyon matrisi
CO2
FDI
REN
KOF
Ortalama
0,95
16,66
8,85
4,01
Ortanca
0,96
16,73
8,89
4,08
Maksimum
1,57
19,37
9,02
4,28
Minimum
0,21
12,95
8,55
3,70
Standart Hata
0,37
1,78
0,13
0,20
Eğiklik
-0,19
-0,13
-0,58
-0,18
Basıklık
1,93
2,05
2,23
1,48
Jarque-Bera
2,53
1,89
3,78
4,77
Olasılık Değeri 0,28
0,39
0,15
0,09
1,00
CO2
0,90
1,00
FDI
-0,52
-0,63
1,00
-0,53
REN
0,98
0,92
-0,53
1,00
KOF
Tanımlayıcı istatistikler ve korelasyon katsayıları Tablo 1’de
özetlenmiştir. Değişkenlerin ortalama ve ortanca değerlerinin birbirine,
eğiklik değerlerinin 0’a, basıklık değerlerinin de 2’ye yakın; korelasyon
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ilişkisinde ise en yüksek oranın CO2 ile KOF arasında olduğu
görülmektedir.
4. METODOLOJİ
4.1. Lumsdaine-Papell Birim Kök Testi
Zaman serisi verileri genellikle birim kök içermektedir ve bu durum
sahte regresyona sebebiyet vermektedir. Serilerin birim kök içerip
içermediklerini tespit etmek için literatürde sıklıkla geleneksel yöntemler
olan genelleştirilmiş Dickey Fuller (1981), Phillips-Perron (1988) ve
Dickey Fuller-genelleştirilmiş en küçük kareler (1996) testlerinden
faydalanılmaktadır. Fakat bu testler yapısal kırılmaya izin vermemektedir.
Bu yüzden özellikle şokların yaşandığı gelişmekte olan ülkeler için
geleneksel birim kök testleriyle yapılan analizler hatalı sonuçlara yol
açabilmektedir. Perron (1989) bu problemi ortadan kaldırmak için dışsal
olarak modelde yer alan ve tek yapısal kırılmaya izin veren birim kök testi
geliştirmiştir. Bu durum literatürde dönüm noktası olmuştur. Zivot ve
Andrews (1992) ise Perron (1989)’un yöntemini geliştirmişler ve modelde
içsel olarak yer alan ve bir yapısal kırılmaya izin veren birim kök testi
uygulamışlardır. İlerleyen yıllarda ise içsel olarak iki yapısal kırılmaya izin
veren birim kök testleri gerçekleştirilmiştir. Bu yöntemlerden bir tanesi
Lumsdaine-Papell (LP) (1997) birim kök testidir. LP birim kök testinde
AA ve CC olmak üzere iki tane model bulunmaktadır. Bu modeller
sırasıyla denklem 2 ve 3’te gösterilmektedir.
m

∆Yt =α+ηt+ φYt-1 +δ1 DU1t +γ1 DT1t + ∑ ni ∆Yt-i +Ɛt

(2)

i=1

∆Yt =α+ ηt+φYt-1 +δ1 DU1t +γ1 DT1t +δ2 DU2t +γ2 DT2t +
m

(3)

∑ ni ∆Yt-i +Ɛt
i=1

Denklemlerde ∆ fark alma operatörünü; α, η, φ, δ1, δ2, γ1 ve γ2
katsayıları; Ɛt hata terimlerini temsil etmektedir. Otokorelasyon sorununu
ortadan kaldırmak için denklemin sağ tarafına ∆Yt-i eklenmekte ve
değişkenin uygun gecikme uzunluğu tespit edilmektedir. Model AA ve
Model CC’de içsel olarak belirlenen iki tane yapısal kırılma tarihi
bulunmaktadır. Bu tarihler sırasıyla TB1 ve TB2 ile gösterilmektedir. DU1
t>TB1 ve DU2 t>TB2 olması durumunda 1, diğer durumda 0; DT1 t>TB1
ve DT2 t>TB2 olması durumunda t-TB1(TB2), diğer durumda 0 olan kukla
değişkenlerdir. t istatistiğinin en küçük değeri model tercihini belirlemede
yardımcı olmaktadır. (Lumsdaine ve Papell, 1997: 217).
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4.2. Bootstrap ARDL Yöntemi
Pesaran vd. (2001) seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin olup
olmadığını belirlemek için ARDL sınır testini geliştirmişlerdir ve
eşbütünleşmenin tanımlanması için iki koşul olması gerektiğini
belirtmişlerdir. Bu yöntemde hata düzeltme terimlerinin ve gecikmeli
açıklayıcı değişkenlerin katsayılarının istatistiksel olarak anlamlı olması
gerekmektedir (Nawaz vd., 2019: 282). Bu testin en büyük avantajlarından
biri ise serilerin aynı derecede bütünleşik olmalarına gerek
duyulmamasıdır. F-istatistiğine dayanan ARDL sınır testinde Pesaran vd.
(2001) yalnızca F-istatistiği ve t-istatistiğinin karşılaştırıldığı kritik tablo
değerleri türetmişlerdir. Bu yöntemde eşbütünleşmenin olup olmadığının
belirlenmesinde iki farklı sınırı içeren asimptotik kritik tablo değerleri
bulunmaktadır ve üç farklı sonuç elde edilebilmektedir. Birincisi, elde
edilen istatistik değeri I(0)’dan küçükse seriler arasında eşbütünleşme
ilişkisi olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır. İkincisi, istatistik değeri
I(1)’den büyükse eşbütünleşme ilişkisi olduğu belirlenmektedir.
Üçüncüsü, bulunan değer I(0) ile I(1) arasında yer alıyorsa belirsizlik söz
konusu olmakta ve başka testlerin kullanılması önerilmektedir.
Bootstrap ARDL yaklaşımı ise bu belirsizliği ortadan kaldırmaktadır.
McNown vd. (2018) tarafından geliştirilen bu yöntemde bootstrap
prosedürü sayesinde Monte Carlo simülasyonuyla tablo kritik değerleri
oluşturulmaktadır. Bu yüzden bootstrap ARDL yaklaşımı, geleneksel
modele göre daha güçlü sonuçlar verebilmekte (Wang vd., 2019: 3), birden
fazla açıklayıcı değişkene sahip dinamik modeller için yararlı
olabilmektedir (Goh vd., 2017: 15).
F-test ve t-bağımlı testlerine ilaveten bootstrap ARDL yaklaşımında
bağımsız değişkenlerin gecikmeli değerlerine uygulanabilen F-bağımsız
testi de kullanılmaktadır. Bu şekilde daha güçlü sonuçlar elde
edilebilmektedir. Bootstrap ARDL yaklaşımında eşbütünleşmenin geçerli
olabilmesi için bu üç testin de belirlenen tablo kritik değerlerinden daha
yüksek olması gerekmektedir. Denklem 4’te ARDL modeli
gösterilmektedir.
p

r

∆lnCO2 t =α0 + ∑ α1k ∆lnCO2 t-i + ∑ α2k ∆lnFDIt-i +
j=1
s

j=0

(4)
u

t

∑ α3k ∆lnRENt-i + ∑ α4k ∆lnKOFt-i + ∑ α5k Dt,j +Ԑt
j=0

j=0

j=1

Denklem 4’te α0 sabit katsayıyı; Ԑt hata terimlerini; α1 , α2 , α3 , α4 hata
düzeltme dinamiklerini; α5 kukla değişkenin katsayısını; p, r, s t ve u
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Schwarz bilgi kriteri (SIC)’yle belirlenen optimal gecikme uzunluklarını
göstermektedir. Bu modelin hata düzeltme formunun yeniden yazılışı ve
genişletilmiş hali denklem 5’te gösterilmektedir.
p-1

r-1

∆lnCO2 t =α0 + ∑ η1k ∆lnCO2 t-i + ∑ η2k ∆lnFDIt-i +
j=1
s-1

j=1
u

t-1

∑ η3k ∆lnRENt-i + ∑ η4k ∆lnKOFt-i + ∑ η5k Dt,j +φ1 lnCO2 t-1
j=1

j=1

(5)

j=1

+
φ2 lnFDIt-1 +φ3 lnRENt-1 +φ4 lnKOFt-1 +wt
p
Denklem 5’te φ1 = 1 − ∑j=1 α1k ; φ2 = ∑rj=0 α2k ; φ3 = ∑𝑠j=0 α3k ; φ4 =
∑tj=0 α4k ; η1k , η2k , η2k , η4k denklem 2’deki orijinal parametreleri
göstermektedir. Seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin olması için üç
alternatif hipotezin geçerli olması gerekmektedir. Hipotezler aşağıdaki
şekilde oluşturulmaktadır:

I) F-istatistiği: Pesaran vd. (2001) tarafından oluşturulmuştur ve bu test
tüm hata düzeltme terimleriyle ilişkilidir.
F-istatistiği için oluşturulan hipotez:
H0

: φ1 =φ2 = φ3 = φ4 =0

Halternatif : φ1 ≠φ2 ≠ φ3 ≠ φ4 ≠0
II) F-bağımsız: bağımsız değişkenlerin gecikmeli değerleriyle
ilişkilidir.
F-bağımsız test istatistiği için oluşturulan hipotez:
H0

: φ2 = φ3 = φ4 =0

Halternatif : φ2 ≠ φ3 ≠ φ4 ≠0
III) t-bağımlı: bağımlı değişkenin gecikmeli değeriyle ilişkilidir.
t-bağımlı test istatistiği için oluşturulan hipotez:
H0

: φ1 =0

Halternatif : φ1 ≠0
F ve tbağımlı testlerinin anlamlı, Fbağımsız testinin anlamsız çıkması
dejenere durum 1; F ve Fbağımsız testlerinin anlamlı tbağımlı testinin anlamsız
çıkması ise dejenere durum 2 olarak ifade edilmektedir.
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4.3. Toda-Yamamoto Granger Nedensellik Testi
Seriler arasında Granger nedensellik olup olmadığını tespit etmek için
Sims (1980)’in geliştirdiği VAR yönteminin genişletilmiş bir versiyonu
olan Toda-Yamamoto (TY) (1995) nedensellik testinde seriler
seviyelerinde analize dahil edilmekte, bu şekilde uzun dönemli bilgi
kaybının önüne geçilmektedir. Bu test iki aşamadan oluşmaktadır. İlk başta
VAR modeliyle optimal gecikme uzunluğu (k) ve birim kök testleriyle
maksimum bütünleşme seviyeleri (dmax) belirlenmektedir. Bu değerler
tespit edildikten sonra değişkenlerin farkı alınmadan gecikmesi k+d max
olan geliştirilmiş VAR modeli tahmin edilmektedir. İkinci aşamada kısıtlı
parametrelere genişletilmiş Wald testi (MWALD) uygulanmaktadır. TY
Granger nedensellik testine ait kurulan modeller denklem 6 ve 7’de ifade
edilmektedir.
k+dmax

k

k+dmax

k

Yt =δ0 + ∑ δ1i Yt-i + ∑ δ2i Yt-j + ∑ δ3i Xt-i + ∑ δ4i Xt-j +ut
i=1
k

j=k+1

i=1

k+dmax

(6)

j=k+1
k

k+dmax

Xt =φ0 + ∑ φ1i Xt-i + ∑ φ2i Xt-i + ∑ φ3i Yt-i + ∑ φ4i Yt-i +u1t
i=1

i=k+1

i=1

(7)

i=k+1

Denklem 6’da H0: δ3i = 0 hipotezi reddedilirse X’ten Y’ye, denklem
7’de de H0: φ3i = 0 hipotezi reddedilirse X’ten Y’ye doğru bir Granger
nedensellik ilişkisi bulunmaktadır.
4.4. Hatemi-J Asimetrik Nedensellik Testi
Granger (1969) regresyon modellerine bağlı olarak nedensellik analizi
gerçekleştirmiştir. Bu yaklaşım genellikle VAR modeli yardımıyla
uygulanmaktadır. Bu testten sonra Sims (1980), TY (1995) ve HackerHatemi-J (2006) simetrik nedensellik gibi testler geliştirilmiştir. Fakat bu
yöntemlerde bileşenlerin ayrı bir şekilde pozitif ve negatif etkileri göz ardı
edilmektedir. Karar vericilerin değişkenlerin negatif ve pozitif şoklarına
verdikleri tepkiler aynı olmamaktadır. Dolayısıyla bu tepkileri ayrıştırmak
için Hatemi-J (2012), Granger ve Yoon (2002)’un saklı eşbütünleşme
testinden esinlenerek asimetrik nedensellik yöntemi geliştirmiştir.
t

t

CO2 t =CO2 t-1 +ε1t =CO2 1,0 + ∑ ε1i , FDIt =FDIt-1 +δ2t =FDI2,0 + ∑ δ2i
i=1

(8)

i=1

Denklem 8’de t=1,2,3,4,5…….T, sabit terimler CO2 1,0 ve FDI2,0
başlangıç değerlerini, δ1i ve δ2i beyaz gürültülü durağan hata terimlerini
göstermektedir. Pozitif şoklar δ+1i =max(δ1i ,0), δ+2i =max(δ2i ,0); negatif
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şoklar δ-1i =min(δ1i ,0), δ-2i =min(δ2i ,0) şeklinde gösterilmektedir. Bütün
olarak δ1i =δ+1i +δ-1i ve δ2i =δ+2i +δ-2i şeklinde ifade edilmektedir. Pozitif ve
negatif şoklar ayrıştırıldıktan sonra oluşturulan yeni denklem aşağıdaki
gibi gösterilebilir.
t

t
+
CO2 t =CO2 t-1 +δ1t =CO2 1,0 + ∑ δ1i + ∑ δ-1i
i=1
i=1
t

FDIt =FDIt-1 +δ2t =FDI2,0 + ∑ δ+2i
i=1

(9)

t

+ ∑ δ−
2i

(10)

i=1

Hatemi-J kriteri ile optimal gecikme uzunluğu k belirlenerek tahmin
edilen VAR modeli denklem 11’de gösterilmektedir.
β
CO2 t
a1
[
] = [ 10 ] + [ 11
β20
FDIt
a121

a112 CO2 t-1
a2
][
] + [ 11
a122 FDIt-1
a221

a212 CO2 t-2
ak
][
] + [ 11
a222 FDIt-2
ak21

ε1t
ak12 CO2 t-k
][
] + [ε ]
2t
ak22 FDIt-k

(11)

k gecikme uzunluğuna sahip VAR modeli için pozitif şokları içeren
nedensellik testi denklem 12’de gösterilmektedir. Negatif şoklar için ise
aynı denklem oluşturulmakta ve +’lar, -‘lere dönüştürülmektedir.
CO2 t+=+P1Y+t-1+…+PkY+t-1+ut+

(12)

Denklemde CO2 t+ 2x1 boyutundaki (örneğin [

CO2 t
]) değişken vektörü,
FDIt

a1 a112
P ise 2x2 boyutundaki (örneğin [ 11
]) parametre vektörü
a121 a122
göstermektedir. Pr matrisi için optimal gecikme uzunluğu r (r=1,…..,k)’dır.
Hatemi-J (2003) uygun gecikme uzunluğunu belirlemek için Hannan
Quinn ve SIC bilgi kriterleri sonucunda elde edilen optimal gecikme
uzunluklarının ortalamasını alarak Hatemi-J (HJC) bilgi kriterini
geliştirmiştir. Bu çalışmada da Hatemi-J (2012) asimetrik nedensellik
testinde optimal gecikme uzunluğunu tespit etmek için HJC bilgi kriteri
kullanılmıştır.
̂ |+r(
HJC=ln(|

n2 lnT+2n2 ln(lnT)
),
2T

r=0……,k.,

(13)

̂ | r gecikme uzunluğuna dayalı tahmin edilen VAR
Denklem 13’te |
modelinin hata terimlerinin varyans-kovaryans matrisini, T modeldeki
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gözlem sayısını, n denklem sayısını ifade etmektedir. Bu model yardımıyla
optimal gecikme uzunluğu belirlenmekte ve daha sonra temel hipotezin
analizi için gerçekleştirilecek VAR modeli Y=DZ+Ф şeklinde
tanımlanmaktadır. Denklemde yer alan ifadeler sırasıyla;
Y=(y1+, y2+,y3+…,yT+)(nxT) matrisi, D= (,P1,P2,P3……,Pk)(nx(1+nk))
matrisi;
1
y+t
y+t-1
Zt = . ((1+nk)x1)matrisi, t=1,…,T,
.
.
+
[yt-k+1 ]
1)((1+nkxT) matrisi;

Z= (Z0, Z1, Z2…..,ZT-

Ф =(u1+,u2+, u3+...,uT+)(nxT) matrisidir.
Bu durumda Granger nedenselliğin olmadığını belirten H 0= Cβ=0 temel
hipotezi, aşağıda yer alan denklem 14 ile test edilmektedir;
-1

-1

Wald=(Cµ)' [C ((Z' Z) ⨂Su ) C' ] (Cβ)

(14)

Denklemde µ=vec(D), vec sütün-yığılma operatörünü, ⨂ Kronecker
çarpımını temsil göstermektedir ve C kısıtları içeren kxn(1+nk)
boyutundaki gösterge fonksiyonu matrisidir. q her VAR modelindeki
parametreleri, Su =

'
δ̂ Uδ̂ U
T-q

VAR modeli için hesaplanan varyans-kovaryans

matrisini göstermektedir. Denklem 12’de kısıtlayıcı sayısı kadar serbestlik
derecesi ile asimptotik 2 dağılımının test edilebilmesi için normallik
varsayımının sağlanması gerekmektedir. Tahmin gerçekleştirildikten sonra
̂ Z+Ф* denklemi bootstrap simülasyonu ile belirlenmektedir. Ф*
Y*=D
bootstrap hata terimlerini ifade etmektedir. 10000 kere tekrar edilen
bootstrap simülasyonunun her bir tekrarında Wald testi uygulanmaktadır
(Hatemi, 2012: 451). Son aşamada; uygulanan Wald testi, bootstrap tablo
kritik değerinden büyükse asimetrik bir nedenselliğin olduğu sonucuna
ulaşılmaktadır. Bootstrap yöntemi sayesinde modelde ARCH etkisi ve
normal dağılım sorunu ortaya çıkarsa göz ardı edilmekte ve asimetrik
nedensellik testi anlamlı sonuçlar sağlayabilmektedir (Hatemi, 2012: 454).
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5. Ampirik Sonuçlar
Bu çalışmada içsel olarak iki yapısal kırılmaya izin veren LP birim kök
testi kullanılmıştır. Schwert (1989)’in maksimum gecikme uzunluğunun
tespit edilmesi için l12=int{12(T/100)1/4} formülünü geliştirmiştir. Bu
formüle göre maksimum gecikme uzunluğu 9 olarak belirlenmiştir. Tablo
2’de LP birim kök testine ait sonuçlar yer almaktadır.
Tablo 2’de yer alan sonuçlara göre bütün seriler seviyelerinde birim kök
içermekte, birinci farklarında ise durağan olmaktadır.
Tablo 2. LP birim kök testi sonuçları
Model AA
Değişkenler
lnCO2
lnFDI
lnREN
lnKOF
ΔlnCO2
ΔlnFDI
ΔlnREN
ΔlnKOF

t-statistic
-5,19
-5,69
-3,78
-3,93
-8,50***
-10,58***
-8,75***
-8,50***

TB1
1978
1987
1999
1987
1995
1989
1995
1995

Model CC
TB2
2000
2004
2010
2011
2009
2007
2011
2009

g
0
0
2
0
0
0
0
0

t-statistic
-5,66
-6,15
-4,32
-4,32
-8,63***
-10,40***
-9,51***
-8,63***

TB1
1978
1980
1982
1981
1995
2004
1989
1995

TB2
2000
2004
1997
1993
2004
2010
1998
2004

g
0
0
2
0
0
0
0
0

Birinci ve ikinci yapısal kırılma tarihleri sırasıyla TB1 ve TB2 ile ifade edilmektedir., g
BIC (Bayesian Information Criteria) ile belirlenen optimal gecikme uzunluğunu
göstermektedir. %1 için tablo kritik değerleri Model AA ve Model CC için sırasıyla 6,74
ve 7,19’dur. *** %1’de anlamlı

Tablo 3. Bootstrap ARDL yöntemi sonuçları
Model

Tablo Kritik Değerleri

Kırılma
Tarihleri

İstatistikler

İstatistik
Değeri

1978

F-istatistiği

2,22

1%
5,88

5%
3,83

10%
3,02

t-bağımlı

-2,08

-3,84

-2,99

-2,59

F-bağımsız

2,71

7,16

4,47

3,39

F-istatistiği

3,57

7,05

5,47

4,41

t-bağımlı

-3,04

-4,62

-3,81

-3,39

F-bağımsız

4,67*

7,51

5,10

4,13

F-istatistiği

4,11*

6,07

4,59

3,75

t-bağımlı

-1,84

-4,31

-3,58

-3,15

F-bağımsız

5,26*

7,46

5,28

4,24

F-istatistiği

3,67**

5,91

3,53

2,81

t-bağımlı

-1,81

-3,73

-2,54

-2,13

Model 1
lnCO2=f(lnFDI,lnREN,lnKOF) 2000
ARDL (1,1,0,1)
1987
Model 2
lnFDI=f(lnCO2,lnREN,lnKOF) 2004
ARDL (1,0,0,1)
1999
Model 3
lnREN=f(lnCO2,lnFDI,lnKOF) 2010
ARDL (1,1,0,0)
1987
Model 4
lnKOF=f(lnCO2,lnREN,lnFDI) 2011
ARDL (1,0,0,0)

F-bağımsız 4,50**
6,54
3,92
2,96
** ve * sırasıyla %5%’te ve %1’de anlamlı. Tekrar edilen Bootstrap sayısı: 2000. Optimal gecikme
uzunluğu SIC bilgi kriterine göre belirlenmiştir.
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Tablo 3’te bootstrap ARDL yöntemine göre seriler arasında
eşbütünleşme ilişkisine ait sonuçlar yer almaktadır. Model 2’de F-bağımsız
test istatistiği, Model 3’te ve 4’te de F-istatistiği ile F-bağımsız istatistiği
anlamlı çıkmaktadır. Fakat bootstrap ARDL yaklaşımına göre üç testin de
anlamlı olması gerekmektedir. Dört model de bu şartı sağlayamamaktadır.
Bu yüzden tüm modellerde seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin
olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.
CO2, FDI, REN ve KOF arasında bir eşbütünleşme ilişkisinin olmadığı
belirlendikten sonra nedensellik olup olmadığının tespiti için TY Granger
nedensellik, bootstrap simülasyonuyla belirlenen Hacker-Hatemi-J
simetrik ve Hatemi-J asimetrik nedensellik testlerinden yararlanılmıştır.
İlgili nedensellik testleri sırasıyla Tablo 4, Tablo 5 ve Tablo 6’da
gösterilmiştir. Tablo 4’te yer alan TY Granger nedensellik testi sonuçlarına
göre CO2 ile FDI arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğu
belirlenmiştir. Ayrıca her iki nedensellik ilişkisinde de katsayıların
işaretlerinin pozitif olduğu tespit edilmiştir. FDI’de gerçekleşen artışın
CO2’yi pozitif etkilemesi Türkiye’de kirlilik sığınağı hipotezinin geçerli
olduğunu göstermektedir.
Tablo 4. TY Granger nedensellik testi sonuçları
Model
Model 1
CO2= f(FDI)
FDI= f(CO2)
Model 2
CO2= f(REN)
REN= f(CO2)
Model 3
CO2= f(KOF)
KOF= f(CO2)
Diagnostik
Testler
Model 1
Model 2
Model 3

Nedensellik
[Katsayı]

2 istatistiği

2 p değeri

FDI→ CO2 [+0.02**]
CO2→ FDI [+5.24**]

4,61

0,03

5,89

0,02

0,28

0,60

0,32

0,57

0,64

0,42

2,60

0,11

LM İstatistik

Jarque Bera

White 2

>2,35 (0,67)
>7,85 (0,10)
>0,39 (0,98)

14,01 (0,12)
36,19 (0,01)
16,15 (0,06)

30,67 (0,16)
26,72 (0,32)
25,12 (0,40)

YOK

YOK
AR Kökleri
max; min
0,98; 0,24
0,79; 0,80
0,97; 0,65

k+dmax
1+1=2

1+1=2

1+1=2

**: %5’te anlamlı. k optimal gecikme uzunluklarını, d max maksimum bütünleşme derecelerini göstermektedir.

Tablo 5. Simetrik nedensellik testi sonuçları
Model

Test istatistiği

lnFDI≠>lnCO2
lnCO2≠>lnFDI
lnREN≠>lnCO2
lnCO2≠>lnREN
lnKOF≠>lnCO2
lnCO2≠>lnKOF
** %5’te anlamlı.

4,61**
5,89**
0,28
0,32
0,65
2,61

%1
7,46
8,02
7,31
7,16
6,55
8,73

Tablo kritik değeri
%5
%10
4,41
2,97
4,47
2,96
4,12
2,67
3,91
2,49
4,19
2,89
4,20
2,86
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Sonuç
Nedensellik var
Nedensellik var
Nedensellik yok
Nedensellik yok
Nedensellik yok
Nedensellik yok

Tablo 5’te gösterilen Hacker-Hatemi-J simetrik nedensellik testi
sonuçlarına göre ise TY Granger nedensellik testinde olduğu gibi CO2 ile
FDI arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğu tespit edilmiştir.
Diğer seriler arasında herhangi bir nedensellik ilişkisine ulaşılamamıştır.
Tablo 6’da yer alan sonuçlara göre ise FDI’nın pozitif şoklarından
CO2’nin pozitif şoklarına, FDI’nın negatif şoklarından CO 2’nin negatif
şoklarına ve CO2’nin negatif şoklarından FDI’nın negatif şoklarına doğru
bir saklı nedensellik ilişkisi olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte
KOF’un pozitif şoklarından CO2’nin pozitif şoklarına doğru tek yönlü saklı
bir nedensellik ilişkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Simetrik nedensellik
testleri sonuçlarından farklı olarak asimetrik nedensellik testinde KOF
küreselleşme indeksinin de CO2 salımını etkilediği tespit edilmiştir. Bu
nedenle Türkiye’de gerçekleştirilen küreselleşme faaliyetlerinin çevre
kirliliği üzerinde etkisi olduğu belirlenmiştir. Hem simetrik hem de
asimetrik nedensellik testlerine göre yenilenebilir enerji tüketimi ile CO 2
salımı arasında herhangi bir nedensellik ilişkisi bulgusuna rastlanmamıştır.
Tablo 6. Asimetrik nedensellik testi sonuçları
Model

Test istatistiği

lnFDI+≠>lnCO2+
lnFDI-≠>lnCO2lnCO2+≠>lnFDI+
lnCO2-≠>lnFDIlnREN+≠>lnCO2+
lnREN- ≠>lnCO2lnCO2+≠>lnREN+
lnCO2- ≠>lnRENlnKOF+≠>lnCO2+
lnKOF- ≠>lnCO2lnCO2+≠>lnKOF+
lnCO2- ≠>lnKOF** %5’te anlamlı.

9,19***
29,68**
0,05
14,90**
6,38
0,02
0,87
0,01
8,82**
0,03
0,68
0,03

%1
8,29
33,37
9,64
19,16
20,74
20,06
23,09
24,93
12,98
21,73
15,43
30,23

Tablo kritik değeri
%5
%10
4,61
2,88
16,86
10,20
4,63
3,00
10,91
8,01
11,74
7,76
6,34
3,22
12,77
8,93
8,20
3,52
7,92
5,53
7,01
3,15
8,62
6,25
7,98
3,62

Sonuç
Saklı nedensellik var
Saklı nedensellik var
Saklı nedensellik yok
Saklı nedensellik var
Saklı nedensellik yok
Saklı nedensellik yok
Saklı nedensellik yok
Saklı nedensellik yok
Saklı nedensellik var
Saklı nedensellik yok
Saklı nedensellik yok
Saklı nedensellik yok

SONUÇ VE ÖNERILER
Bu çalışmada 1971-2017 döneminde Türkiye’de kirlilik sığınağı
hipotezinin geçerli olup olmadığının tespit edilmesi için bootstrap ARDL
yaklaşımı, TY Granger, bootstrap simetrik ve asimetrik nedensellik
testlerinden yararlanılmıştır. Bootstrap ARDL yaklaşımına göre üç
modelde de seriler arasında uzun dönemli bir eşbütünleşme ilişkisi
bulunamamıştır. TY Granger nedensellik yöntemine göre CO 2 salımı ile
doğrudan yabancı sermaye yatırımları arasında çift yönlü bir nedensellik
ilişkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Doğrudan yabancı sermaye
yatırımlarının katsayısının pozitif çıkması ise Türkiye’de kirlilik sığınağı
hipotezinin geçerli olduğunu göstermektedir. Küreselleşmenin ve
yenilenebilir enerji tüketiminin CO2 salımı üzerinde herhangi bir etkisi
bulunmadığı tespit edilmiştir. Simetrik nedensellik yöntemine göre de aynı
sonuçlara ulaşılmıştır. Asimetrik nedensellik testine göre ise doğrudan
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yabancı sermaye yatırımlarının pozitif ve negatif şoklarından sırasıyla CO 2
salımının pozitif ve negatif şoklarına; CO2 salımının negatif şoklarından
doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının negatif şoklarına ve
küreselleşmenin pozitif şoklarından CO2 salımının pozitif şoklarına doğru
bir saklı nedensellik ilişkisi olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak doğrudan
yabancı sermaye yatırımının yanında küreselleşme faaliyetlerinin de CO 2
salımını arttırdığı tespit edilmiştir.
Türkiye’de çevresel zararları azaltmak için hem yerel hem de
uluslararası endüstriler için temiz teknolojilerin hayata geçirilmesi ve daha
kısıtlayıcı düzenlemelerin uygulamaya koyulması gerekmektedir. Politika
yapıcılar yabancı yatırımcıları çevresel bozulmayı azaltmak için
yatırımları yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynaklarına
yönlendirmeye teşvik edebilecek düzenlemelere odaklanmalıdır. Benzer
şekilde Türkiye’de, firmalar ve yatırımcılar için kirletme maliyetini arttıran
çevre yasaları geliştirilmeli ve böylece çevre kalitesinde bozulmaya yol
açabilecek enerji teknolojilerinden kaçınılması sağlanmalıdır. Ayrıca,
hükümet yetkilileri sürdürülebilir kalkınma sağlamak için esas olarak yerli
ve yenilenebilir kaynaklara odaklanan enerji stratejileri geliştirmelidir.
Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmek için yasal
altyapılar yeniden düzenlenmelidir.
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MUHASEBE HİLELERİNİN ÖNLENMESİNDE İÇ KONTROL
SİSTEMİNİN ÖNEMİ
Ali Uslu**& Murat Türk**†
Giriş
Muhasebe işlemlerinde yapılan hileler, şirket sahiplerini, ortaklarını,
yatırımcıları ve kredi kuruluşları başta olmak üzere finansal tablo
kullanıcılarını aldatmak ya da yanlış yönlendirmek amacıyla bilerek ve
isteyerek hatalı finansal tablo hazırlanması ve çıkar sağlamak şeklinde
kendini göstermektedir. Yapılan hilelerden sadece hileye maruz kalan
işletmeler değil işletmelerin ilgili ve ilişkili olduğu kesimlerin tamamı
olumsuz etkilenerek özellikle hileye maruz kalan şirkete ve denetim
kurumlarına olan güvenin yok olmasına sebep olmaktadır.
Hileler hile yapılan işletmeyi ve ekonomiyi bir bütün olarak olumsuz
yönde etkileyerek sosyal ve ekonomik istikrarı zayıflatıp, toplumun ilgili
şirkete ve denetim kurumlarına olan güvenin yok olmasına neden
olmaktadır.
İşletme içinde yapılan hilelerle mikro düzeyde yatırımcılar, borç
verenler, ortaklar, çalışanlar zarar görürken, makro düzeyde devlet ve tüm
toplum zarar görmektedir. Yapılan hileler işletme yöneticilerinin yanlış
kararlar almalarına yol açmakta, devletin en büyük gelir kaynağı olan
vergiyi azaltarak ülke ekonomisini olumsuz etkilemekte ve özellikle
muhasebe ve denetim mesleğine olan güveni de azaltmakta ve dolayısıyla,
işletmelerin finansal tablolarının güvenilirliği de tartışılır duruma
gelmektedir.
21. yüzyılın başında en prestijli çokuluslu şirketlerinde ortaya çıkarılan
sayısız ünlü dolandırıcılık vakası sonucunda hileleri önleme konusuna
bakış açısı radikal bir şekilde değişmiştir. Günümüzde hile bir kuruluşun
maruz kaldığı en önemli risklerden biri olarak kabul edilmekte olup,
sektörel risk, kredi riski, adli risk veya itibarla yakından ilişkilidir
(Petraşcu ve Tieanu, 2014; 491).
Bu çalışmada öncelikle hilenin belirtileri ve yapılan hile çeşitleri
açıklanmış, işletmelerde hilenin yapılma nedenleri sebep sonuç ilişkisi
içinde anlatılarak hile ile mücadele eden kuruluşlar hakkında bilgiler
verilmiştir. Dünyadaki en büyük suistimal önleme kuruluşu olan
(Dr. Öğr. Üyesi), Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Turhal Uygulamalı
Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü, Tokat-TÜRKİYE
ali.uslu@gop.edu.tr

(Dr. Öğr. Üyesi), Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Sağlık Bilimleri
Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, Ankara-TÜRKİYE murat.turk@sbu.edu.tr
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ACFE’nin raporları da yorumlanarak iç kontrol sistemlerinin hilenin
önlenmesindeki rolü ve önemi ve hilenin önlenmesinde kullanılan araçlara
dikkat çekilmesi amaçlanmıştır.
1. Hile ve İç Kontrole İlişkin Yapılan Çalışmalar
Hile, hilelerin tespiti, hilelerin belirtileri, hile ve iç kontrol ilişkisine
yönelik yapılan çalışmalardan bazıları şunlardır:
Sandhu (2020), Muhasebe hilelerinde kırmızı bayrakların ortaya
çıkarılmasına ilişkin denetçilerle yapmış olduğu anket çalışmasında 16
adet davranışsal kırmızı bayrağı ortaya çıkarmıştır. Güçlü hırs sahibi, uzun
çalışma saatleri, sosyal ortamlardan uzaklaşma, mevcut işinden
memnuniyetsizlik ve orantısız hayat tarzı en sık rastlanılan kırmızı
bayraklar olduğunu tespit edilmiştir.
Yiğitler vd. (2020), sahte yahut yanıltıcı belge kullanımının işletmenin
paydaşlarına etkileri ve hilelerin tespit edilme yöntemlerini
incelemişlerdir. Hilelerin finansal tablolara etkileri ile sermaye, stok ve
kasa hesaplarında yapılan hilelerin vergi kaçırmadaki etkileri
araştırılmıştır.
Simbolon v.d. (2019), Kuzey Sumatra’da hile üçgeni unsurları ve hile
ilişkisini belirlemek için regresyon analizi yapmışlardır. Hile üçgeni
unsurlarının hileyi önlemede yetersiz kaldığı ve hile olaylarını
etkilemediği sonucuna ulaşmışlardır. Kuzey Sumatra’da hileyi önlemek
için dürüstlük gibi diğer faktörlere ihtiyaç duyulduğu kanaatine
varmışlardır.
Karahan ve Çolak (2019), Gaziantep ilinde üretim işletmelerinde
hilelerin tespit edilmesi için muhasebe departmanlarında görev yapan
çalışanlarla anket yapmışlardır. İşletmelerdeki hile türleri olarak
borç/giderlerin olduğundan daha az gösterilmesi ile gelirlerin ve giderlerin
farklı dönemlere kayıt edilmesi sonucu karın yüksek gösterildiğini tespit
etmişlerdir.
Gökçen ve Tipi (2019), BİST imalat sektöründe yer alan şirketlere
yönelik anket çalışması ile iç kontrolün hileleri önlemdeki etkisini
araştırmışlardır. Etkin bir iç kontrol sisteminin hileleri önlemede önemli
bir etkisinin olduğu sonucuna ulaşmışlardır.
Vargün ve Kılınçaslan (2019), muhasebe hata ve hilelerin
önlenmesinde iç kontrol sisteminin yeterliliğini değerlendirmişler bu
kapsamda bir üretim işletmesinde iç kontrol sisteminin yeterli seviyede
oluşturulup oluşturulmadığını saptamaya çalışmışlardır.
Kaban v.d. (2018), Bankacılık sektöründe en önemli hileli işlemler
olarak kabul edilen zimmet ve banka veya kredi kartlarının kötüye
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kullanımının bir banka şubesindeki işleyişi ve işlemlerin risk
değerlendirmesi yapılarak hilelerin ortaya çıkarılmasında kırmızı
bayrakların önemi üzerinde değerlendirmeler yapılmıştır.
Somuncu ve Esmeray (2018), Hile kavramı, hile türleri, hilenin tespit
yöntemlerini açıklamışlar hesap ve muhasebe hilesinin kanuni, maddi ve
manevi unsurlarını ortaya çıkarmaya çalışmışlardır.
Karahan ve İğde (2017), Gaziantep’te iç kontrol sistemine sahip 44
şirket üzerinde iç kontrolün hata ve hileler üzerindeki rolünü anket yöntemi
ile araştırmışlardır. İç kontrol ile hata ve hilelerin önüne geçilebileceği
kanaatine varmışlardır.
Ataman ve Aydın (2017), Türkiye’deki Uluslararası Suistimal İnceleme
Derneğine kayıtlı denetçilerin katılımı ile Türkiye’de ortaya çıkan hileleri,
bunların ortaya çıkarılma zaman ve biçimi, hilekârlar için nasıl işlem
yapıldığı gibi sorularla anket çalışması yapılarak Türkiye’de en çok rüşvet
ve fatura hilelerinin yapıldığı ve hilekarların yeterince cezalandırılmadığı
sonucuna ulaşılmıştır.
Mohd-Sanusi v.d. (2015), Malezya Ulusal Denetim Birimi’nden 63
denetçi ve muhasebe alanında öğrenim gören 67 son sınıf öğrencisine, vaka
senaryoları üzerinden anket uygulayarak denetçilerin hile riski olasılığını
değerlendirmede en fazla hangi faktörleri kullandıklarını tespit etmeye
çalışmışlardır. Sonuç olarak iç kontrol ve hile motivasyon faktörleri
arasında büyük bir etkileşim olduğuna ulaşmışlardır.
Yıldız ve Baskan (2014), tarafından yapılan çalışmada, BİST’e kayıtlı
211 şirket ile yapılan anket çalışmasında hilelerin önlenmesine yönelik
kullanılan araçlar incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda hilelerin
önlenmesinde en etkili araçların iç kontrol, iç denetim ve bağımsız
denetimin olduğu belirlenmiştir.
Hatunoğlu v.d. (2012), hilenin önlenmesinde iç kontrol sisteminin
etkisine yönelik bir anket çalışması yapmışlar ve etkin bir iç kontrol
sisteminin işletmedeki hata ve hileleri önemli derecede azalttığı sonucuna
ulaşmışlardır.
Karabınar ve Akyel (2009), İşletmelerde hilelerin ortaya çıkışını, sebep
ve sonuçlarını ve hile denetiminin önemini araştırmışlardır.
2. Muhasebe Hileleri ve İç Kontrol
Eski mısırda şimdiki muhasebecilerin ataları, kendini tanrı olarak gören
firavunların muhasebe kayıtlarını tutuyorlar; buğday, arpa, hububat, altın
ve diğer varlıkları kayıt altına alıyorlardı. Bazı çalışanlar bu varlıkların
cazibesine kapılarak, hırsızlık yapmışlardır. Bunun üzerine birbirlerinden
bağımsız iki ayrı muhasebeci aynı kayıtları tutmaya başlamış ve belli
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dönemlerde yapılan kayıtlar karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre
fiili durum ile kaydi durum arasında fark çıkarsa her iki muhasebeci de
öldürülmekteydi. Bu uygulama ile günümüzdeki iç kontrol sisteminin ilk
temelleri atılmıştır (Bozkurt, 2011: 5).
Hile veya dolandırıcılık kasıtlı olarak aldatma veya yanlış beyanlarla
karakterize edilen çeşitli usulsüzlük ve yasa dışı faaliyetleri kapsamaktadır.
The Institute of Internal Auditors’a (IIA, İç Denetçiler Enstitüsü) göre hile;
aldatma, gizlenme veya güveni kötüye kullanma ile karakterize edilen her
türlü yasa dışı eylemlerdir. Bu eylemler şiddet ya da fiziksel güç tehdidine
bağlı değildir. Hile taraflarca para veya mal elde etmek, kişisel veya ticari
avantaj sağlamak için yapılmaktadır (IIA, 2009: 4).
Hilenin pek çok anlamı bulunmakta olup bunlardan bir kısmı aşağıdaki
gibidir (Petraşcu ve Tieanu, 2014: 491).
1. Aldatma niyetiyle işlenen
işlemlerin toplamını ifade eder.

usulsüzlük

ve yasadışı

2. Çeşitli spesifik sorumlulukların ihlali ve/veya zimmete
geçirme ile bilgi iletişiminin bulunmaması anlamını da içerebilir.
3. Hile yanlış veya eksik beyan ve belgelerin sunumu ile ilgili
her türlü yanıltıcı eylem ve kasten ihmal etme eylemlerini de
kapsar.
4. Daha karmaşık bir tanımla hile, kişisel kazanç elde etmeyi
veya çalışılan yerde kayba neden olmayı hatta başkalarını dürüst
olmayacak şekilde riske maruz bırakmayı amaçlayan herhangi biri
tarafından yapılan faaliyetlerdir.
5. Hile maddi durumun çarpıtılması, bastırılması veya tahrif
edilmesi anlamına gelen bir hırsızlığı da ifade etmektedir.
Kamu Gözetim Kurumu tarafından yayımlanan 240 no’lu Bağımsız
Denetim Standardı’nda hile: yönetim, üst yönetimden sorumlu olanlar,
çalışanlar veya üçüncü taraflardan bir veya birden fazla kişinin, haksız
veya yasalara aykırı bir menfaat elde etmek amacıyla yaptığı aldatma
içeren kasıtlı eylemleridir.
Muhasebe hilelerinin vergi hukukundaki sonucu kasıtlı olarak vergi
kaybına sebebiyettir ve kaçakçılık sayılır. Ayrıca, muhasebe hileleri
genellikle vergi suçu raporu yazılmasını gerektirir (HUD, 2004: 152).
Muhasebe hilesi kavramı, Vergi Usul Kanunu’nda (V.U.K.) kaçakçılık
suçlarının düzenlendiği 359. maddesinin a fıkrasında yer almaktadır. Bu
kavram, sözü edilen fıkrada, “1 Vergi kanunlarına göre tutulan veya
düzenlenen ve saklama ve ibraz mecburiyeti bulunan defter ve kayıtlarda
hesap ve muhasebe hilesi yapanlar … ve 2 defter, kayıt ve belgeleri tahrif
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edenler veya gizleyenler veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge
düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar” şeklinde geçmektedir ve
V.U.K.’un 359. maddesi, muhasebe hilesini tanımlamayıp sadece hileden
bahsetmektedir.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında
Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Seri X, 22 numaralı tebliğin 4.
maddesine göre hile ve usulsüzlük; “işletme yönetiminin ve yönetimden
sorumlu olanların, çalışanların veya işletme dışı kişilerin adil olmayan
veya yasa dışı bir menfaat sağlamak amacıyla aldatma içeren
davranışlarda bulunmaları” olarak tanımlanmaktadır.

Şekil 1: Hile Kavramının İçerdiği Özellikler (Özeroğlu, 2014: 182)

SPK Seri X. 22 numaralı tebliğde iç kontrol “işletmenin amaçlarına
ulaştığına, faaliyet ve işlemlerin etkin olarak gerçekleştirildiğine, kanun ve
ilgili mevzuata uyulduğuna dair makul bir güvence sağlamak üzere
tasarlanan ve uygulanan bir sistem” olarak tanımlanmıştır.
İşletmelerin faaliyetlerinin hedeflenen amaçlar doğrultusunda kanuna
uygun, etkin ve verimli olarak yürütülmesi; yöneticilere, denetçilere
hissedarlara, paydaşlara ve nihayetinde topluma ve devlete olan güveni
arttıracaktır.
Tablo 1: Hileyi Yapanlar Açısından Hilenin Nedenleri
Hileyi
Yapan

Hile
Mağduru
Devlet
Ortaklar

Yönetim
Yatırımcılar

Hile Nedenleri
Vergiden kaçınma, teşviklerden faydalanma
Kârın farklı gösterilerek fazladan prim
alınabilmesi ya da daha az kâr dağıtarak
aradaki farktan yararlanma arzusu
Yatırım ve kredibilite açısından şirket
performansının mevcut durumdan daha iyi
olduğu izlenimini vermek
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Sahte çekler ve iadeler ile daha fazla tahsilât
yapabilmek
Sahte fatura yahut iadeler ile daha az ödeme
Satıcılar
yapmak
Sigorta
Daha fazla sigorta tazminatı alabilmek için
şirketleri
sahte uygulamalara başvurmak
Diğer
Elde edilen kârı düşük göstererek daha az prim
çalışanlar
veya ikramiye dağıtmak
Kendine nakdi veya ayni bir menfaat sağlamak
Çalışanlar İşletme
için hırsızlık yapmak
Çalışanlarla iş birliği kurarak işletmeden sahte
belgeler veya kayıtlar ile daha fazla tahsilat
yapmak,
Rakipler
İşletme
-İşletmenin ticari sırlarını ele geçirmek,
-Sahte müşterilere satış yaptırılarak gerçek
müşterileri rakip şirkete yönlendirmek.
Şirket çalışanları ile iş birliği kurarak sahte
Müşteriler İşletme
çekler ve iadeler ile işletmeye daha az ödeme
yapmak
Sahte fatura düzenleyerek ya da sahte iadeler
Satıcılar
İşletme
ile olduğundan daha az ödeme yapmak
Kaynak: Katkat Özçelik, 2018: 498
Müşteriler

Yukarıdaki tablo 1 incelendiğinde hilenin taraflarının sadece işletme içi
ile sınırlı olmadığı hilenin işletmenin iç ve dış çevresiyle de bağlantılı
olarak gerçekleştirildiği görülmektedir. Bu bakımdan asıl önemli olan
konu sağlam ve işlevsel bir iç kontrol mekanizmasının kurulması, mevcut
ve potansiyel sorunların farkına varılarak çözüme kavuşturulması için
politikalar üretilmesi işletmenin varlığını devam ettirebilmesi açısından
önem arz etmektedir.
Tablo 2: Çeşitli Sektörlerdeki Hile Vaka Sayıları ve Etkileri
Vaka
sayısı
386
195
185
149
91
91
85
82
80
67
66
65

Sektör
Banka ve finansal hizmetler
Devlet ve Kamu yönetimi
İmalat
Sağlık hizmetleri
Enerji
Perakende
Sigortacılık
Eğitim
İnşaat
Telekomünikasyon
Teknoloji
Lojistik ve depolama
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Ortalama
kayıp (USD)
100.000
100.000
198.000
200.000
275.000
85.000
70.000
65.000
200.000
250.000
150.000
150.000

Yiyecek içecek konaklama
Gayrimenkul
Vakıf, dini/sosyal hizmetler
Tarım, orman ve avcılık
Sanat ve eğlence
Madencilik
Toptan satışlar
Elektrik, su, doğalgaz hizmeti
İletişim ve yayıncılık
Kaynak: ACFE, 2020: 27

60
52
43
40
39
26
25
20
15

114.000
254.000
76.000
100.000
90.000
475.000
130.000
163.000
115.000

Dünyaca ünlü şirketlerde yaşanan muhasebe skandalları yatırımcıların
şirketlere olan güvenini bir hayli sarsarak işletmelerin değerini ve
kredibilitesini önemli derecede düşürmüştür. Hileli finansal raporlama ve
zayıf bir iç kontrol sistemi bu skandalların başlıca nedenlerindendir
(Atmaca, 2012: 194). 2001 yılından itibaren ABD’de başlayan muhasebe
skandalları, yapılan hile ve yolsuzluklara dikkat çekilmesi ve işletmelerin
bu konuda mesai harcamaları konusunda önemli bir gelişme olarak
değerlendirilebilir. ABD’nin en büyük yedinci şirketi olarak gösterilen
enerji devi Enron’la başlayıp, telekomünikasyon devleri WorldCom,
Adelphia, Qwest ve Global Crossing, Dynogy, Royald Ahold ve Parmalat,
Carme Vakası, Kmart, Tyco International, Xerox gibi tanınmış diğer
şirketlerle devam etmiştir. Dünyaca ünlü şirketlerde patlak veren ve çok
büyük kayıplara sebep olan hileli işlemlerin ortaya çıkması hile denetimi
ve iç kontrol süreçlerine dikkat çekmiş ve denetimin önemini arttırmıştır.
Tablo 3: Hile Yaparken Kullanılan Yöntemler (%)

Finansal tablo hileleri
2020
2018
Rüşvet

2016
2014

Varlıkların kötüye
kullanılması

2012

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Kaynak: ACFE raporlarından derlenmiştir.

Yukarıdaki tabloya göre çalışanların en fazla yaptıkları hile türü
işletmenin varlıklarını kendi çıkarları doğrultusunda özel amaçları için
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kullanmaları ya da zimmetlerine geçirmeleri olarak düşünülebilir. Bunun
sebepleri; işletmenin varlıkları hakkında geniş bilgilere sahip olan ve
kendisine güven duyulan çalışanların pozisyonlarını da kullanarak işletme
varlıklarını çıkar sağlamak amacıyla kullanmaları veya başkalarına
kullandırtmaları yahut devretmeleridir.
Tablo 4: Hile Yaparken Kullanılan Yöntemler Sonucu İşletmelerin Katlandığı
Zararlar (10.000 USD)

Finansal tablo hileleri
2020
2018
Rüşvet

2016
2014
2012

Varlıkların kötüye
kullanılması
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Kaynak: ACFE raporlarından derlenmiştir.

Tablo 3 ve tablo 4 birlikte değerlendirildiğinde varlıkların kötüye
kullanılması vakaları oransal olarak (yaklaşık % 90) çok yüksek
miktarlarda olmasına karşın işletmelerin karşılaştığı maddi kayıplarla ters
orantılıdır. Buna karşılık işletmelerde en az karşılaşılan hile türü hileli
finansal tablolar hazırlanması olup, finansal tablolardan kaynaklanan
kayıplar ise 1 milyon USD’yi bulmaktadır.
Hileli finansal raporlamanın yol açtığı bazı sorunları aşağıdaki şekilde
özetlemek mümkündür (Küçük ve Uzay, 2009: 249);
1. Finansal raporların doğruluk derecesi ve kalitesinde düşüş
görülmektedir.
2. Denetim mesleğinin doğruluk ve tarafsızlığı zedelenmekte ve
mesleğe olan güven azalmaktadır.
3. Finansal raporların güvenilirliğinin azalmasıyla, sermaye
piyasalarına duyulan güven de azalmaktadır.
4. Ülkenin gelişimi yavaşlamaktadır.
5. Hilenin hukuki ihtilafları arttırması sebebi ile ülkede zaman ve
kaynak israfı ortaya çıkmaktadır.
6. Hileye karışan kişilerin kariyer planlamaları zarar görmektedir.
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7. Hileden mağdur olan şirketler büyük ekonomik kayıplar yaşamakta
hatta iflas edebilmektedir.
8. Düzenleyici ve denetleyici kuruluşların aşırı derecedeki
müdahalelerine zemin hazırlamaktadır.
Hilelerle mücadele etmek sadece plan ve programların oluşturularak en
iyinin yapılmasını beklemekten ibaret değildir. Başarı güçlü ve sağlam
yönetişimi destekleyen örgütsel davranış ve uygulamalara dayanmaktadır.
Bu da iç denetimin hayati bir rol oynayacağı yerdir. İlk olarak iç denetim,
rüşvet
ve
yolsuzlukla
mücadele
programlarının
etkinliğini
değerlendirmeli, riski öngörebilmeli ve potansiyel ve fiili olayların
varlığını tespit etmelidir. The Institute of Internal Auditors (IIA), iç
denetçilerin iki farklı fakat birbirlerini tamamlayıcı bir yaklaşımla olaylara
bakmalarını önermektedir. Önerilen bu yaklaşımlar (Chambers, 2018);
•
Yapılan tüm denetimlerde rüşvet ve yolsuzlukla mücadele
önlemlerinin değerlendirilmesi,
•
Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele programlarının her bir bileşeninin
denetlenmesi.
Dünya genelinde COSO, CoCo, CobiT, SAC, eSAC, Turnbull ve
Cadbury gibi iç kontrol sistemleri mevcut olup bunlardan COSO, ABD’de
genel kabul gören bir modeldir. (Can ve Şakrak, 2018: 47).
1970 ve 1980’li yıllarda ABD’de hileli finansal raporlama olaylarındaki
hızlı artış Hileli Finansal Raporlama Ulusal Komisyonu’nun finansal
raporlamada iç kontrolün önemine vurgu yaparak iç kontrol sistemlerinin
yeniden düzenlenmesi amacıyla çalışmalar yapmıştır. Komisyon yapılacak
faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için de (Atmaca, 2012,
196) ABD merkezli beş büyük meslek birliği (AmericanAccounting
Association (AAA), American Institute of Certified Public Accountants
(AICPA), Financial Executives International (FEI), The Institute of
Internal Auditors ((IIA) ve şimdiki unvanı Institute of Management
Accountants (IMA) olan National Association of Accountants) tarafından
desteklenerek 1985 yılında COSO (Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Comission) kurulmuştur. COSO kurumsal
performansı ve yönetişimi iyileştirmek ve organizasyonlardaki suiistimalin
derecesini azaltmak amacıyla kurumsal risk yönetimi, iç kontrol ve hileleri
önleme
amaçlarıyla
rehberlik
faaliyetleri
sağlamaktadır
(coso.org/Pages/aboutus.aspx).
COSO modeline göre iç kontrolün beş unsuru tanımlanmaktadır
(ACFE, 2010: 2):
•

Kontrol ortamı

•

Risk değerleme
249

•

Kontrol faaliyetleri

•

Bilgi ve iletişim sistemi

•

İzleme

3. Hilenin Belirtileri ve Kırmızı Bayraklar
İşletmeler açısından gözetim ve denetime önem verilip üzerinde
durulması, suistimallerin önüne geçemese de suiistimallerin en düşük
seviyeye inmesine yardımcı olacaktır. Bu bakımdan hilenin belirtilerinin
kavranıp şüphe duyulan konular araştırılarak hilenin önüne geçilmesi amaç
edinilmelidir.
Hilekârlar genellikle ipucu olarak değerlendirilebilecek bazı
davranışlar sergilemektedirler. Kırmızı bayrak olarak nitelendirilen bu
davranışlar bazı şeylerin normal gitmediğini ve hilenin yapılabileceği
hükmünün verilmesinde kullanılabilecek göstergelerdir. Böyle durumlarla
karşılaşılması yapılan işlemlerin daha fazla incelenmesi gerektiğini
gösteren semptomlardır (Kaban vd., 2018: 61). Ancak hiç kimse bu
belirtilerden dolayı direkt olarak suçlanmamalıdır. Çünkü bu belirtilerin
farklı olayları da işaret ediyor olabileceği unutulmamalıdır. Hile belirtileri
ortaya çıktığı zaman iyi bir araştırma yapılmadan önyargıyla hemen hüküm
verilmemelidir (Abdioğlu, 2007: 171).
Genel özellikleri ile hileli işlemlerin gerçekleşme ihtimalini azaltan
belirtileri aşağıdaki gibi sınıflandırabiliriz (Bozkurt, 2011: 134):
a)

Faaliyetlerin yürütülmesi ile ilgili belirtiler

b)

Yönetimle ilgili belirtiler

c)

İşletme yapısı ile ilgili belirtiler

d)

Üçüncü kişilerle olan ilişkilere dair belirtiler

e)

Muhasebe sistemine yönelik belirtiler

Hilekarların ortaya çıkarılmasında kırmızı bayrak olarak
nitelendirilebilecek uyarı işaretleri şunlardır (ACFE, 2020: 52, 53)
1. Hilekarların % 42’s daha iyi bir hayat yaşamak isteğine sahiptir.
2. Hilekarların % 26’sı finansal sıkıntı içinde olan kişilerdir.
3. Hilekarların % 19’u satıcı veya müşterilerle olağandışı yakın ilişkiler
içindedirler.
4. Hilekarların % 15’i görev ve sorumluluk paylaşımı konusunda
isteksizdir.
5. Hilekarların % 13’ü sinirli, şüpheci ve defansif bir tavır sergilerler.
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6. Hilekarların % 13’ü kurnaz bir tutum gösterirler.
7. Hilekarların % 12’si boşanmış veya aile problemleri olan kişilerdir.
8. Hilekarların % 8’i çalıştığının karşılığını alamadığı düşüncesindedir.
9. Hilekarların % 7’si izin kullanmaz ve işyerinde kendini aşırı baskı
altında olduğunu hisseder.
Vakaların % 52’sinde hilekarlar, işyerindeki görevleri ile ilgili uyarı
işaretleri verirlerken; vakaların % 63’ünde hilekarlar kişisel hayatlarındaki
olaylara dair uyarı işaretleri vermektedirler.
İşletmelerde karşımıza çıkabilecek başlıca kırmızı bayraklar ise
şunlardır (Kaban v.d., 2018: 62), (IIA, 2009: 8):
a)

Gelir ve yaşam tarzı arasındaki tutarsızlıklar

b)

Belgelerin fotokopilerinin de saklanması

c)

Süreci tamamlanmamış işlemler, onaylar ve imzalar

d)

Geçici hesapların fazlaca kullanılması

e) Yapılan işe uygun olmayan veya olağandışı notlar ve kısa
açıklamalar
f) Bilgisayarda başarısız oturum açma girişimlerinin fazla
olması
g) Otomasyon
kullanılması
h)

sistemlerine

girişte

zayıf

parolaların

İstenilen bilgilerin verilmesinde sorunlar veya gecikmeler

i) Yöneticiler veya çalışanların onay veya paraflarının
geçersiz kılınması
j)

Bir üst yöneticinin onayını gerektirmeyen işlemler

k) Müşteriler veya tedarikçilerdeki önemli veya olağandışı
değişiklikler
Tablo 5: Hile Yapan Çalışanların Genel Bazı Özellikleri Aşağıdaki Gibidir
Erkek
Egoist
Stresli
Yönetici
konumunda
Mutlaka bir
çıkarları söz
konusudur

Evli
Meraklı
Sıkı çalışan
Genellikle anti
sosyal kişilerdir
Karşı tarafı
suçlamayı tercih
eden
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İyi eğitimli
Risk alabilen
Çok konuşurlar
Parasal sıkıntı
çeken
Yalanı yalanla
Düzeltmeye
çalışan

Zeki
Kural tanımaz
Hırslı
Kişisel kazanç
beklentisi olan
İyi yaşamayı, bol
para harcamayı
seven,

İşletme
İnsanın gözünün
dışındakilerle
içine rahatça
yakın ilişkiler
bakarak yalan
kuran
söyleyen
Utanma
Gerçeği
duyguları yoktur söylediklerine
ve yüzleri asla
dair yemin eder
kızarmaz.
Doğruyu değil de karşı tarafın
duymak isteyeceğini söylerler.

Lafı
Sürekli ahlak,
dolandırarak
namus ve
sorulara cevap
dürüstlükten
veren
bahseden
Zengin
Kötü
yaşamayı onurlu alışkanlıkları
yaşamaya tercih
olabilen
ederler.
Olması gerekeni değil de olanı;
gerçekten doğru olanı değil de
siyaseten doğru olanı savunurlar

Kaynak: (Özeroğlu, 2014: 90)

Yukarıdaki tabloyu değerlendirdiğimizde hilekarların genel
özelliklerinin genel olarak kendini beğenen, meraklı, kuralların dışına
çıkabilen, çok konuşan, paraya daha çok değer veren, fazla meraklı ve
yalan söylemeye yatkın kişilik özelliklerine sahip kişiler olduğu
görülmektedir.
3.1. Hile Üçgeni
Hile, kuruluş içinde herhangi bir pozisyondaki çalışanın yanısıra
kuruluş dışından birileri tarafından da yapılabilir. Yapılan çoğu hilelerin
yaygın olan üç karakteristik özelliği bulunmaktadır (IIA, 2009: 2).
İşletmeye gelir sağlayacak kişi ve kurumların beklentilerini karşılama
güdüsü hile için baskı oluşturabilir. Ulaşılması güç satış ve kâr hedefine
ulaşılması durumunda ek prim taahhüt edilmesi hile için teşvik edici
olabilir. Etkin olmayan iç denetim ve kontrol faaliyetleri hile yapmak için
fırsat olarak değerlendirilebilir (Emir, 2008: 92).
Baskı/Teşvik Yöneticiler veya çalışanları hile yapma
motivasyonu sağlayan çeşitli baskı veya teşvikler
olabilir.
Fırsatlar Fırsatları ortaya
çıkaran çeşitli şartlar vardır.
Örneğin;
kontrollerdeki
uyuşmazlıklar ve yapılan
kontrolleri geçersiz kılma gibi
faktörler hilenin sürdürülmesi
için fırsat yaratır

Rasyonelleştirme/Tutum Hile
etik kurallara uygun olarak
rasyonelleştirilebilmektedir. Bazı
bireyler kasıtlı olarak dürüst
olmayan
bir
davranışta
bulunmalarına izin veren tutum,
karakter veya etik değerler
kümesine sahiptirler.

Şekil 2: Hile Üçgeni Kaynak: (Ramos, 2003: 1)

Baskı: Baskı önemli bir parasal ihtiyaç ya da sıkıntıdan
kaynaklanmaktadır. Hilekârın işletmedeki pozisyonunu ya da hayat
standardını korumak ve sürdürmek gibi arzuları kişiyi yolsuzluk yapmaya
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teşvik etmektedir. Bu işlem satışları arttırmak veya ekstra ikramiye
kazanmak arzusunu içermektedir. Örneğin belirli performans hedeflerini
yakalamak, bonus veya başka bir parasal ödül kazanmak gibi. (IIA, 2009:
6).
Fırsat: Hilekarların faaliyetlerinin tespit edilemeyeceğine inanmaları
onlar için bir fırsat olarak algılanmaktadır. Fırsat, zayıf iç kontrol, kötü
yönetim, gözetim yetersizliği, kontrollerin geçerliliğini iptal etmek için
çalışanların pozisyon veya yetkisini kötüye kullanması gibi durumlarda
ortaya çıkmaktadır. Hile faaliyetlerini belirlemeye yönelik uygun ve yeterli
süreçlerin oluşturulmaması hile ihtimalini arttırmaktadır. Yetkisini
kullanarak mevcut kontrolleri geçersiz kılmak hilekarlara fırsat yaratabilir,
çünkü astlar veya zayıf bir denetim yapısı kontrolleri aşmalarına imkân
sağlamaktadır. Denetçinin neyi ne zaman yapacağının hilekâr tarafından
bilinmesi de fırsat yaratmaktadır. Örneğin hilekâr çalışan denetçinin Aralık
ayında sadece büyük işlemleri test ettiğini biliyorsa diğer aylardaki küçük
işlemlerde hile yapabilir (IIA, 2009: 6).
Herhangi bir çalışanın işletme faaliyetleri hakkında fazla bilgiye sahip
olması, işletmenin kanunlara aykırı hareketlerde bulunması, işletmede iç
kontrol sisteminin zayıf olması hilenin fırsatlar unsurundan
yararlanılmasına neden olmaktadır Eğer bir işletmede yapılan hilenin,
suçun tespit edilme olasılığı az ise, çalışanlar yaptıkları suçlardan dolayı
cezalandırılmıyorsa, suç işlemek zihinsel ve fiziksel çaba gerektirmiyorsa
tüm bunlar hile yapmak için fırsatlar olarak değerlendirilmektedir Bu
faktörden doğan hileleri de işletme hakkında olan bilgileri gerekmediği
sürece çalışanlardan gizli tutarak, iç kontrol sistemindeki zayıflıkları
aradan kaldırarak güçlü bir sistem haline getirerek ve çalışanlara hile
eğitimi vererek bu hilelere karşı nasıl tedbirli olabileceklerini anlatarak
engelleyebiliriz (Jafarli, 2018: 4).
Rasyonelleştirme: Çoğu yolsuzluklarda çok önemli bir unsur olan
rasyonelleştirme, kişinin bir sahtekarlığı haklı çıkarma yeteneğidir. Yaygın
olarak güven ve dürüstlük inançlarıyla bütünleştirilen insanları
içermektedir. Dolandırıcı, şirketin veya toplumun refahından ziyade
kendisinin öncelikli olarak önemli olduğunu düşünür. Kişi bir aile üyesini
hastalıktan kurtarmak ya da sevilen bir kişi için hile yapmanın haklı
olduğuna kendisini inandırabilir. Diğer zamanlarda ise hırsızlığı
“borçlanma” olarak etiketleyip çaldığı parayı daha sonra şirkete ödemeyi
amaçlamaktadır. Yönetim, örneğin çalışanlara adil iş ve ödeme
uygulamaları, eşitlikçi ve tutarlı davranışlar göstererek ve çalışanların
beklentilerini de dikkate alan bir yönetim yaklaşımıyla kişinin
rasyonelleştirme davranışını azaltabilecektir (IIA, 2009: 6)
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4. Hilenin Önlenmesi ve İç Kontrolün Rolü
Genel bir kural olarak, dolandırıcılık karşıtı eylemler genellikle
dolandırıcılığı önlemek için tasarlanmış kontrolleri ve meydana geldiğinde
dolandırıcılığı zamanında tespit etmek için tasarlanan kontrolleri
içermektedir (Frank, 2004: 8).
Hilekârlar, planlarını gerçekleştirmek amacıyla varlıkların kötüye
kullanılması,
rüşvet/yolsuzluk
ve
finansal
tablo
hilelerine
başvurmaktadırlar. ACFE raporlarına göre küresel boyutta gerçekleştirilen
en büyük hile türü yaklaşık yüzde 85 oranıyla varlıkların kötüye
kullanımıdır. Rüşvet ve yolsuzluk yaklaşık yüzde 40 ve finansal tablo
hileleri ise yaklaşık yüzde 10 oranı ile en alt seviyededir.
PwC (2018; 5) raporlarına göre ekonomik suç oranları 2009 yılında
yüzde 30 iken 2016 yılına kadar daha az oranda artarak yüzde 36’ya
ulaşmış 2016 yılından sonra aradan geçen iki yıl içinde 13 puan artış
göstererek 2018’de yüzde 49’a ulaşmıştır. Bu oranlar da hile ile
mücadelenin ne denli önemli olduğunu göstermektedir.
Tablo 6: Bazı Ülkelerdeki Hile Vaka Sayıları
Hile Vaka Adedi
Ülke
Ülke
2016 2018 2020
Endonezya
42
29
36
Ukrayna
Çin
64
49
33
Bulgaristan
Avustralya
26
38
29
Meksika
Filipinler
29
25
24
Mısır
Malezya
11
14
19
İsrail
Singapur
14
17
17
S. Arabistan
Japonya
3
4
8
BAE
Tayland
4
3
6
Brezilya
G. Kore
3
6
5
Hindistan
Y. Zellanda
10
8
3
Almanya
Rusya
21
15
13
İtalya
Romanya
11
11
9
İngiltere
Türkiye
15
13
13
İspanya
Sırbistan
4
9
14
Kuveyt
Polonya
8
5
6
Yunanistan
Kazakistan
5
4
4
İsviçre
Slovakya
8
4
3
Hollanda
Kaynak: ACFE raporlarından derlenmiştir.

Hile Vaka Adedi
2016 2018 2020
2
3
4
5
3
2
36
29
23
5
8
6
2
10
4
13
16
23
27
34
46
18
22
22
77
72
77
15
16
12
9
8
10
30
34
24
6
4
13
4
5
9
7
22
21
9
11
17
7
10
12

Tablo 6’yı genel olarak değerlendirdiğimizde özellikle Çin, Yeni
Zellanda, Rusya, Slovakya, Bulgaristan gibi ülkelerde vaka sayıları büyük
oranlarda düşerken Japonya, Sırbistan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap
Emirlikleri, Yunanistan gibi ülkelerde yüksek oranda artış göstermiştir.
Tablo 7: Bölgelere Göre Hile Vaka Sayıları Ve Yüzdeleri
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2016
Bölge
Sayısı
%
221
10,4
Asya Pasifik
Doğu Avrupa,
98
4,6
Batı/Merkezi Asya
112
5,3
Latin Amerika, Karayipler
Orta Doğu ve Kuzey
79
3,7
Afrika
110
5,2
Batı Avrupa
285
13,4
Sahra Altı Afrika
98
4,6
Güney Asya
1038 48,8
ABD
86
4
Kanada
Kaynak: ACFE raporlarından derlenmiştir.

2018
Sayısı
220

%
11

2020
Sayısı
%
198
10

86

4

95

5

110

5

101

5

101

5

127

7

130
267
96
1000
82

6
13
5
48
4

128
301
103

7
15
5

895

46

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) 2020 yılı raporuna
göre 125 ülkede gerçek 2.504 suistimal vakası yer almakta ve
suiistimallerin sebep olduğu kayıpların 3,6 trilyon USD’den fazla olduğu
ve şirketlerin her yıl toplam gelirlerinin % 5’ini hileler sonucu kaybettikleri
tespit edilmiştir.
ACFE (2018) tarafından yayımlanan rapora göre Türkiye’nin de içinde
bulunduğu Doğu Avrupa ile Batı/Orta Asya’daki Ülkelerde 86 hile vakası
tespit edilmiş olup bu, tüm vakaların yüzde 4’ünü oluşturmakta ve
ortalama 150.000 USD kayba neden olmuştur. Hileler ise ortalama 15 ayda
ancak tespit edilebilmiştir.
ACFE’nin 2016 yılı raporunda 114 ülkede yapılan 2.410 yolsuzluk yer
almıştır. Bu yolsuzlukların yüzde 30’unun işletmelerdeki iç kontrol
eksikliğinden dolayı yapıldığı belirtilmektedir. Genelde üst yüzey
yöneticilerin yaptığı hilelerde kayıp daha çok, hilenin ortaya çıkarılması da
bir o kadar zor olmaktadır. Üst yöneticilerin yaptıkları hileler sonucunda
703.000 USD’lik kayıp yaşanmıştır. Bu kaybın 173.000 USD’si
müdürlerin sebep olduğu suiistimallerdir. 65.000 USD’lik kayıpsa
çalışanların işlediği suistimaller sonrasında ortaya çıkmıştır (ACFE, 2016:
5). ACFE 2018 yılı hile raporunda en sık rastlanan hile türü yüzde 89 ile
varlıkların kötüye kullanılmasıdır. Ama bu hile türünün verdiği maddi
zarar ortalama 114.000 USD ile diğerlerine nazaran daha düşüktür.
Finansal tablo hileleri daha az (yüzde 10) yapılmasına karşın maddi
anlamda en fazla zararın (ortalama 800.000 USD) ortaya çıktığı hilelerdir
(ACFE 2018: 4).
Denetçilerin hileye ilişkin tutumları aşağıdaki düşünce ve inançları
içermektedir (Singleton vd., 2006: 5).
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 Kontrollerin çok sıkı olduğu muhasebe sisteminde bile
dolandırıcılık mümkün olabilmektedir.
 Yapılan işlemde dolandırıcılığın görünen kısmı az
miktarda para içerebilir ancak görünmeyen kısmı önemli olabilir.
 Bir iş yeterince uzun ve yeterince derinlemesine
yapılıyorsa bu iş hilenin kırmızı bayrakları olarak görülebilir.
 Hilekârlar işletmede yönetimin her kademesinden veya
işletmenin dışından olabilir.
Gözetim ve denetimde hile riskini değerlendirme süreci yedi adımda
gözlemlenebilmektedir (Frank, 2004: 4)
1. Değerlendirmeleri organize etmek: iç denetim hile ve itibar
riski değerlendirmesini kurumun mevcut süreçleri ile entegre edebilir
veya bu amaç için bir döngü oluşturabilmektedir. Bu yaklaşımın
dezavantajı, iç denetimin belirli süreçlere odaklanmasıyla sürece
uymayan dolandırıcılık veya itibar riskini göz ardı edebilmesidir.
2. Değerlendirilecek birim ve yerlerin belirlenmesi: etkin bir
değerlendirme için şirketin genelinde ve önemli hesap düzeylerinde hile
ve risk değerlendirmelerinin yapılması gerekmektedir. Çalışma
ortamlarındaki değişiklikler, yeni pazarlara giriş, yeni ürünlerin satışı
ve tanıtılması, kurumsal yeniden yapılanmalar gibi özel durumlarda
risk değerlendirmeleri yapılmalıdır.
3. Potansiyel hile ve yanlış davranış şema ve senaryoların
tanımlanması: kurumların sayısız şekillerde dolandırılması itibarlarına
zarar verebilir. Risk değerlendirme sürecindeki kritik adım kurumun
potansiyel evrenini tespit etmektir.
4. Dolandırıcılık olasılığının değerlendirilmesi: hile riski
değerlendirmeleri, geleneksel risk değerlendirmeleri gibi belirli bir
sahtekarlığın ortaya çıkma olasılığını göz önünde bulundurur.
5. Riskin öneminin değerlendirilmesi: hile riskinin önemini
hilenin ortaya çıkma ihtimalinden daha fazla değerlendirin.
6. Anti dolandırıcılık kontrollerinin birleştirilmesi: iç denetim
miktar bakımından önemsiz olan ve ortaya çıkması uzak bir ihtimal
olan hile ve itibar riskleri için kontrol faaliyetleri tanımlamalıdır.
Yapılan kontrollerin yönetim veya diğer çalışanlar tarafından nasıl
hükümsüz kılınacağı veya önleneceğini iç denetimin dikkate alması
gerekmektedir. Ayrıca etkili bir şekilde tasarlanmış ve kontrollerle
ortaya çıkarılamayacak ve ilişkilendirilemeyecek hile riskleri de iç
denetim tarafından tanımlanmalıdır. İç denetim mevcut kontrol
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faaliyetleri ile belirlenen dolandırıcılık risklerinin yüzde 70 ila yüzde
80’inin onaylar, yetkilendirmeler, mutabakatlar, görevlerin ayrılığı,
işletme performansının gözden geçirilmesi ve varlıkların güvenliği gibi
mevcut kontrol faaliyetlerini içerdiğini düşünmelidir.
7. Denetim planı üzerindeki etkilerin gösterilmesi: son olarak iç
denetim, iç denetim planını geliştirirken hile ve itibar risk
değerlendirmesi sonuçlarını dikkate almalı ve belgelemelidir.
Hile ve itibar risk değerlendirmesi gerçekleştirildikten sonra iç
denetimin hileyi önleme kontrollerinin tasarım ve yürütme etkinliğini
değerlendirmesi ve test etmesi gerekecektir. Etkin bir hile yönetim
programı şunları içermelidir (IIA, 2009: 2):


Şirketin etik politikalara sahip olması



Hilelere karşı bilinçli olmak



Hile risklerini değerlendirmek



Sürekli inceleme ve gözden geçirme



Önleme ve tespit etme

 Şüpheli
prosedürler

işlemleri

araştırmak

ve

raporlamak

için

Etkin bir iç kontrol faaliyeti hileyi önlemede son derece yardımcı
olacaktır. Şirket yönetimi ve çeşitli kurullar hilelerden sorumlu olsa da iç
denetçiler kurumun yeterli bir iç kontrol sisteminin olup olmadığını
belirleyerek yönetime yardımcı olabilir ve güvence sağlayan bir kontrol
ortamını teşvik ederler. Denetçilerin iç denetim faaliyetini yürütürken hile
denetiminde kullanabilecekleri çeşitli yaklaşımlar şunlardır (IIA, 2009:
2,3):
1. Hile üzerinde denetim yönetimi kontrolleri yapmak. Bu
politikalar farkındalık uygulamalarını, yönetim kurulu ve üst yönetimin
kontrol ortamını, risk değerlendirmesini, yeterliliğin değerlendirilmesi
gibi uygulamaları içermektedir.
2. Hile göstergelerini aramak amacıyla işletme içinde ve işletmenin
dış paydaşları ile ilişkilerde yüksek riskli süreçleri test ederek olası
hileleri tespit etmek. Örneğin hayali çalışanlar için bordroları kontrol
etmek, fazla ödemeler için satıcıların faturalarını incelemek, hayali
satıcıları tespit etmek için satıcı adreslerini araştırmak, tekrar eden
işlemler için veri tabanlarını incelemek.
3. Her denetimin bir parçası olarak hileyi dikkate almak. Örneğin
hile riski hakkında beyin fırtınası yapmak, hile denetimini gözden
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geçirmek, dolandırıcılık riskini önemseyen süreçleri tasarlamak ve
hataların kasıtlı olup olmadığını araştırmak.
4. Danışman atanması yönetim risklerinin tanımlanmasına ve
değerlendirilmesine ve süreçlerin gözden geçirilmesine, yeni iş
ilişkilerine veya bilişim teknolojilerinin kontrol ortamının yeterliliğini
belirlemeye yardımcı olabilir.
Suistimalle mücadele etmenin dört yolu olduğunu söyleyebiliriz,
Bunlar; (PwC, 2018: 3)
1. Hile veya suistimalle karşılaşınca farkına varmak
2. Dinamik bir yaklaşım benimsemek
3. Teknolojinin koruyucu gücünden faydalanmak
4. Çalışanları makine gibi görmeyip insana yatırım yapmak
Tablo 8: Dolandırıcılık Faaliyetini Ortaya Çıkaran Yöntemler
Diğer
İtiraf
Polis, savcı soruşturması
Gözetim/izleme
Dış denetim
Belge kontrolü
Karşılıklı mutabakat
Bilişim teknolojileri
Kendiliğinden/kazara
Yöneticilerin denetimi
İç kontrol
İhbar etme

2020
2018
2016
2014
2012

0

5 10 15 20 25 30 35 40 45

Kaynak: ACFE raporlarından derlenmiştir.

Hilenin ortaya çıkarılmasında ihbar en yüksek oranda görülmesine
rağmen, yöneticilerin denetlemesi, mutabakatlar, belge kontrolü, gözetim
ve izleme ve bilişim teknolojileri de iç denetimin bir parçası olması
sebebiyle hileyi belirlemede kullanılan en iyi yöntem olarak
değerlendirilmektedir.
Tablo 9: Dolandırıcılık faaliyetlerini Bildirenler
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Diğer
Sahipler, ortaklar
Rakipler
Satıcılar

2020
2018
2016

Anonim
Müşteriler
Çalışanlar
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Kaynak: ACFE raporlarından derlenmiştir.

İşletmede yapılan hileli işlemlerin yüzde 50’sinden fazlası çalışanlar
tarafından ortaya çıkarılmaktadır. Süreç ve işlemler hakkında en iyi bilgiye
çalışanların sahip olması nedeniyle işletmeyi en iyi tanıyan kişiler
çalışanlardır. Bu yüzden çalışanlara yönelik olumlu tavır, tutum ve
davranışlar ile ailenin bir parçası olduklarını hissettirmek hile ile
mücadelede önemli bir yer tutacaktır.
Tablo 10: Tespit Yönteminin Sahtekarlık Süresi ve Ortaya Çıkardığı Kayıp ile
İlişkisi
Ortalama
Ortalama
Denetleme
Yöntem
Tespit
Kayıp (USD)
Metodu
Süresi (Ay)
Polis tarafından bildirim
Pasif
24
935.000
İtiraf

Pasif

24

186.000

Kazara kendiliğinden

Pasif

24

150.000

Dış denetim

Aktif\Pasif

23

250.000

İhbar

Aktif\Pasif

18

126.000

Belge kontrolü

Aktif

18

130.000

Yöneticilerin denetlemesi

Aktif

14

110.000

İç kontrol

Aktif

12

108.000

Karşılıklı mutabakat

Aktif

11

52.000

Gözetim\izleme

Aktif

6

50.000

Bilişim Teknolojileri

Aktif

5

39.000

Kaynak: (ACFE, 2018: 18)

Yukarıdaki tablo 10’a göre iç kontrol ve iç kontrol bileşenlerinin hilenin
ortaya çıkarılmasında önemli bir görev üstlendiği ve işlevsel bir iç kontrol
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süreçlerinin hileleri daha kısa sürede ortaya çıkardığı dolayısıyla
kayıpların da buna bağlı olarak daha düşük olduğu anlaşılmaktadır.
Tablo 11: Şirketin Personel Sayısı İle Hile Vakası Arasındaki İlişkisi (%)
35
30
25
20
15
10
5
0
100'den az

100-999

1.000-9999

10.000 ve
üzeri

2012

32

20

28

21

2014

29

24

28

20

2016

30

22

28

21

2018

28

22

26

24

2020

26

23

27

25

Kaynak: ACFE raporlarından derlenmiştir.

Tablo 11’i incelediğimizde şirketin çalışan sayısının yapılan hileleri
pek etkilemediği, çalışan sayısı artsa da azalsa da genel olarak hile
vakalarının birbirine yakın olduğu görülmektedir.
Tablo 12: Şirketin Personel Sayısına Göre Ortalama Kayıpları (1.000 USD),
250
200
150
100
50
0
100'den az

100-999

1.000-9999

10.000 ve
üzeri

2012

147

150

100

140

2014

154

128

100

160

2016

150

186

100

150

2018

200

100

100

132

2020

150

120

100

140

Kaynak: ACFE raporlarından derlenmiştir.

Personel sayısındaki artış veya azalış hile vaka sayısını fazla etkilemese
de 100 personelden daha az sayıda çalışanı olan şirketlerde yapılan hileler
en yüksek kayba sebep olmaktadır. Bu da şirketlerin personel sayısı
arttıkça personelin kontrolü için profesyonel yönetim, bilişim
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teknolojilerinden daha fazla yararlanma, iç kontrole önem verme gibi
faaliyetlere daha fazla yöneldiklerinin bir göstergesi olabilmektedir.
Tablo 13: Hileden Mağdur Olan Kuruluş Çeşitleri
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5
0
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42 44
29 29

26
19

16 16
10 9 9

5 4 5

Yıl '16 '18 '20 16 '18 '20 16 '18 '20 16 '18 '20 16 '18 '20
Özel şirketler
Kamu
Devlet
Kar amaçsız
Diğer
şirketleri
kurumlar

Kaynak: ACFE raporlarından derlenmiştir.

Tablo 13 incelendiğinde her ne kadar özel şirketler ortalama yüzde 42
oranı ile en fazla mağdur olan kuruluşlar olsa da kamu şirketleri ve devleti
aynı grupta değerlendirdiğimizde hileden kamu sektörünün en fazla
etkilendiği görülmektedir.
Tablo 14: Hileden Mağdur Olan Kuruluşların Ortalama Kayıpları (1.000
USD)
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Kaynak: ACFE raporlarından derlenmiştir.

Tablo 13 ve 14 birlikte değerlendirildiğinde kamu sektörünün
hilelerden en çok etkilenen kurumlar olduğu anlaşılmaktadır. Ancak özel
sektörde de hiç azımsanmayacak derecede suiistimallerin olduğu göz ardı
edilmemelidir. Burada dikkat çeken husus ise kar amacı gütmeyen
kurumlardaki hile oranları ve tutarlarıdır. Çünkü; topluma hizmet için
kurulmuş olan vakıf dernek gibi kurumlarda da hilelerin ortaya çıkması
hilelerin sadece işletmelerin problemi olmadığı toplumsal bir sorun olduğu
düşüncesini ortaya çıkarmaktadır.
Tablo 15: Hileyi Önlemede En Çok Kullanılan Yöntemler (%)
Hile karşıtı eğitim (yöneticiye)
Hile karşıtı eğitimler (personele)
Hile karşıtı politikalar
Personel destek programları
Bağımsız denetim kurulu
Telefon hatları

2020

Yöneticilerin denetlemesi

2018

Finansal iç denetimin dış…

2016

Yönetimin finansal tabloları…
İç denetim
Finansal tabloların dış denetimi
Davranış kuralları
0 10 20 30 40 50 60 70 80

Kaynak: ACFE raporlarından derlenmiştir.

Tablo 15 incelendiğinde hilelerin önlenmesinde en fazla kullanılan
yöntemlerin iç kontrolle ilgili olduğu görülmektedir. Şirket içi etik
kuralların oluşturulması, finansal tabloların bağımsız denetimi ve iç
kontrol en çok kullanılan yöntemlerdir.
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Tablo 16: İç Kontrolün Hile Artışına Neden Olan Zayıf Yönleri (%)
Raporlama sürecindeki eksiklik
Yetkilerin açıkça belli olmaması
Çalışanların hile eğitimi eksikliği
Bağımsız kontrol\denetim eksikliği
Diğer

2020

Gözetim yapan personelin eksikliği

2018

Zayıf bir üst yönetim

2016

Yöneticilerin denetimdeki eksikleri
Mevcut kontrolleri hükümsüz…
İç kontrol eksikliği
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33

Kaynak: ACFE raporlarından derlenmiştir. 2016 ve 2018 dönemi için
varlıkların kötüye kullanımı, rüşvet ve finansal rapor hilelerinin ortalaması
alınmıştır.

İşletmelerde hileyi arttıran en önemli etken yeterli düzeyde
oluşturulmayan iç kontrol mekanizmasıdır. Ayrıca mevcut kontrol ve
kararları geçersiz kılarak yeni kontroller ve kararlar ile denetimdeki
eksiklikler de hile artışına büyük oranda etki etmektedir.
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Tablo 17: Kurban Organizasyonlarda Mesleki Dolandırıcılığın Maliyeti (%)
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Kaynak: ACFE raporlarından derlenmiştir.

Tablo 17’te hilenin olumsuz yönlerinin önemi ve ortaya çıkan
kayıpların büyüklüğü sergilenmektedir. Hileye maruz kalan şirketlerin
yaklaşık yüzde 55’inde 200.000 USD’den daha az kayıp ortaya çıkarken,
yaklaşık yüzde 22’sinde 1.000.000 USD ve üzerinde bir kayıp
yaşanmaktadır. Bu da hileler sonucu şirketlerin gelirlerinin önemli bir
kısmını kaybettiğini göstermektedir. Dolayısıyla hileler, üzerinde önemle
durulması ve önlem alınması gereken büyük bir sorun olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Sonuç
Günümüzde gerek özel sektör şirketleri gerekse kamu kurumlarında
kaynakların elde edilmesinde ve kullanılmasında benimsenen verimlilik ve
etkinlik ilkeleri ile şeffaf olarak faaliyetlerin yürütülmesi ve hesap verme
sorumlulukları ile işlemlerin takibi ve raporlama aşamaları önem verilmesi
ve özen gösterilmesi gereken bir süreç olarak değerlendirilmektedir. Ancak
her ne kadar önem ve özen gösterilse de işletme içinde hile ve hataların
önüne geçilmesi zor bir durumdur.
Hile ile mücadelede en etkin ve verimli yöntem hileyi önleme ve
hilekârları caydırmaya yönelik alınan tedbirler olacaktır. Bunun için
teknolojik altyapı ile birlikte iyi işleyen bir iç kontrol sisteminin
oluşturulması hayati önem taşımaktadır. Çünkü yapılan hilelerin tespiti
hem zor hem de çok zaman alan bir faaliyet olmasının yanında tespit süresi
uzadıkça maddi anlamdaki işletme kayıpları da artmaktadır. Bir de hile
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tespit edildikten sonra maddi kaybın yanında olayın kamuoyunda
duyulması işletmelerde büyük sorunları da doğurmaktadır. En başta
işletmeye olan güven sarsılacak sonuç olarak işletmenin iflasına bile sebep
olabilecektir. Bu bakımdan iyi işleyen iç kontrol sistemi ile hilenin
yapılması önlenmiş olacak mikro düzeyde işletme, makro düzeyde toplum
ve devlet zarar görmemiş olacaktır.
Yapılan bu çalışmanın da gösterdiği gibi iç kontrol hile eylemlerinin
ortaya çıkarılmasında ve önlenmesinde hayati derecede önemli bir görevi
ifa etmektedir. İç denetçiler kurum içinden olmaları nedeniyle şirketi ve
kontrol sistemlerini dış denetçilere göre daha iyi tanıma fırsatı buldukları
için yeterli iç kontroller hilenin önlenmesinde önemli ve caydırıcı bir
etkiye sahip olacaktır.
Ayrıca etkin bir iç kontrolün yanı sıra şirket içinde etik davranış
kuralları oluşturulması, çalışanları makine gibi görmeyip insana yatırım
yapılması, hizmet içi eğitimler, çalışanların da görüş ve düşüncelerinin
dikkate alındığı bir yönetim anlayışının benimsenmesi gibi politikalar
çalışanların kendini şirketin bir parçası gibi görmelerine ve aidiyet
duygularının artmasına sebep olacağından hile yapılma riskini
düşürecektir.
Çalışmamızda da tespit edildiği gibi yapılan hilelerin yüzde 50’sinden
fazlası çalışanlar tarafından ortaya çıkarılmaktadır. Hilelerin yaklaşık
yüzde 40’ı ihbar, yüzde 15’i iç kontrol ile tespit edilmektedir. Ayrıca tek
başına değerlendirildiğinde ihbar etme oranının yüksek olması iç kontrol
faaliyetlerinin yetersiz olduğu düşüncesini ortaya çıkarabilmektedir.
Ancak genel olarak değerlendirdiğimizde yöneticilerin denetlemesi,
karşılıklı mutabakatlar, belgelerin kontrolü, gözetim ve izleme ve bilişim
teknolojileri hileyi tespit için kullanılmaktadır. Tüm bu yöntemler de iç
kontrolün bir parçası olması nedeniyle hilenin önlenmesi ve ortaya
çıkarılmasında iç kontrolün yeri doldurulamayacak bir pozisyonda olduğu
görülmektedir. Yapılan değerlendirmeler neticesinde bu çalışmayla,
dünyadaki en büyük hile denetim kurumunun ilgili araştırma raporlarını ve
yapılmış çalışmaların da derlenip özetlenmesi açısından literatüre ve
ilgililere katkılar sağlanması amaçlanmıştır.
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FİNANSAL OLMAYAN RAPORLARININ GÜVENCE
DENETİMLERİ VE TÜRKİYE’DE YAYINLANAN ENTEGRE VE
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLARININ İÇERİK ANALİZLERİ
A. Engin Ergüden*
1. GİRİŞ
İşletmelerin faaliyetlerine ait bilgiler ve bilgilerin faaliyet dönemleri
sonunda mali tablolar aracılığı ile işletme yönetimi tarafından toplumun
birçok kesimine sunulması, işletme içi ve işletme dışı kurum ve kişiler
açısından önemlidir. Geçen yüzyılın son on yılına kadar finansal tablolar
işletmelerin faaliyet sonuçlarının değerlendirilmesinde tek kaynak iken,
1990'ların başlarından itibaren mali tablolar işletme başarısını ve gelecek
hedeflerini yalnız raporlamakta yetersiz kalmıştır. Küreselleşme ile
birlikte işletmeler arasında rekabetin artması ve işletmelerin sundukları
mal ve hizmetlerin sürdürülebilirlik boyutu önemli bir konu haline
gelmeye başlamıştır. Sürdürülebilir bir işletme ve üretim yaşamı birçok
açıdan önemlidir. Muhasebenin ilkelerinden olan "Süreklik" ilkesine göre
şirketlerin sınırsız süreli olarak yaşamlarını devam ettirebilecekleri
öngörülse de, diğer öğelerin raporlanmadığı işletmelerin sürdürebilirlik
performansını tam ölçemeyecektir.
Son yıllarda uygulama alanı günden güne artan ve finansal veriler ile
finansal olmayan verileri bir arada tek bir rapor olarak sunan entegre
raporların kullanılma başlanmasının gerekçesi işletmelere ait finansal
olmayan bilgilerinin de raporlanmasının öneminin artmasıdır. Entegre
rapor, işletmelerin stratejisi, yönetimi, operasyonların verimini ve
beklentilerinin özellikle uzun ve orta sürede değer sağlamasının
raporlanmasıdır. Entegre rapor işletmelere yatırım yapan iç ve dış
paydaşlara işletme değerini daha iyi sunmak amacı ile geliştirilmiştir.
Mali tablo denetimleri ile birlikte, işletme ile ilgili karar alıcıların mali
olmayan veriler hakkında güvence gereksinimlerinin artması güvence
denetimlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu (IAASB) 2004
yılında “Tarihi Finansal Bilgilerin Bağımsız Denetimi veya Sınırlı
Bağımsız Denetimi Dışındaki Güvence Denetimleri" başlığı ile ISAE
3000 standardını yayınlamıştır. İngiltere’de ise 2003 yılında Sosyal ve
Etik Hesap Verilebilirlik Enstitüsü tarafından AA1000 Güvence
 (Dr. Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi); Yeditepe ve Işık Üniversitesi, İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi, İngilizce İşletme Bölümü, İstanbul –TÜRKİYE, e-mail:
enginerguden69@gmail.com
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Standardı yayınlanmış, 2008 yılında geliştirilmiş ve AICPA tarafından da
benimsenmiştir.
Türkiye’de ise Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları
Kurumu bu kapsamda "GDS 3000 Tarihi Finansal Bilgilerin Bağımsız
Denetimi veya Sınırlı Bağımsız Denetimi Dışındaki Güvence Denetimleri" standardını 2015 yılından itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe
koymuştur.Çalışmanın amacı, Türkiye'de yeni yayınlanmasına başlanan
Entegre ve Sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimi
uygulamalarının nasıl gerçekleştiği ve yayımlanan raporlarda denetim
tekniklerinin nasıl uygulandığı ve denetim görüşlerinin ne şekilde
oluşturulduğu yayımlanan raporlar ele alınarak açıklanacaktır.
2. ENTEGRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLARINA
GENEL BİR BAKIŞ
1929 yılında meydana gelen büyük ekonomik krizin ardından,
Amerika Birleşik Devletleri kendi ilke bazlı muhasebe uygulama ve
standartlarını uygulamaya koymuş ve Sermaye Piyasasını (SEC)
oluşturarak hisse senetleri borsada işlem gören şirketlerin finansal
bilgilerini yayımlamasını şeffaflık ilkesi açısından mecburi hale
getirmiştir.1970'lerin başlarından itibaren dünyada küreselleşme ile
finansal raporlamada yeknesaklık sağlamak için Uluslararası Muhasebe
Standartları Komitesi “Uluslararası Muhasebe Standartlarını”
(Internatinal Accounting Standards- IAS) yayınlamaya başlamış ve 20012002'li yıllarda meydana gelen büyük çaplı muhasebe skandalları ile
birlikte muhasebe standartları geliştirilerek mali raporlama düzeninde
kullanılacak “Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
(International Financial ReportingStandards- IFRS)” halini almıştır.
Mali raporlamada hızlı gelişmeler yaşanırken, dünya genelinde
otomasyona ve iş gücüne bağlı üretim git gide düşerken bilgi
teknolojilerine bağlı iktisadi hayata dayalı ekonominin hızlı gelişimi
neticesinde bu tip işletmelerde maddi duran varlıklardan maddi olmayan
duran varlıklara doğru geçiş hızlanmıştır. Ortalama son otuz yıllık
periyotta küresel rekabetin şartlarının hızlı artması ile birlikte finansal
tabloların yalnız geçen dönem finansal gelişimini göstermesi rekabet
açısından işletmeler açısından başka bir eksik durum olarak
görülmektedir.
Endüstri devriminden bu yana dünyanın kaynaklarını sarf ederek
gelişen kurumların artık sorunun değil, çözümün de bir parçası olması
beklenmektedir. Paydaş güvenini kazanarak piyasada işletmelerin
faaliyetlerinin sosyo ekonomik ve çevresel tesirlerinin belirlenmesi ve
gözlemlenmesi ve raporlamasının beklentileri artmıştır (Perrin,
2005:611).
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2.1. Sürdürülebilirlik Raporlaması
Kurumların yükümlülükleri, sadece işletme ile doğrudan ilgili iç ve
dış paydaşları ile sınırlı olmayıp, etkileşimde olduğu tüm partilere karşıda
yükümlülükleri vardır (Aras & Sarıoğlu,2015: 25). Bu yükümlülükler;
-Paydaşlarına ve müşterilerine karşı iktisadi sorumluluk,
- Kural kanunlara karşı yükümlülükler
- Her türlü topluluklara karşı ahlaki yükümlülükler ve etik ilkeler
- Bütün topluma serbest yükümlülüklerdir.
Sürdürülebilirlik kavramı ilk aşamada şirketlerin ve sivil toplum
örgütlerinin çevreye verecekleri olumsuz tesirleri minimize etmesini
gerektiren bir husus olsa da, bu husus zamanla yerini şirketlerin iktisadi,
sosyal ve çevresel gayelerini uyumlaştıran bir duruma bırakmıştır.
Sürdürülebilirlik raporlarının üçlü tarafı şu şekilde ifade edilebilir:
Ekonomik Sürdürülebilirlik;Şirket karlılığı ile ilgili, .
Çevresel Sürdürülebilirlik;Doğal kaynakların ve biyolojik çeşitliliğin
git gide azalmasıile birlikteekosistemin zarar görmesi sonucu
organizasyonlar, esas faaliyetlerini sürdürememe riskiyle karşı karşıya
kalabilirler
Sosyal Sürdürülebilirlik;İş dünyasının sosyal rolü ile iş gücü
sağlayarak,
ekonomik
vesosyal
kalkınmaya
katkı
sağlamaktır.İşletmelerin sürdürülebilirlik raporlarını geliştirmesinin
nedenleri şöyle sıralanabilir (Aras & Sarıoğlu,2015: 250)
-Finansmana kolay erişebilirlik
- Kanunlara ve yasal uygulamalara uyum
- Çalışan mutluluğu
- Yükselen kurumsal saygınlık
- İlgili taraf haberleşmesi
- Kurumsal risk yönetimi
2.1.1. Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk Raporlaması
Kurumların tek olarak finansal bilgilerini raporlayan bilgi kaynağı
değil finansal olmayan bilgileri de sunan sosyal sorumluluk muhasebesi
1970'li yıllarda üretilmeye başlamış ve 1990'lı yılların başlarından
itibaren farklı bir özelliklere ulaşmıştır. Bu raporlar ile işletmelerin
karlılıkları, likitideleri, hisse piyasa değerleri değil de çevre ve topluma
duyarlıkları ön plana çıkmaktadır (Yanık&Koçyiğit,2012: 297).Sosyal
sorumluluk raporlaması eş anlı olarak sürdürülebilirlik raporlaması olarak
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da nitelendirilmekte olup, firma faaliyetlerinin sadece iktisadi değil,
çevresel ve sosyal performansını da kapsamaktadır (Angay, 2007: 151152). GRI'nin (Global ReportingInitiative) yayınladığı küresel raporlar
sosyal sorumluluk temeline dayanır ve süreklilik çerçevesini sunmak
amacıyla kullanılır (https://www.globalreporting.org).
2.1.2. Sürdürülebilirlik Raporlamasının Faydaları
1990’lı yılların başından itibaren iş yapma yöntem ve kurallarını
değiştiren ve bununla birlikte kendi amaç ve sorumluluklarını yeniden
belirleyen bazı kurumlar sürdürülebilirlik durumlarını raporlamaya
başlamışlar, enerji ve doğal kaynakların harcamaların raporlanması ile
başlayan raporlama aşamaları son yirmi yıllık dönemde kurumsal
yönetim, paydaş hakları gibi daha geniş perspektifteki hususları
kapsamaya başlamıştır. Sürdürülebilirlik raporlamasının faydaları şu
şekilde sıralanabilir:
-Sürdürülebilirlik raporları işletmelerin uzun vadeli stratejilerini
belirlemelerine yardımcı olur,
- Sürdürülebilirlik raporları ile etkin risk yönetimi gerçekleştirilebilir,
- Bu raporlar ile birlikte işletmelerde kurumsal itibar artar,
- Bu raporlar ile işletmelere yatırımcı güveni artar.
- Sürdürülebilirlik raporları ile çalışan memnuniyeti yükselir.
- Sürdürülebilirlik raporları ile birlikte kurumlarda verimlilik artar ve
mevzuata ve borsaya kote şartlarına uyum sağlanır.
2.2. Entegre Raporlama
Entegre raporlama (IntegratedReporting), “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 yayımlanmasıyla sonuçlanan bir
süreç” olarak tanımlanmaktadır (IIRC, 2013: 33). King Raporu entegre
raporlamayı “şirketin hem finansal hem de sürdürülebilirlik
performansının
bütüncül
ve
entegre
bir
sunumu”olarak
tanımlamaktadır.Entegre raporlama sadece işletmelerin faaliyet
raporlarındaki gibi sadece geçmiş performansının raporlanması değil,
finansal ve finansal olmayan tüm bilgilerin geçen faaliyet dönemleri ile
ilişkisinin kurularak geçmiş ve gelecek ile ilgili önemli bilgilerin bir
birleri ile ilişkisinin kurularak raporlanmasıdır.
Genel olarak, IIRC (International IntegratedReportingCouncil),
entegre raporlamayı, bir organizasyonun stratejisi, yönetişimi,
performansı ve gelecekten beklentileri göz önünde bulundurularak
işletmelerin değer oluşturmaya yol açtığı hakkında bir iletişim şekli
olarak açıklamıştır. (IIRC, 2013b: 7). Entegre raporlamayı destekleyen
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King III raporunda ise entegre raporlama, şirketlerin hem finansal hem de
sürdürülebilirliği açısından şirket performansının bütünsel bir gösterimi
olarak tanımlanmıştır (King III, 2009: 10). Entegre rapor, bir kurumun
raporlarında bulunan finansal ve açıklanan bilgilerini organizasyonun
kurumsal sosyal sorumluluk ya da sürdürülebilirlik raporunda bulunan
mali olmayan ve açıklanan bilgileriyle birleştiren tek bir raporun
üretilmesi şeklinde açıklamaktadır (Eccles&Saltzman, 2011: 5). Entegre
raporlamanın amacı, bir kurumun stratejisi, kurumsal yönetim ve iş
modeli arasındaki ilişkiyi göstermeyi ve aynı zamanda, değer zincirinde
maddi ve maddi olmayan fırsatların, risklerin ve performansın etkilerini
ve bağlantılarını analiz etmektir (Robertson& Samy,2015: 204).
Mali ve mali olmayan yönler arasındaki karşılıklı bağlantı ve iç
yönetim kararlarının kurumsal sosyal, çevresel, yönetsel, stratejik,
ekonomik, risklere ve ileriye dönük bilgilere yansımasının da entegre bir
raporda vurgulanması gerektiğinin üzerinde duran IIRC, entegre bir
raporu geleneksel raporlardan ayırarak farklı bir raporlama sistemi
olduğunun altını çizmektedir (IIRC, 2013b:7).Faaliyet raporları
işletmelerin geçmişte var olan bilgilerinin yansıması olarak
değerlendirilmektedir. Entegre raporlamaya zemin hazırlayan
sürdürülebilirlik raporları ise, işletmelerin o anda bulundukları çevresel
ve sosyal durumlarını ileten bir sistem olarak değerlendirilmektedir.
Geleneksel kurum raporlarının kurumların içinde bulunduğu ekonomik,
çevresel ve sosyal performans belirtilerinin uzun dönemde işletmeye
sağladıkları katma değer ile gelecekte işletmelere istikamet verebilecek
bir iletişim şeklidir.
Bu bağlamda entegre rapor, "organizasyonun büyük resim
görünümünü koruması, zaman ufuklarını birleştirmesi ve rapor içeriğini
bildiren tutarlı bir mesajlaşma stratejisi geliştirmesi” anlamına da
gelmektedir (IIRC,2013g: 1). Bu bağlamda entegre bir rapor IIRC’nin
önerdiği aşağıdaki üç ilişkiyi içermelidir;
1. Zaman ufku; yani geçmişteki performansı ve gelecek umutları
bağlamalı,
2. Nitel ve nicel bilgiler arasındaki etkili bağlantılara ulaşmalı,
3. Kullanıcıları, paydaşların meşru ihtiyaçlarına, ilgilerine ve
beklentilerine cevap verecek şekilde entegre raporlama çıkaranlarla
ilişkilendirmelidir.
Genel olarak entegre raporlama, işletmelerin sosyoekonomik
performanslarının sonuçlarını bir bütün olarak ele alan, gelecek
ümitlerinin uzun - orta ve kısa vadelerde işletmeye hangi yollardan
kıymet kazandırdığı ile ilgilenen, geleceğe odaklı tek kısa bir rapordur.
Entegre bir rapor kısaca, mali - mali olmayan bilgileri birleştirerek, bu
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bilgilerin iş performansı için ne anlama geldiğini analiz ederek değer
katarak, bu bilgileri paydaş gruplarına etkin bir biçimde iletmektedir.
Bunun yanında entegre raporlama bir sürdürülebilirlik raporlaması
değildir. Entegre bir rapor, bir kuruluşun stratejik odağı hakkında fikir
vermektedir. İşletmenin uzun - orta ve kısa periyotta nasıl kıymet
kazandığını, bu değeri nasıl sürdürdüğünü açıklamaktadır.
2.2.1. Entegre Raporlamanın Gelişimi
Entegre raporlamanın başlangıç noktası, Güney Afrika
Cumhuriyeti'nin 1994 yılında demokrasi ile yönetilme başlangıcına kadar
uzanır. 1994 öncesi yönetim şekli ile şirketlerin yönetim anlayışlarından
dolayı kurumlara duyulan itimatsızlığı minimize etmek için kurumsal
yönetim ilkelerine göre raporlama önem kazanmıştır. Yüksek mahkeme
hakimiMervynKing’i, kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin çalışmalar
yürütecek King Komitesi’nin kurulması için atanmıştır (Aras& Sarıoğlu,
2015: 41). 1994 yılından 2008 yılına kadar yayımlanan üç King
raporunda entegre raporlama aşamaları aşaığdaki gibi özetlenebilir;
King I raporu (King Report 1994); Kuruluşların mali olmayan
bilgilerini açıklaması özendirilmektedir,
King II raporu (King Report, 2002;Raporlamayı biraşama daha
ilerleterekentegre rapora şirketlerin bütün işletme ilgililerini dahil
etmelerini ve finansal sonuçların yanı sıra sosyal ve çevresel konuları da
içermesini istemiştir. Raporun yayımlanmasının ardından Johannesburg
Borsası, pay senetleri borsada işlem gören şirketlerin yıllık faaliyet
raporlarındaKing II raporundaki ilkeleri ele almaları şart koşulmuştur. .
King III raporu (King Report, 2009; 2008 yılında başlayan finansal
kriz sonrası geleneksel üretilen finansal raporların riskleri açıklamasında
ve raporlamasında eksik olduğu ortaya konmuştur. Bundan dolayı 2009
yılında iş dünyası ile toplum arasında meydana gelen itimatsızlığı
minimize etmek amacıyla King III raporu yayımlanmıştır.
2010 yılı ortalarında, King III Raporu’nun ardından Johannesburg
Borsası, pay senetleri borsada işlem gören bütün şirketlerin entegre rapor
yayımlamasını, yayımlamayanların ise nedenini açıklamasını
(reportorexplain) zorunlu kılmıştır. Entegre raporlamayı borsaya işlem
gören tüm şirketlere zorunlu hale getiren ilk ülke Güney Afrika
olmuştur.Entegre raporlama ile ilgili dünya genelinde King Raporları ile
çalışmaların ivme kazanması 2010 yılında Uluslararası Entegre
Raporlama Konseyi’nin (International IntegratedReportingCouncilIIRC)tesis edilmiştir. IRC’nin üyeleri arasında BM Global Compact,
GRI, Dünya Bankası (the World Bank), Uluslararası Muhasebeciler
Federasyonu (International Federation of Accountants-IFAC), Dünya
Ekonomik Forumu (World Economic Forum-WEF) gibi birçok sivil
toplum kuruluşunun yanı sıra finansa sektöründe birçok uluslararası
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banka ile birçok reel sektör ve bilgi teknolojileri şirketleri yer almaktadır.
2.2.2. Entegre Raporlamanın Amacı
Başlı başına finansal raporlama, işletme ile karar verenler açısından
gerekli tüm bilgileri sağlayamayacağına göre, finansal ve finansal
olmayan bilgiler arasında en iyi şekilde bağlantıyı sağlamak adına birkaç
uluslararası kuruluş, entegre raporlama ile uluslararası bir çerçeve
oluşturmak için birlikte çalışmışlardır (Çelik, 2019: 66).
IIRC çerçevede, entegre raporlamanın, daha verimli ve üretken bir
sermaye tahsisini mümkün kılmak için finansal sermayenin
sağlayıcılarına sunulan bilgi kalitesini artırmak’ ve ‘genel sermaye için
hesap verebilirlik ve sorumluluk’ ilkesini benimsemeyi amaçladığının
kuvvetli bir şekilde belirtmektedir. (IIRC, 2013b: 2). Bu amaçla entegre
raporlama çerçevesinin iki anacı aşağıda ifade edilmiştir:
1.Bir kuruluşun stratejik ve uzun vadeli hedeflerine ulaşabilmesi için
gereken filler hakkında kurumsal bir yatırımcı diyalogu oluşturmak
amacıyla kolay rehberlik sağlamak,
2.Entegre raporlamayı, kısa süreli terimlerin zorluklarını kolaylıkla
aşabilmek için daha geniş bir gündem parçası olarak konumlandırmayı
amaçlamaktadır.
Kaynak: (IRC SAa, 2018)
Sermaye Öğeleri

Açıklama

1.

Finansal Sermaye

Mal üretiminde veya hizmet sunumunda bir kuruluşun
kullanımına sunulan fonları içerir.

2.

Üretilmiş
Sermaye

Mal üretiminde veya hizmet sunumunda kullanılmak üzere
bir kuruluş için mevcut olan üretilmiş fiziksel nesneleri

3.

Düşünsel
Sermaye

Örgütsel, entelektüel bilgiye dayalı maddi olmayan duran
varlıklardır.

4.

İnsan Sermayesi

İnsanların yetenekleri, yetkinlikleri ve deneyimleri ile
yenilikçilik motivasyonlarıdır.

5.

Sosyal Sermaye

Kurumlar ve toplumlar arasındaki ve içindeki paydaşlar,
paydaş grupları ve diğer ağlar arasındaki ilişkileri ve bireysel
ve kolektif refahı yükseltmek
için bilgi paylaşma
kapasitesini, marka ve itibar içerir.

6.

Tabii Sermaye

İşletmenin geçmişini, bugününü veya gelecekteki
zenginliğini destekleyen tedarikçi tüm yenilenebilir,
yenilenemez çevresel kaynaklar ve işlemleri içerir.
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2.2.3. Entegre Raporlama'da Sermaye Öğeleri
Geleceğe odaklanan entegre raporlama, önceki raporlardan geleceğin
raporlanması özelliği ile keskin bir şekilde ayrılmaktadır. Bilindiği gibi
finansal raporlar, kuruluşların geçmiş bilgilerini ifşa etmektedir. Yine
sürdürülebilirlik ve GRI raporlarının da yukarıda açıkladığımız bilgiler
ışığında kuruluşların geçmiş bilgilerini ifşa ettikleri görülmektedir.
Entegre raporlama ise organizasyonların geçmiş bilgileri ile geleceğine
ışık tutmaktadır.
Entegre raporlama çerçevesi bu süreci değer kavramı, değer
oluşturmasüreci ve bu değerin ölçülmesi ile açıklamaktadır. Entegre
Raporlama Çerçevesi, değer kavramını iki öğe ile ele almaktadır.
Kurumların kendisi için, finansal sermaye sağlayan taraflara finansal
açıdan geri dönüş sunabilmek amacıyla oluşturduğu değer ile kendisi
dışında kalan paydaş ve toplum için oluşturduğu değerdir (IIRC, 2013b:
11). Tüm kuruluşların başarı yüzdelerinin sermaye öğeleri ile
olabileceğini savunan IR çerçevesi, sermaye öğelerini, kuruluşun
faaliyetleri ve sonuçları doğrultusunda artabilen, azalabilen veya
dönüştürülen değerlerin toplamı olarak açıklamaktadır (IIRC, 2013b:
4). Bununla birlikte, sermaye öğelerini mali, üretilmiş, entelektüel,
insan, sosyal ve ilişkisel ve doğal sermaye olmak üzere altı kategori de
tanımlamaktadır. Entegre raporlama sermaye öğeleri aşağıdaki tabloda
açıklanmıştır:
İçerik Öğeleri

Açıklama

Kurumsal ve Dış
Çevre

İşletmenin iştigal konusu ve hangi durumlarda operasyonda sorusu
cevaplamaktadır.

Kurumsal Yönetişim

Kuruluşun kurumsal yönetişim yapısı kısa, orta ve uzun vadede
değer oluşturma yeteneğini nasıl desteklediği sorusuna yanıt
aramaktadır.

İş modeli
Riskler
Stratejik Kaynak
Aktarımı

Kuruluşun iş modelinin ne olduğu sorusuna yanıt aramaktadır.
İşletmenin değer oluşturmasını etkileyen belirli risklerin bu
risklerin yaratacağı fırsatların neler olduğu ve işletmenin bunları
nasıl değerlendirdiğini cevaplamaktadır.
İşletmenin hedefinin ne olduğunu,
sorusunu yanıtlamaktadır.

bu hedefe nasıl ulaşacağı

Performans

Kuruluşun, stratejik hedeflerine ne ölçekte ulaştığı ve bu
sonuçların sermaye unsurlarını nasıl etkilediğini yanıtlamaktadır.

Genel Durum

İşletmenin stratejisini uygularken karşılaşabileceği olası
belirsizlik, zorluklar ile unsurların iş modeli ve kuruluşun ilerideki
performansına etkilerinin neler olduğunu yanıtlamaktadır.
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Hazırlık ve Sunumun
Temeli

Kuruluşun entegre rapora dâhil edebileceği konuları nasıl
belirlediği ile bunları nasıl
nicelleştirdiği sorusunu
yanıtlamaktadır.

Genel Raporlama
İlkeleri

Yukarıda sayılan sekiz içerik öğesinin nasıl hazırlanacağı ile ilgili
ilkeleri göstermektedir.

Kaynak: (IRC SAa, 2018)

2.2.4. Entegre Raporlama Öğeleri
Entegre bir rapor, ifade edilen sermaye öğelerine ek olarak, entegre
raporlamaya ihtiyaç duyan işletmelerin sorularına cevap veren, IIRC
tarafından yayınlanan kılavuzda da açıklandığı gibi ilgililerine entegre bir
raporda ele alınması gereken sekiz içerik öğesini tanımlamaktadır.
Çerçeveye göre, içerik öğeleri temelde kuruluşun rapora hangi bilgileri
dâhil edeceğini, sorularla ve öğelerin her birinin birbirine olan
bağımlılığını dikkate alarak açıklamaktadır. İçerik öğeleri birbirlerinden
bağımsız düşünülemez ve çerçevede gösterilen sıraya bağlı kalmaksızın
açıklanabilir.
3. GDS 3000 VE
AA1000 GÜVENCE DENETİM
STANDARTLARI
Sürdürebilirlik ve entegre raporlarda yer alan bilgilerin
güvenilirliğinin sağlanması bu raporlardan faydalananların bakımından
önem arz etmektedir. Yatırımcıların entegre rapor ile ilgili karar alma
hedeflerini sağlaması için bu raporda yer alan bilgilerin doğruluğu ve
tamlığı konusunda rapor ile ilgili itimat mekanizmasının inşa edilmesi
kaçınılmazdır.
Uluslararası genel kabul görmüş standartlara sahip olması nedeniyle
finansal verilerin finansal olmayan verilere göre ölçülmesinin daha kolay
olması ve ayrıca belli başlı en temel denetim mekanizması olan dış
(bağımsız) ve iç denetim gibi sistemler ile bilgilerin doğruluğunun
sağlanması önemlidir.
IIRC’nin 2014 yılı sonlarında yayımladığı çalışma raporlarında
mevcut uluslararası denetim standartları kapsamında entegre raporların
“makul güvence”, “sınırlı güvence” veya her ikisinin bir arada
değerlendirilebileceğini belirmektedir" (Aras& Sarıoğlu, 2015: 68).
Denetimin görevi kısaca, kuruluşların finansal bilgilerini, kanunların
öngördüğü yasal düzenlemeler ışığında denetlenmesi olarak
bilinmektedir. Bu kapsamda finansal bilgilere ek olarak finansal olmayan,
çevresel ve sosyal performans göstergelerinin de tek bir raporda sunan ve
bu bilgilerin işletmeye sağladığı değerleri belirli ilkeler doğrultusunda
açıklayan entegre raporlama, aynı zamanda denetim açısından da şeffaf
ve güvenilir bilgi olarak değerlendirilmektedir (Çelik, 2019: 92)
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2002 Enron skandalı sonrasında Uluslararası Muhasebe Standartları
Kurulu (IFAC) bünyesinde alt kurul olarak kurulan Uluslararası Denetim
ve Güvence Standartları Kurulu (IAASB) denetim ve güvence
standartlarını tekrardan revize ederken finansal olmayan bilgilerin
raporlanmasındaki gelişmelere paralel olarak ISAEs - Güvence İşlerine
İlişkin Uluslararası Standartlarını geliştirmiştir.
3.1. Güvence Denetim Standardı-3000 "Tarihi Finansal Bilgilerin
Bağımsız Denetimi veya Sınırlı Bağımsız Denetimi Dışındaki Güvence
Denetimleri"
Bilginin kalitesi açısından sunulan bilgiler ile ilgili bir güvence
görüşünün ortaya konması ilgililerin işletmeye olan güvenlerini
arttıracaktır. Güvence denetimi bu kapsamda üçüncü kişiler tarafından
sunulacak güven olgusunun sağlanması açısından son derece önemlidir
(Dinç & Atabay,2016:15). Bu önem çerçevesinde son 10-15 yılda
finansal olmayan raporlara üçüncü taraflarca verilen güvence beyanları
artmıştır.
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK)
GDS 3000 kapsamında, güvence denetimini, “İlgili taraf dışındaki nihai
kullanıcıların, denetime konu bilgiye ilişkin güven seviyesini artıracak
şekilde tasarlanmış bir sonuç bildirmek üzere, denetçinin yeterli ve uygun
kanıt elde etmeyi amaçladığı denetimdir” şeklinde tanımlamaktadır
(Atabay, 2019: 910). Standardın amacı, Tarihi finansal bilgiye ilişkin
olarak Bağımsız Denetim Standartları dışındaki güvence denetimlerinin
başarılı olarak uygulanmasında meslek mensuplarına gerekli temel ilke
güvence denetimi için yol göstermektir. GDS 3000, üç temel amaca
hizmet etmektedir:
-Makul veya sınırlı güvence hedefleyen denetimin amacını
tanımlamak,
- Denetçilere rehberlik etmek,
- Güvence sözleşme çeşitlerine ilişkin özel standartlar geliştirmek.
GDS 3000 finansal olmayan ve geleceğe yönelik finansal bilgilerin güvence denetimlerini düzenler. Bu standart güvence denetimleriyle ilgili
temel çerçeveyi ortaya koyar (Sultankhanova& Yanık & Ayanoğlu, 2019:
29).
GDS 3000’e göre denetim kalitesini gözden geçiren kişiler, KGK
tarafından yayınlanan bağımsız denetçiler için Etik Kurallarının güvence
denetimleriyle ilgili hükümlerini öncelikle dikkate almalıdırlar. Ayrıca
güvence denetimini gerçekleştiren denetçi Kalite Kontrol Standardında
öngörülen yükümlülükleri göz önünde bulundurmalıdır (GDS 3000,
md:3).
GDS 3000, tarihi finansal bilgilerin bağımsız denetimleri (tam yıl
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denetimi) veya sınırlı bağımsız denetimleri (altı aylık) dışında kalan
güvence denetimlerini düzenler. Denetçi, GDS 3000 denetimi sonucunda
makul veya sınırlı güvence sunar. Makul güvence denetimi; “denetçinin,
denetimin yapıldığı şartlarda, ulaşacağı sonuca dayanak olarak güvence
denetim riskini kabul edilebilir düşük bir seviyeye indirdiği güvence
denetimidir". Sınırlı güvence denetimi ise, “uygulanan prosedürlere ve
elde edilen kanıtlara dayanarak denetçinin, denetime konu bilginin
önemli yanlışlık içerdiği kanaatine varmasına sebep olan herhangi bir
konunun dikkatini çekip çekmediğini aktaracak biçimde bir sonuç
bildirdiği güvence denetimini” ifade eder (GDS 3000, Tanımlar (ia),(ib)).
GDS 3000’e uygun yürütülen bir denetimde denetçi; denetime konu
bilginin önemli yanlışlık içerip içermediği hakkında şartlara uygun olarak
makul veya sınırlı güvence elde etmeyi ve elde ettiği bu görüşü yazılı bir
rapor aracılığıyla ilgililere bildirmeyi amaçlar (GDS, Amaçlar
(10a,b,c)).Makul güvence denetimi ile sınırlı güvence denetiminde
uygulanan prosedürler arasındaki temel farklılıklar aşağıdakileri içerir:
(GDS 3000, md:12)
I)MAKUL GÜVENCE
1) Kanıt Toplama; Denetim sürecinin bir kısmı olarak kanıt elde edilir.
Sistematik denetim süreci aşağıdakileri içerir:
- Risklerin değerlendirilmesi
- Risklere karşılık verilmesi
-İlave denetim prosedürlerinin gerçekleştirilmesi. İlave denetim
prosedürleri maddi doğruluk ve kontrol testlerinden oluşmaktadır.
Denetime konu bilgilerdeki “önemli yanlışlık” risklerini
belirlemesine, değerlendirmesine ve değerlendirilen risklere karşılık
vermesine olanak sağlamaktır.
2) Rapor; Görüş doğrudan ifade edilir.
II) SINIRLI GÜVENCE
1) Kanıt Toplama; Denetim sürecinin parçası olarak yeterli sayıda
kanıt elde edilir.
2) Rapor; Görüş dolaylı şekilde ifade edilir.
Denetçi, güvence denetim çalışması sonucunda bu hizmete konu olan
güvence denetimi ile alakalı olarak önceden belirlenmiş çerçeveye uygun
yazılı bir güvence raporu düzenler. Güvence denetçisi raporda ifade
edilen sonucu desteklemek amacıyla denetim kanıtı elde etmelidir
(Sultankhanova& Yanık & Ayanoğlu, 2019: 31).
GDS 3000’e göre güvence denetim raporu aşağıdaki asgari unsurları
içermelidir (GDS 3000, md:69):
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- Raporun güvence raporu olduğunu açıkça gösteren bir başlık,
- Denetim hizmeti verilen kişi ve kurum,
- Sözleşme konusunun belirlenmesi ve zamanlaması,
- Açıklama,
- Sözleşmenin hangi çerçevede yapıldığının belirlenmesi,
- Kıstasların belirlenmesi,
- Hedef kullanıcılar,
- Denetimin söz konusu GDS uyarınca yürütüldüğüne ilişkin bir ifade,
- Denetçinin, Kalite Kontrol Standardı - KKS 1 hükümlerini
uyguladığına ilişkin bir açıklama,
- Denetçinin, KGK tarafından yayımlanan Etik Kuralların bağımsızlık
ve diğer etik hükümlerine uygunluk sağladığına ilişkin bir açıklama,
-Denetçinin ulaştığı sonuca kadar çalışmaları ile ilgili bilgilendirici bir
özet
-Denetçinin ulaştığı görüş,
- Tarih,
- Denetim şirketinin ve raporu hazırlayanın ismi ve raporlama yeri ve
sorumlu ortak baş denetçinin imzası
3.1.1. Güvence Raporundaki Görüş Türleri
Denetçi görüşe ulaşırken, denetçinin tespit ettiği ve denetlenen işletme
tarafından düzeltilmeyen yanlışlıkların önemli olup olmadığını
değerlendirir. Yeterli ve uygun kanıt elde etmesi halinde denetçi, olumlu
görüş bildirir. Bunun yanı sıra makul ve sınırlı güvence seviyesinde
aşağıdaki sonuçlara varıldığında olumlu görüş bildirir (GDS 3000,
md:72):
(a) Makul güvence denetiminde; denetime konu bilgilerin, geçerli
ölçütlere uygun olarak hazırlandığı veya
(b) Sınırlı güvence denetiminde; Elde edilen kanıtlara dayanarak,
denetçinin, denetime konu bilgilerin geçerli ölçütlere uygun olarak
hazırlanmadığı kanaatine varmasına neden olan herhangi bir hususun
dikkatini çekmediği.
Denetçi, aşağıdaki durumlarda olumlu sonuç dışında bir görüş bildirir
(GDS 3000, md:74):
a) Sınırlı olumlu görüş bildirmesi
kaçınması;
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veya görüş bildirmekten

Denetçinin mesleki muhakemesine göre, yeterli kanıt toplamaması ve
bu hususun etkisinin önemli olması.
b) Sınırlı olumlu görüş veya olumsuz görüş bildirmesi; Denetçinin
mesleki kanaatine göre, denetime konu bilgilerin önemli yanlışlık içeriyor
olması.
3.1.2. Sözleşme Kapsamına Göre Görüş Türleri
Sözleşme kapsamına göre görüş türleri ikiye ayrılır;
a) Makul güvence raporunda görüş doğrudan ifade edilir,
“Görüşümüzegöreişletme,
tümönemliyönleriyle
XYZ
mevzuatınauygunluksağlamaktadır”
b) Sınırlı Güvence raporunda görüş dolaylı ifadeedilir.
“Uygulananprosedürlereve
elde
edilenkanıtlaradayanarak,
işletmenintümönemliyönleriyleXYZmevzuatınauygunluksağlamadığı–
kanaatinevarmamızasebepolanherhangibirhususdikkatimiziçekmemiştir.”
Sözleşme türüne göre görüş türleri ikiye ayrılır;
a) Beyan Temelli Sözleşme raporunda, denetçiningörüşü, işletme
yönetiminin
beyanı
ile
ilgilidir.
“Görüşümüzegöre,
sorumlutarafıniçkontrollerinetkinolduğunadairbeyanı,
tümönemliyönleriyle, XYZ ölçütünedayanarak, gerçeğiyansıtmaktadır.”
b) Doğrudan Raporlama Sözleşmelerinde, denetçi sorumlu taraf konu
üzerine yazılı bir beyanda bulunup bulunmadığına bakılmaksızın konu
hakkında görüş ifade eder.“Görüşümüzegöre, içkontroller, XYZ
ölçütünedayanarak, tümönemliyönleriyle, etkindir.”
3.2. AA1000 Güvence Standardı
AA1000 Güvence Standardı, muhasebe ile ilgisi olmayan “Sosyal ve
Etik
Hesap
Verilebilirlik
Enstitüsü”Institute
of
SocialandEthicalAccountability) tarafından oluşturulmuştur. Merkezi
İngiltere'de olan Accountability adlı uluslararası organizasyon, 2003
yılında, bir işletmenin çıkar taraflarına yönelik önemlilik, tam olma
iddiasına ilişkin bu güvence standardını yayımlamıştır.
AA1000AS Güvence Denetim Standardı sadece sürdürülebilirlik
raporlarına ilişkin güvence denetimi için oluşturulmuştur. Uluslararası
Sosyal ve Etik Hesap Verilebilirlik Enstitüsü tarafından AA1000AS 2008
yılında revize edilerek AA1000APS AccountabilityPrinciples Standardı
yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Ancak 2003 yılında yayınlanan
AA1000AS yürürlükten kaldırılmamış,
işletmeler tarafından
sürdürülebilirlik yaklaşımlarını yönlendirmek için kullanılmaya devam
edilmiştir. Bu güvence standardın amacı, "İşletmelerin sürdürülebilirlik
raporlamasının paydaşların beklenti ve isteklerini dikkate alıp
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almadıklarını ortaya koymaktır.” (Özerhan& Sultanoğlu, 2018: 64).
AA1000 Güvence Standardının (2008) amacı, bilgi güvenilirliğinden
daha fazla güvence sağlamaktır. Amaç aynı zamanda bir organizasyonun
Hesap Verilebilirlik İlkelerine bağlı kalmasının niteliğini ve kapsamını
değerlendirmektir. AA1000 Güvence standardının iki türü (2008) olup
amaçlar doğrultusunda kullanılmaktadır. Şeffaflık, hesap verebilir bir
kuruluşun temel unsurudur. Bununla birlikte, AA1000 Güvence
standardına uygun bir güvence denetimi, sürdürülebilirlik raporlarının
ötesine geçerek, onun altında yatan sistem ve süreçleri de incelemelidir
(AA 1000 AS 2009, 4).
AA1000 Güvence Standardı (2008), sera gazı emisyonları, çevre
yönetim sistemleri, sürdürülebilir orman yönetimi gibi belirli
sürdürülebilirlik boyutlarını ele alan çok çeşitli doğrulama ve
belgelendirme şemalarını kapsamına almak ve yerleştirmek için bir araç
sunmaktadır (AA1000 AS 2008, 6). AA1000 Güvence standardı (2008),
sürdürülebilirlik raporlarını değerlendirerek, AA1000 Hesap Verebilirlik
İlkelerine bağlılığın niteliğine, kapsamına ve gerekli olduğu takdirde
Sürdürülebilirlik performansı hakkında kamuya açıklanmış bilgilerin
kalitesine ilişkin sonuçlar bildirir (AA1000 AS 2008, 8). GDS 3000’de
olduğu gibi AA1000AS’ye göre de güvence hizmeti sağlayan meslek
mensubu denetim çalışması sonucunda güvence hizmeti konusunun, tüm
önemli yönleriyle uygunluk derecesi hakkında görüşünü içeren güvence
raporu (assurancereport) düzenler. Güvence raporunda ifade edilen
görüşü desteklemek amacıyla denetçi geçerli ve güvenilir kanıt elde edip
etmediği sonucuna varmalıdır. (Sultankhanova&Yanık& Ayanoğlu,
2019: 34).
4. LİTERATÜR
Yılmaz, Atik ve Okyay (2017) çalışmalarında, raporlamanın, geçmiş
dataları düzenlemek ve geleceğe yol göstermek amacıyla yapılanları ve
yapılacakları ortaya koymak olduğunu beyan etmişler ve gelişmiş
dünyanın yönetim anlayışı ile operasyonda bulunan işletmelerle eş bir
tarihe sahip olduğunu ifade etmişlerdir.
Yanık ve Türker (2012) çalışmalarında, 1970'li yıllarda Sosyal
Sorumluluk Muhasebesinin deneyine dayalı olarak kullanılırken, bu
raporların 1980’li yıllarda gündemdeki etkinliği azalarak 1990'lı yılların
ortasına kadar farklı bir bakış açısıyla değerlendirildiğini ifade
etmişlerdir.
Tilt (2012) çalışmasında, Sosyal ve Çevresel Muhasebenin 1970’li
yıllardan bu güne kadar birçok araştırmaya dahil olduğu ve olmaya devam
edeceğini belirtmiştir.
Angay (2007) çalışmasında, toplumun, finansal raporlar yanında
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finansal olmayan raporların da üretilmesini talep etmeye başlamaları ile
birlikte sosyal raporlamada “Üç Taraflı Raporlama Modeli” üzerinde
anlam bulduğunu ve işletmelerin ekonomik, sosyal ve çevresel hususlar
birlikte sunmaya başladığını ifade etmiştir.
Moradzadehfardve
Moshashaei
(2011)
çalışmalarında,
Sürdürülebilirlik raporlamasının, sürdürülebilirliğin taraflar üzerindeki
tesirinin önemini tüm paydalara raporlama yoluyla gösterme faaliyetlerini
içerdiğini belirtmişlerdir.
Tüm (2014) çalışmasında, Küresel Raporlama Girişimi'nin (GRI)
sürdürülebilirlik raporları kapsamının belirlenmesi ve raporlanan
bilgilerin niteliğinin sağlanmasına yönelik genel bir çerçeve
oluşturduğunu ifade etmiştir.
Senal ve Ateş (2012) çalışmalarında, Sürdürülebilirlik muhasebesi
doğrultusunda kullanılan sürdürülebilirlik raporlarına örnek olarak; input
- output çözümleme raporları, yaşam döngüsü analiz raporları, çevresel
ve sosyal etkilerin gösterildiği raporların sunulabileceğini belirtmişlerdir.
Mert ve Kamalak (2019) çalışmalarında, entegre raporlamanın,
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) içindeki geleneksel
finansal raporlama kapsamlarını kullanarak, mali olmayan risk
faktörlerini birbirine bağlamaya yarayan bir enstrüman yaratmak amacını
taşımak olduğunu belirtmişlerdir.
Krzus ve Eccles (2011) çalışmalarında, Entegre raporlamanın karbon
emisyonu, insan kaynağı ve maddi olmayan duran varlıklar da dahil
olmak üzere, bu gibi sürdürülebilirlik konularının işletmeler üzerindeki
etkilerine odaklanan, bir raporlama sistemi olduğunu ifade etmişlerdir.
Kargın, Aracı ve Aktaş (2013) çalışmalarında, Entegre raporlamanın,
159 yıllık mazisi olan mali raporlama ve 20 yıla yakın geçmişi olan
sürdürülebilirlik raporlamasına oranla oldukça yeni bir olgu olduğunu ve
gelişiminin süratli olması yeni olan sürdürülebilirlilik ve eski olan
finansal raporlamanın bir araya getirilme etkisi olduğunu ifade
etmişlerdir.
Yanık ve Koçyiğit (2014) çalışmalarında, GDS 3000 finansal olmayan
ve geleceğe yönelik finansal bilgilerin güvence denetimlerini
düzenlediğini,. GDS 3000 güvence denetimleriyle ilgili genel çerçeveyi
ortaya koyan ve güvence denetçisine kılavuzluk yapan bir standart
olduğunu ifade etmişlerdir.
Blair, Williams ve Li-Wen Lin (2008) çalışmalarında, AA1000AS
Güvence Denetim Standardı sadece sürdürülebilirlik raporlarına ilişkin
güvence denetimi için oluşturulduğunu belirtmişlerdir.
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5. ÜRETİM SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN X
OTOMOBİL
FABRİKASI
2018
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
RAPORLAMASI ÖRNEĞİ VE HALKA AÇIK VE KURUMSAL
YÖNETİM
İLKLERİNİ
UYGULAYAN
İŞLETMELERİN
ENTEGRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLARI İÇERİK
ANALİZİ
5.1. X Otomobil Fabrikası A.Ş. 2018 Sürdürülebilirlik Raporlaması
İçeriği
X Otomobil Fabrikası A.Ş. 2018 yılı faaliyet dönemi ile ilgili olarak
paydaşları için bir sürdürülebilirlik raporu yayımlamıştır. Bu rapor ile
işletme sürdürebilirlik raporlaması uygulamasıyla paydaşlarına
faaliyetleri hakkında en güncel ve bütüncül bilgiyi sunmayı
amaçladıklarını ifade etmişlerdir. 2018 yılında altıncısını yayınladıkları
sürdürülebilirlik
raporu
ile
sürdürülebilirlik
çalışmalarında
gerçekleştirilen çalışmaları, yönetsel yaklaşımlarını, faaliyetlerinin
sosyal, ekonomik ve çevresel etkilerini, performans sonuçlarını ve
hedeflerini paydaşları ile paylaştıklarını belirtmişlerdir. X Otomobil
fabrikası A.Ş. sürdürülebilirlik raporunu 01.01.2018-31.12.2018 tarihleri
arasında gerçekleştirdiği çalışmaları kapsadığı raporda yazılmıştır.
Çalışmada uygulamaya konu alınan 2018 Sürdürülebilirlik Raporu 11
kısımdan oluşmakta olup, başlıklar aşağıda belirtilmiştir:
1. Rapor İle İlgili Genel Bilgi
2. Genel Müdür Mesajı
3. Sürdürülebilirlik
Bu bölümde; sürdürülebilir kurumsal yönetim yapısı, risk yönetimi, iş
etiği ve yolsuzlukla mücadele, iç kontrol sistemi ve iç denetim
mekanizması sürdürülebilirlikyönetimi konularına yer verilmiştir.
4. Tüketici Deneyimi
Bu bölümde işletmeninMüşteri Memnuniyeti ve Marka Algısı üzerine
yapmış olduğu çalışılmalardan bahsedilmiştir.
5. İnovasyon
Raporun bu kısmında, inovasyon'un kurum kültürünün X Otomobil
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Fabrikası A.Ş.'ninsürdürülebilir yönetim anlayışının temelini oluşturduğu
belirtilmiş,
kurum içi girişimciliği ve inovasyonu teşvik eden
programların firma için hayata geçirilmeye çalışıldığı ifade edilmiştir.
6. İklim Değişikliği
Raporun iklim değişikliği ile ilgili bölümünde, dünyanın karşı karşıya
kaldığı en temel sorunlardan birinin iklim değişikliği olduğu
belirtilmiştir. Bununla ilgili olarak bilim insanlarının genel kanaatini,
iklim değişikliği sorununa büyük ölçüde insan kaynaklı sera gazlarının
yol açtığı yönündedir. Bu durum karşısında dünya genelinde tedbirler
alınmaya başlarken otomotiv sektörü de üzerine düşen sorumluluk
doğrultusunda çalışmalar yürütmektedir.
7. Üretim
Raporda üretim süreçleri ile ilgili bölümünde, üretim proseslerinin çok
sayıda yönetim kalite ve standartlarının takip ederek gerçekleştirildiği
açıklanmıştır. Bundan dolayı üretim risklerine müdahale kapasitesi ve
yönetim kalitesinin güçlendirmek hedeflenmektedir. Üretim yönetimi
sistem ve standartlara yönelik performans düzeyi bağımsız dış teknik
gözetim, sertifikasyon ve doğrulama çalışmalarıyla takip edildiği ifade
edilmiştir.
8. Çalışma Ortamı
Raporun ilgili bölümünde firma çalışanlarına adil, eşitlikçi, katılımcı,
insan haklarının gözetildiği, saygı ve güven odaklı ilişkilerin hakim
olduğu, sosyal yaşama değer katan, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı
sunulduğu belirtilmiştir.
9. Değer Zinciri
Raporda firmanın değer zincirinin en önemli iki unsuru olan tedarikçi
ve bayilerinin iş başarılarının ve üretkenliklerinin artırılmasına katkı
sağlandığı beyan edilmiştir.
10. Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında ekonomiye katkı sağlayacak
sosyal sorumluluk projelerinin desteklendiği, tedarikçi ve bayileri
çalışanlarının kurumsal ve mesleki yetkinliklerinin güçlendirilmesine
yönelik çalışmaların, ar-ge ve inovasyonfaaliyetleri ile ekonomiye katkı
sağlandığı raporda belirtilmiştir.
11. Performans Verileri
Raporun performans verileri kısmında, ekonomik operasyonel
performans, çevresel ve sosyal performans, çalışan memografisi, GRI
içerik endeksi, kurumsal üyelikler, sera gazı doğrulama raporu, sera gazı
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doğrulama beyanı, güvence beyanı, 2018 Sürdürülebilirlik Raporu paydaş
geri bildirim ile ilgili çeşitli istatistiki bilgilere yer verilmiştir.
5.1. 1. X Otomobil Fabrikası A.Ş. 2018 Güvence Beyanı (Makul
Güven) Raporu
I. Çalışma Kapsamı
Z Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş. X Otomobil Fabrikası
A.Ş. 2018 Sürdürülebilirlik Raporunda yer alan Küresel Raporlama
Girişimi (GRI) performans göstergeleri olan;
-G4- EN3 Enerji Verimliliği ve Performans Verileri
-G4- EN8 Su Yönetimi Performans Verileri
-G4-EN10 Su Yönetimi Performans Verileri'nin
Küresel Raporlama Girişim GRI G4 Sürdürülebilirlik Raporlaması
İlkelerine göre uygunluğunun makul güven seviyesinde bağımsız
güvencesini sağlamak için saha ve ofis doğrulama faaliyetlerini
yürütmüştür. Doğrulama faaliyetleri, Mayıs 2019 döneminde
gerçekleştirilmiştir. X Otomobil Fabrikası A.Ş. 2018 Sürdürülebilirlik
Raporu'ndaki bilgiler ve sorumluluğu kuruluşa aittir ve Z Uygunluk
Değerlendirme
Hizmetleri
A.Ş
sürdürülebilirlik
raporunun
hazırlanmasına dahil bilgilerin doğruluğu ve güvenirliliğinin ve bu
bilgilerin elde edilmesi, analizi ve gözden geçirilmesi için kullanılan
temel sistem ve süreçlerin bağımsız güvencesini sağlamaktır.
II. Doğrulama Faaliyetleri
Z Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş bağımsız güvence
kapsamının bir parçası olarak aşağıdaki doğrulama faaliyetlerini
gerçekleştirmiştir:
a) Çalışma; X Otomobil Fabrikası A.Ş.'neait üretim tesisi ve merkez
ofisini kapsamaktadır.
b) Üretim tesisine
gerçekleştirilmiştir.

21.05.2019

tarihinde

saha

ziyareti

c) Saha ziyareti doğrulamasında ilgili veri sistemleri ve veri toplama,
derleme ve analiz süreçlerinden sorumlu olan ilgili personeller ile
görüşmeler yapılmıştır.
d) Performans gösterge verilerinin referans dokümanlar ile kontrolü
ve doğrulanması yapılmıştır.
e) Veri ve bilgi yönetim sistemlerinin; verileri toplama, birleştirme,
analiz ve gözden geçirme yönünden değerlendirilmesi yapılmıştır.
III. Güvence Beyanı
Çalışmalarımızın sonucunda güvence kapsamındaki verilerin makul
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güven seviyesinde; açık, anlaşılır, erişebilir, doğru ve güvenilir olduğu;
herhangi bir maddi hata ya da yanlış beyan içermediği tespit edilmiştir.
Bu doğrultuda oluşturduğumuz görüşümüze göre; X Otomobil Fabrikası
A.Ş.'nin 2018 Sürdürülebilirlik Raporunda yer alan Küresel Raporlama
Girişimi (GRI) performans göstergeleri (Enerji Verimliliği ve Sera Gazı
Emisyonları, Su Yönetimi) doğrulama ekibi tarafından doğrulanmış ve
onaylanmıştır.
5.2. Halka Açık ve Kurumsal Yönetim İlklerini Uygulayan
İşletmelerin Sürdürülebilirlik Raporları İçerik Analizi
5.2.1. Metodoloji
Güvence raporlarının içeriğini, farklılıklarını, benzerliklerini ve
şeffaflığını belirlemek bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır.
Çalışmanın metodolojisi”İçerik Analizi”dir. Araştırmada toplamda 18
işletmeye ait söz konusu sürdürülebilirlik ve entegreraporlarının
güvence beyanları incelenmiştir. Ayrıca 2019 yılına ait sürdürülebilirlik
raporuna ilişkin güvence denetim raporları çalışmanın yayına
hazırlanma sürecinde henüz yayınlanmadığı için kapsama alınmamıştır.
İncelemeye tabi tutulan ve sürdürülebilirlik raporunu yayımlayan 18
işletmeden sadece 3 tanesi BIST Sürdürülebilirlik endeksine tabi
değildir. 1 şirket halka kapalı bir anonim şirket (Zorlu Holding), 1 şirket
halka açık bir anonim şirket (Opet) ve 1 şirket ise yurt dışında halka
açık bir anonim şirkettir (Vodafon).
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Sıra No

Sürdürülebilirlik
Raporunu Güvence
Beyanı İle Sunan
Şirketler

Şirketin Faaliyet
Gösterdiği Sektör

BIST Sürdürülebilirlik
Endeksine Kayıtlı Olup
Olmadığı

1

Anadolu Efes

Üretim - İçecek

Kayıtlı

2

Arçelik

Üretim - Day. Tük.

Kayıtlı

3

Brisa

Üretim - Lastik

Kayıtlı

4

Çimsa

Üretim - Çimento

Kayıtlı

5

Eczacıbaşı Topluluğu

Yatırım - Holding

Kayıtlı

6

Halkbank

Finans - Bankacılık

Kayıtlı

7

Koç Holding

Yatırım - Holding

Kayıtlı

8

Migros

Hizmet - Ticaret

Kayıtlı

9

Opet

Akaryakıt Satış

Kayıtlı Değil

10

Sabancı Holding

Yatırım - Holding

Kayıtlı

11

Türk Hava Yolları

Hizmet

Kayıtlı

12
13

Tofaş Otomobil
Türkcell

Üretim - Otomotiv
Kayıtlı
Hizmet - Telekomünikasyon Kayıtlı

14

Tüpraş

Üretim - Enerji

Kayıtlı

15

Vakıfbank

Finans - Bankacılık

Kayıtlı

16

Vodafon

Hizmet - Telekomünikasyon Kayıtlı Değil

17

Yapı Kredi Bankası

Finans - Bankacılık

Kayıtlı

18

Zorlu Holding

Yatırım - Holding

Kayıtlı Değil

5.2.1. Raporların İçerikler ve Bölümlerinin İncelenmesi
İncelenen 18 adet sürdürülebilirlik raporlarının içeriklerinin ve rapor
bölümlerinin incelenmesi neticesinde aşağıda tablo halinde verilen
hususlar tespit edilmiştir:
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Rapor Kısmı

Var Frekans

Yüzde

Yok Frekans

Yüzde

İçerik

18

100,00%

0

0,00%

Çevre Yönetimi ve İklim

16

88,89%

2

11,11%

Çalışan Hakları

13

72,22%

5

27,78%

GRI İçerik İndeksleri

13

72,22%

5

27,78%

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

11

61,11%

7

38,89%

Paydaş Yönetimi

10

55,56%

8

44,44%

Kurumsal Yönetim İlkeleri

10

55,56%

8

44,44%

Performans Göstergeleri

10

55,56%

8

44,44%

Bağımsız Güvence Raporu

9

50,00%

9

50,00%

Kurumsal Risk Yönetimi

8

44,44%

10

55,56%

Arge ve İnovasyon

7

38,89%

11

61,11%

Sürdürülebilirlik Öncelikleri

6

33,33%

12

66,67%

Dijital Dönüşüm

6

33,33%

12

66,67%

2018 Sonuçları İle Öne Çıkanlar

5

27,78%

13

72,22%

Değer Zinciri

5

27,78%

13

72,22%

Toplum ve Toplumsal Gelişim

3

16,67%

15

83,33%

Finansal Sermaye

2

11,11%

16

88,89%

Yönetim Yaklaşımı

1

5,56%

17

94,44%

Doğal Kaynaklar

1

5,56%

17

94,44%

Dağıtım Kanalları

1

5,56%

17

94,44%

Sorumlu Üretim

1

5,56%

17

94,44%

Pozitif Etki Alanı

1

5,56%

17

94,44%

Yukarıdaki verilere göre incelenen tüm raporların tamamında rapor
başında ve girişinde içeriklerine yer verildiği tespit edilmiştir.
-16 sürdürülebilirlik raporunda çevre ve iklim değişikliklerine yer
verilmiş (frekans % 88,89).
-13 raporda GRI rapor indekslerine ve çalışan haklarına yer verilmiştir
(frekans % 72,22).
- 11 raporda şirketlerin yaptıkları kurumsal sosyal sorumluluk
projelerine yer verilmiştir (frekans % 61,11).
- 10 raporda şirketlerin kurumsal yönetim ilkelerine uyum, şirket 2018
performans göstergelerine ve paydaş yönetim uygulamalarına yer
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verilmiştir (frekans % 55,56).
- 9 raporda şirket ürettikleri sürdürülebilirlik ve entegre raporlarına
bağımsız güvence denetim hizmeti alarak raporları denetime tabi
tutmuşlardır (frekans % 50,00).
5.2.2. Bağımsız Güvence Raporlarının İncelenmesi
Yukarıda belirtildiği gibi incelenen 18 raporun 9’unda şirket, üretilen
entegre raporuna ve sürdürülebilirlik raporlarını bağımsız güvence
denetimine tabi tutarak bu raporların görüşlerini üretilen bu raporlarda yer
vermişlerdir.
Bu raporlara ilişkin içerik analizi sonuçlarına aşağıdaki tabloda yer
verilmiştir:
Güvence denetimi alan dokuz firmadan beşi “Bağımsız Güvence
Beyanı” hizmeti, kalan dört işletme ise sadece sera gazı, su, atık ve
bertaraf edilmesine ilişkin güvence denetimi hizmeti almışlardır.
Rapor Türü

Şirket Sayısı

Yüzde - Frekans

Bağımsız Güvence Beyanı

5

55,56%

Karbon Ayak İzi Çevre, Su
Yönetimi ve Atık Bertaraf
Güvence Denetimi

4

44,44%
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Kriterler

1

2

3

Verilen Güvence
seviyesi

Kullanılan standartlar

Uygulanan denetim
prosedürleri

Özellikleri

Frekans

Yüzde

Sınırlı Güvence

1

20%

Makul Güvence

4

80%

Karma Güvence

0

0%

Standartların
Kombinasyonu

Frekans

Yüzde

GDS 3000, GDS 3410, GRI
ve Kalite Kontrol Standardı

4

80%

GDS 3000 ve Endüstriye
Özgü Standartlar

1

20%

GDS 3000 ve AA1000 ve
GRI

0

0%

Çeşitleri

Frekans

Yüzde

Maddi doğruluk testlerin
gerçekleştirilmesine ait
açıklama

5

100%

Analitik inceleme
prosedürler uygulaması

5

100%

Mülakat tekniklerinin
uygulanıp uygulanmadığı

4

80%

Güvence denetimi ile alakalı
işletmedeki mevcut iç
kontrol sistemlerinin gözden
geçirilmesi

4

80%

Güvence denetimine ilişkin
işletme
dokümantasyonlarının
incelenmesi

3

80%

Güvence denetimine ilişkin
işletmedeki mevut risklerin
değerlendirilmesi

4

80%

Örnekleme tekniğinin
kullanılıp kullanılmadığı

5

100%

İşletmedeki mevcutenvanter
değerleme yönteminin
değerlendirilmesi

4

80%

Yeniden hesaplama
tekniğinin kullanılması

Bağımsız güvence beyanı alan beş işletmenin;
-Dördü makul güvence denetim hizmeti
- Teki ise sınırlı denetim hizmeti almış,
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4

80%

- Güvence denetimlerinin dördünde GDS 3000, GDS 3410, GRI ve
Kalite Kontrol Standardını bir tanesinde ise GDS 3000 ve Endüstriye
Özgü Standartları kullanılmış,
- Beş firmanın tamamında denetim prosedürleri olarak maddi
doğruluk testleri ile analitik inceleme teknikleri uygulanmış,
- Dört firmanın güvence denetimlerinde mülakat tekniği uygulanmış,
mevcut iç kontrol sistemleri gözden geçirilmiş, mevcut riskler
değerlendirilmiş,envanter değerleme yöntemleri incelenmiş ve denetim
uygulamasında yeniden hesaplama tekniğinden faydalanılmıştır,
-Son olarak
incelenmiştir.

sadece

üç

işletmede

mevcut

dokümantasyon

Yapılan içerik analizi neticesinde, ülkemizde yeni uygulamaya
başlayan ve BIST Sürdürülebilirlik endeksinde olan işletmelerin entegre
ve sürdürülebilirlik raporlarında ülkemizdeki düzenleyici kurumlar (SPK
– KGK) raporlamamada standart bir format getirebilir. Yapılan içerik
analizde de görüldüğü gibi rapor içerik ve başlıklarında bir yeknesaklığın
olmadığı tespit edilmiştir.
Ayrıca sürdürülebilirlik ve entegre rapor yayımlayan firmalarında bu
raporlarına ihtiyarı olan güvence denetim yaptırılması, yasa ve uygulama
koyucu tarafından zorunlu hale getirilirse bu raporlara olan güvenin
artmasını sağlayacaktır.
6. SONUÇ
Günümüzde
işletmeler,sosyal
ve
çevresel
faaliyetlerini
açıklayabilecekleri
finansal
olmayan
kurumsal
raporlar
yayınlamaktadırlar. İşletmelerin öncesinde gönüllü olarak çıkardıkları bu
raporlar, sosyal-çevresel ve ekonomik faaliyetlerini takip ederek karar
alan tarafların giderek artması ile daha ciddi bir hal almıştır. Bu tip
kurumsal raporlar ilk olarak çevre, sürdürülebilirlik raporları olarak
yayınlanırken, 2010'lardan sonra tüm finansal olmayan kurumsal raporlar
tek bir çatı altında yeni bir rapor tipi olan entegre raporlar ile
yayımlanmaya başlamıştır.
2010 yılından itibaren Güney Afrika Johannesburg borsasına kote
şirketler için entegre rapor hazırlanması zorunlu hale gelse de özellikle
gelişmiş ekonomilerde ve bazı gelişmekte olan ekonomilerde
hazırlanması zorunlu hale gelmesi günümüzde hızla artmaktadır.
İşletmeler tarafından hazırlanan finansal tablolara ve faaliyet raporlarına
güven derecesini artırmak için finansal tabloların ve faaliyet raporlarının
denetiminde sistematik olarak oturmuş bir geleneksel bir yapı mevcuttur.
Özellikle 2000'li yılların başlarından itibaren bağımsız denetim süreci
risk odaklı bir sistematik haline gelmiştir. 2014 yılından itibaren o
yıllarda üretimi artan Entegre Raporlarına güven derecesini artırmak,
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Entegre Raporlarda yer alan finansal olmayan geçmişe ve geleceğe ait
bilgilerin doğru raporlanmasını sağlamak için entegre raporların denetimi
gelişmeye başlamıştır.
Türkiye'de entegre rapor üretimi istenilen seviyelere ulaşmamıştır.
Gerçi bu konuda sivil toplum örgütleri Türkiye'de entegre raporların
üretimi ile ilgili çok fazla gayret göstermektedirler. Üretilen entegre
raporlarının yetersizliğine bağlı olarak güvencesi ile ilgili denetimi de
ülkemizde minimal seviyede kalmıştır. Ülkemizde Borsa İstanbul'a kote
olan şirketler için Entegre Raporların hazırlanma zorunluluğu ve bu
raporların denetime tabi tutulmaları bu raporlara güven derecesini
artıracaktır.
Kaynakça
Kitap ve Makaleler
Accountability. 2008. AA1000 AssuranceStandard 2008, London.
Accountability.
2009.
AssuranceProviders,London.

Guidancefor

AA1000AS

(2008)

ANGAY, B, (2007). “Sosyal Raporlama ve Türkiye’deki Halka Açık Şirketlerin
Sosyal Raporlama Yaklaşımları”, Muhasebe ve Bilim Dünyası Dergisi, Cilt:9,
s:1, Mart, s.36-54
ARAS,G, SARIOĞLU,G, (2015), “Kurumsal Raporlamada Yeni Dönem: Entegre
Raporlama: Entegre Raporlama”, TÜSİAD, Yayın No: T/2015, 10-567
ATABAY,E. (2019), “Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporları ve Güvence
Denetimi, Türkiye’de GRI Rehberine Göre Raporlama Yapan Firmalar
Üzerine Bir Araştırma”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Aralık 2019,
21(4),904-922
BLAIR , M, M, WILLIAMS, C, A, LI-WEN, L, (2008), “The New Role
forAssurance Services in Global Commerce”, Journal of Corporation Law,
S.33(2), s.325-360.
ÇELİK, L,(2019),”Entegre Raporlamanın İşletmelerin Finansal Performansları
Üzerindeki Etkisinin Yapısal Eşitlik Modeli İle Ölçülmesi”,Namık Kemal
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi.
DİNÇ, E. ve ATABAY, E, (2016), “Güvence Denetim Standartları ve Güvence
Denetim Süreci”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Dergisi, S.21(5), s.1527-1541.
ECCLES, R. G.,SALTZMAN, D, (2011),
“AchievingSustainabilityThroughIntegrated”. Stanford
SocialInnovationReview,s.56-61.
GDS 3000, http://kgk.gov.tr/ Portalv2 Uploads /files /Duyurular /v2/ GDS
/GDS_3000.pd 26.01.2020

294

IIRC (2011), “Towardsintegratedreporting.Communicatingvalue in the 21st
century”. International IntegratedReportingCouncil, England
IIRC
(2013),“IntegratedReporting
Framework:
TowardBetterSustainabilityReportingand (Way) Beyond”, Publishedonline in
Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com) DOI: 10.1002/tqem.21357
IIRC SAa. (2018),” Preparing an Integrated Report: A Starter's Guide (Updated)
AN”IntegratedReportingCommittee (IRC) of South Africa, 1-35.
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), Güvence
Denetimleri Standardı 3000 (GDS 3000) “Tarihi Finansal Bilgilerin Bağımsız
Denetimi veya Sınırlı Bağımsız Denetimi Dışındaki Güvence Denetimleri
Hakkında Tebliğ”, Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 45,T.C.Resmi
Gazete, 29524, 6 Kasım 2015.
KARGIN, S, ARACI, H. ve AKTAŞ H, (2013), “Entegre Raporlama: Yeni Bir
Raporlama Perspektifi”, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 6(1), 2746.
King Report On CorporateGovernanceFor South Africa, 1994.
King
Report
On
CorporateGovernanceFor
South
Africa,
2002,http://library.ufs.ac.za/dl/userfiles/documents/Information_Resources/K
ingII 15.02.2020
King

Report

On

CorporateGovernanceFor

South

Africa,

2009,

http://www.ecgi. org/codes/documents/king3.pdf,21.02.2020
KRZUS,M.P. &ECCLES, R, G, (2011).“A Chronology of IntegratedReporting".
Harward Business School Accounting & ManagementUnit Case No. S.411439”.
MERT, H, KAMALAK, İ, (2019), “Entegre Raporlama, Önemi ve Bir
Uygulama”, Vergi Dünyası, Aralık 2019, .24-33
MORADZADEHFARD,M,,ve MOSHASHAEI K,(2011), “TheAccountant’s
Role in OrganizationsSustainability. EuropeanJournalofScientificResearch”,
59 (3),396-402
ÖZERHAN, Y,SULTANOĞLU, B, (2018), “Sürdürülebilirlik Raporu
Kapsamında
Çevresel
Bilgilerin
Raporlanması
ve
Güvence
Denetimi”,Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, S.53, s.55-76.
PERRIN,F,
(2005),“Building
A
EuropeanPortrait
of
CorporateSocialResponsibilityReportin”, European ManagementJournalVol.
23, No: 6, 611.s.48-72
ROBERTSON, F, SAMY, M, (2015), “FactorsAffectingTheDiffusion of
IntegratedReporting”
–
A
UK
FTSE
100
Perspective.
SustainabilityAccounting” Management andPolicyJournal, 6(2), 190-223.
SENAL,S, Ateş, A.B, (2012), ”Kurumsal Sürdürülebilirlik İçin Muhasebe ve
Raporlama”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Nisan (2012), 83-96

295

SULTANKHOVA, G, Yanık, S, AYANOĞLU, Y, “Sürdürülebilirlik Raporlarına
Verilen Güvence Beyanlarının İçerik Analizleri”, Muhasebe ve Denetime
Bakış Dergisi, Eylül (2019), 25-50
TILT,
C,
(2012).”CorporateSocialResponsibility
Accounting
andAccountantsInProfessionals”
Perspectives
of
CorporateSocialResponsibility, New York, USA: Springer, s.11-32, 13
TÜM, K.(2014),”Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Muhasebeye Yansımaları:
Sürdürülebilirlik Muhasebesi”, Akademik Yaklaşımlar Dergisi, Bahar 2014
Cilt: 5 Sayı: 1, .58-81
YANIK, S, TÜRKER, İ. (2012), “Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk
Raporlamasındaki Gelişmeler Tümleşik Raporlama” İ.Ü. Siyasal Bilgiler
Fakültesi Dergisi No:47. (Ekim 2012). 291-308
YANIK, S., ÇİL, S. (2014).”Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları
Kapsamında ISAE 3000 ve Bağımsız Güvence Raporlarının ISAE 3000
Açısından Değerlendirilmesi”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, S.4, 121150.
YILMAZ, B, ATİK, B, OKYAY, A, (2017), “Geleceğin Raporlama Sistemi:
Entegre Raporlama”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, 52.

296

MÜŞTERİ DENEYİM BOYUTLARININ TUTUM VE
DAVRANIŞLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KONAKLAMA
İŞLETMELERINDE BİR UYGULAMA
A. Buğra Hamşıoğlu
Giriş
Yaklaşık 49 yıl önce futurist Alvin Toffler (1970) de gelecekteki ürün
ve hizmetleri derinden etkileyebilecek ve ekonominin bir sonraki
hareketine yol açacak paradigma değişimine işaret etmiş ve bu yeni sektöre
“deneyim endüstrisi” adını vermiştir (Alvin Toffler, 1970). Bundan
yaklaşık 30 yıl sonra Pine ve Gilmore (1999) da hizmet ekonomisinden
deneyim ekonomisine bir dönüşüm yaşandığını savunmuştur.
Küreselleşme, yoğun rekabet, değişen tüketici talepleri hem ekonomik
hem de politik sistemlerdeki değişiklikler işletmeleri daha hızlı öğrenmeye
ve kendilerini çevresel değişikliklere adapte etmeye zorlamaktadır. Bugün,
deneyim yaratmak, küresel rekabet ve teknolojinin ürünleri ve hizmetleri
metalara dönüştürdüğü pazarlarda rekabetçi kalmanın bir yolu olarak
görülmektedir (Nadiri & Günay, 2013).
Son zamanlarda özellikle hizmet ve konaklama sektöründeki müşteriler
için deneyimler yaratma konusunda ilgi artmaktadır. Bu doğrultuda hizmet
ekonomisinden dikkat ekonomisine, rüya toplumuna, duygu ekonomisine
veya deneyim ekonomisine dönüşmüştür (Pullman ve Gross, 2004).
Bu bağlamda, müşteri deneyimi, benzersiz, zevkli ve unutulmaz bir
deneyim yaratmayı amaçlayan önemli bir pazarlama kavramı olarak ortaya
çıkmıştır. Araştırmacılar ve pazarlamacılar bunu bütünsel müşteri değeri
yaratma, farklılaştırma ve sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamak için
stratejik bir süreç olarak tanımlamaktadır. Geleneksel ürün/hizmet
sunumları artık müşterilere ulaşmak için veya farklılaşma yaratmak için
yeterli değildir. Sürekli bir toplam deneyim oluşturmak için ürün ve
hizmetlere verilen öneme benzer bir şekilde müşterilerin deneyime
odaklanmaları gerekmektedir. Bu değişim işletmeleri deneyimsel bakış
açısına yöneltmektedir. Müşterilere zevkli deneyimsel anılar sağlayan
harika müşteri deneyimleri yaratma ve yönetme konusunda yeni yetenekler
geliştirme ihtiyacı ortaya çıkmaktadır (Jain, Aagja & Bagdare, 2017;
Carbone & Haeckel, 1994; Shaw & Ivens, 2002; Gentile, Spiller &Noci,
2007; Pine & Gilmore, 1998).
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Günümüz tüketicisi rasyonel karar alan bireylerden çok duygusal karar
alan bireylere dönüşmüştür. Tüketiciler işletmelerin onlara sağladıkları
ürün ya da hizmetin yalnızca fonksiyonel değeriyle ilgilenmemekte bu
değerle beraber işletmelerin onlarda uyandırdıkları hoş duygularla ve
hafızalarda yaratacakları unutulmaz anılar gibi ek değerlerle de
ilgilenmektedir (Kabadayı & Alan, 2014).
Bu çalışma, Antalya ili konaklama işletmelerinde müşteri deneyim
boyutlarının tutum ve davranışlar üzerindeki etkilerini belirlemeye dönük
görgül bir çalışmadır.
1. Teorik Alt Yapı
1.1 Deneyimsel Pazarlama
Pazarlama, bir işletmenin rekabetçi stratejilerinin geliştirilmesinin
temelidir. Değer üretme niyeti hem müşteri hem de işletme düzeyinde yeni
zorluklarla birlikte rekabet avantajlarına yol açmaktadır (Storey, 2017;
Kalantari & Johnson, 2018).
Çağlar boyunca ekonomi, toplumsal gelişme ve insan ihtiyaçları
etrafında gelişmiştir. Üretim aşamasında ortaya çıkan müşteri ihtiyaç ve
istekleri ürün ve hizmetlere dönüştürülmüştür. İlk insanlık tarihinden
itibaren filozoflar ve psikologlar farklı teorik alanlardan gelen insan
davranışlarını incelemişlerdir. Plotan’dan Sartre’ye kadar gelen düşünürler
deneyimsel davranışları inceleyerek zevkin tecrübe ve aktivitelerden
kaynaklandığını belirtmişlerdir (Zhang, 2008).
1960’lı yıllardan bu yana deneyim kavramı çok sayıda pazarlama
araştırmasının konusu olmuştur (Garcia, Galindo & Suarez, 2018).
Holbrook ve Hirschman (1982) de deneyimsel tüketim konusunda öncü bir
araştırmada, bilişsel bilginin işlenmesinde geleneksel tüketim anlayışına
zıt bir kavram olan haz yoluyla tüketime dayalı deneyim geliştirme
inancını geliştirmiştir.
Pine & Gilmore (1999a) göre, deneyimsel pazarlamanın temel amacı
müşteriler için benzersiz değer yaratacak şekilde mal ve hizmetleri özel
hale getirerek unutulmaz etkinlikler oluşturmaktır.
İşletme yönetimi için deneyimler, bugün ve gelecek faaliyetlerinde
önemli bir rol oynar. Başarılı bir işletme yönetimi faaliyetlerin ve ürünlerin
niteliklerini geliştirmenin ötesinde, değer yaratmaya ilişkin büyük çaba
harcar (Papatya, Papatya & Güzel, 2013).
Rekabette dönüşen ekonominin kaynağı artan refah ve ekonomik
değerin doğasında bulunan metadan mala, oradan hizmete ve deneyime
ulaşan doğal gelişim olarak karşımıza çıkar. Bu durum günümüz
ekonomisini tüketimi imgelerle üretimi deneyimlerle karşılayan ve gittikçe
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“soyutlaşan bir ekonomi” olarak ifade edilmesine yol açmaktadır
(Papatya, Papatya & Hamşıoğlu, 2009).
Deneyimsel pazarlama, tüketicilere satın alma kararı vermeleri için
yeterli bilgi sağlamak amacıyla derinlemesine ve somut deneyimler sunan
pazarlama girişimlerini açıklamaktadır. Pazarlama bilimi geliştikçe,
deneyimsel pazarlama geleceğin hakim pazarlama aracı olacağı
tartışılmaktadır (Williams, 2006).
1.2 Müşteri Deneyimi
Son yıllarda, müşteri deneyimleri yaratmak ve yönetmek özellikle
hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için önemli bir alan olarak
görülmekte ve müşteri deneyim konusu, pazarlama akademisyenlerinin ve
uygulayıcıların müşteri deneyiminin ortaya çıkmakta olduğunu iddia
etmelerinden itibaren büyük bir ilgi görmüştür. Tüm sektörlerdeki
işletmeler için başarıya ulaşmada en önemli rekabet avantaj kaynağı olarak
görülmektedir (Gronholdt, Martensen & Jorgensen, 2015).
Tüketici araştırmaları, tüketicilerin ürünleri aldıklarında, alışveriş
yaptıklarında ve hizmet aldıklarında ve tüketirken deneyimlerin
gerçekleştiğini göstermektedir (Brakus, Schmitt & Zarantonello, 2009:52).
Pine ve Gilmore (1998) de, başarılı deneyimleri “bir müşteri zaman
içinde benzersiz, unutulmaz ve sürdürülebilir bulduğu” şeklinde
tanımlamakta ve Schmitt (1999a: 25-26), müşteri deneyimlerinin “işlevsel
değerlerinin yerini alan duyusal, duygusal, bilişsel, davranışsal ve ilişkisel
değerler sağladığını” vurgulamaktadır.
Müşteri deneyiminin benzersizliği farklılaşmaya ve rekabet avantajına
yol açmaktadır. Bu şekilde, müşteri deneyimi oluşturmak ve sunmak,
müşterilerle ilişkilerin geliştirilmesi ve müşteri sadakati yaratılması için
gerekli ve böylece işletmeler için ekonomik değer yaratılmış olur. Yalnızca
ürün ve hizmet kalitesi ve fiyat gibi geleneksel unsurları ayırt etmek için
yeterli bir işletme stratejisi olmamakta ve işletmeler özellikle müşteri
deneyimine odaklanarak ve yöneterek rekabet avantajı elde etmenin yeni
yollarını bulmalıdır (Bagdare & Jain, 2013; Schmitt, 1999b; Brakuş,
Schmitt & Zarantonello, 2009; Frow & Payne, 2007; Mascarenhas,
Kesavan & Bernacchi, 2006; Pullman & Gross, 2004).
Müşteri deneyimi kavramı, müşterileri rasyonel karar vericiler olarak
kabul eden tüketici davranışlarındaki temel yazınla birlikte, tüketici
davranışlarının özgün bir görünümünü sunan yeni bir deneyimsel
yaklaşımın ortaya çıktığı 1980’lerin ortalarına kadar izlenebilmektedir
(Holbrook & Hirschman, 1982:132-140). Bu ilk çalışmaya rağmen,
müşteri deneyimi kavramı yalnızca Pine ve Gilmore’nin Deneyim
Ekonomisi (1999b) kitabında 1990’larda ön plana çıkmıştır.
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Yazarlar, “deneyimleri”, ekonomik değerin ilerlemesi olarak
adlandırdıkları meta, mal ve hizmetlerin ardından bir sonraki adım olarak
ortaya çıkan yeni bir ekonomik görünüm olarak sunmaktadır (Pine ve
Gilmore, 1999b). İlerleyen zamanlarda yeni katkılar, dikkati hem işletme
hem de müşteri için değer yaratmak için kaldıraç olarak müşteri
deneyimine odaklanmıştır (Addis & Holbrook, 2001; Prahalad &
Ramaswamy, 2004; Scmitt, 1999a; Schmitt, 2003).
Müşteri deneyimi, müşterilerin bir işletmeyle doğrudan veya dolaylı
olarak ilişki kurmaları gereken içsel ve öznel yanıtlardır. Doğrudan ilişki,
genellikle satın alma, kullanım ve hizmet sırasında gerçekleşir ve
genellikle müşteri tarafından başlatılır. Dolaylı ilişki, genellikle bir
işletmenin ürünlerinin, hizmetlerinin veya markalarının sunumlarıyla
yapılan plansız karşılaşmaları ve ağızdan ağıza tavsiye veya eleştiriler,
reklam ve haberleri içermektedir (Meyer &Schwager, 2007).
Müşteri deneyimi, uzun vadeli rekabet avantajının kaynağı,
müşterilerin fiziksel ve duygusal beklentilerinin sürekli aşılmasıyla ve
“içeriden-dışarı” yerine “dışardan-içeriye” odaklanarak yaratılmıştır
(Shaw, 2005:16).
Küresel ekonominin en hızlı büyüyen sektörlerinden biri deneyimlerin
tüketimidir. Gelişmekte olan deneyim ekonomisine göre, tüketiciler sadece
ürün ve hizmet tüketmenin ötesinde benzersiz deneyimler ararlar çünkü
tutarlı, yüksek ürün ve hizmet kalitesi artık tüketicilerin tercihlerini ayıt
etmek için kullanılmadığı ifade edilmektedir (Oh, Fiore & Jeoung, 2007).
Pine ve Gilmore (1999b) işletmelerin paradigmalarını, yüksek kaliteli
sunumlarını vurgulayan “hizmet odaklı” hizmet ekonomisinden
unutulmaz bir tüketim deneyimi yaratan “sahne” deneyim ekonomisine
kaydırmaları gerektiğini savunmuştur (Pine & Gilmore, 1999).
Ayrıca Pine & Gilmore (1999b) göre deneyimi estetik, eğitim, eğlence
ve kaçış olmak üzere dört boyuta ayırmıştır. Pine & Gilmore (1999)
“Deneyim Ekonomisi” adlı kitapta müşterilerin etkinliklere katılım
düzeylerine (aktif/pasif) ve etkinliklere olan bağlantıyı (özümseme/tutma)
olarak kavramsallaştırmıştır.
Schmitt (1999a) da deneyimi duyusal, duygusal, davranışsal, düşünsel
ve ilişkisel olmak üzere beş boyutta değerlendirmiştir. Duyusal deneyim,
hizmet bağlamında görme, ses, koku, tat ve hissi içeren duyguları
uyarmaktadır (Li, Daugherty & Bicca, 2002; Steuer, 1992). Duygusal
deneyimler, his ve duygularla ilgilidir. Konuklar otellerde kaldıklarında
veya başkalarıyla etkileşimde bulunduklarında eğlenceli deneyimlerler
(Rosenbloom, 2003; Swartour & Van Lent, 2003). Düşünsel deneyimler,
yaratıcı, problem çözme ve eğitim yöntemleriyle ilgilenmektedir.
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Davranışsal deneyimler, aktivitelere katılmayı ve başkalarıyla etkileşimin
yanı sıra yaşam tarzları ve davranışlardaki değişiklikleri içermektedir.
İlişkisel deneyimler, diğer dört özelliği birleştirerek satış görevlileri
iletişim, e-posta, mesajlaşma, formlar arasındaki etkileşimleri içermektedir
(Koufaris, 2002; Schmitt, 1999a).
Shaw (2005) de müşteri deneyimini fiziksel duygusal ve duyusal olmak
üzere üç bileşenle değerlendirmiştir. Ayrıca deneyim boyutlarına örnek
olarak, fiziksel çevre, sosyal çevre ve diğer tüketiciler de sayılabilir
(Arnould & Price, 1993; Wakefield & Blodgett, 1996). Tablo 1’de müşteri
deneyim boyutları, açıklamaları ve ölçümleri gösterilmektedir.
Tablo 1: Müşteri Deneyimi Boyutları, Açıklamalar ve Ölçümler
Açıklama

Ölçüm

Güzellik
bilinci,
duygusal çekicilik
Eğlence,
neşeli,
hevesli,
kolay,
eğlenme

Genel tasarım ve görünüm, müzik,
renk, aroma
Neşeli, eğlenceli bir deneyim,
ürünlerin/hizmetlerin kullanımından
tamamen yararlanma

Kaçış

Bir anlamda “kaçış”,
“hepsini unut”

Huzur, rahatlama, başka bir dünyaya
dalma

Eğitim

Eğitici, zenginleştirici,
yaratıcı, aydınlatıcı

Öğrenme deneyimi, katılım

Verimlilik

Verimlilik, kolaylık

Seyahati yönetme etkinliği, seyahat
ederken kolay yaşam, esnek program

Hizmet
Mükemmelliği
Ekonomik
Değer
Sosyal Tanıma

Kalite,
kullanıma
uygunluk
Para için iyi bir değer

Sürekli
olarak
kalite,
hizmet
uzmanları, yardımcı çalışanlar
Piyasaya göre fiyat

İtibar, sosyal
özgüven

Tutum

Değerlendirme, değer,
inanç
Gelecek niyetleri

İlişkisel ve pozitif imaj, çalışan
etkileşimi, katılım, diğer misafirlerle
etkileşimler
Tercih

Deneyim
Boyutları
Estetik
Eğlence

Davranış

imaj,

Tavsiye, ağızdan ağıza, gelecekteki
sürekli müşteriler, daha fazla ödeme
yapma isteği

Kaynak: Zhang, 2008:46-47’de yararlanılarak hazırlanmıştır

Otelcilik ve turizm sektöründe giderek daha fazla işletme, müşterileri
için “deneyimler” yaratmaya ve yönetmeye odaklanmaktadır. İşlevsel bir
ürün ve hizmet düzeyi sunmak yeterli değildir. İşletmeler kendilerini
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giderek artan metalaşmış ve rekabetçi bir ortamında farklılaştırmak için
“deneyimler” eşlik etmektedir. Hizmet sektörü, bir rüya toplumuna,
eğlence ekonomisine, dikkat ekonomisine ve deneyim ekonomisine
dönüşmüştür (Wall, Okumuş & Youcheng, 2011:10).
Müşteri memnuniyeti genellikle belirli bir tüketim deneyiminin
algılanan sonucuna bir değerlendirme yanıtı olarak tanımlanmakta, tutum
ve davranışları etkilemektedir. Turizm bağlamında memnuniyet
ziyaretçinin psikolojik bir sürecin son hali olarak algılanan deneyimle
ilgilidir. Dolayısıyla müşteri deneyimlerinin tutum ve davranışlar üzerinde
olumlu etkilerinin olduğu söylenebilir (Cadotte, Woodruff &Jenkins,
1987; Oliver, 2010).
2. Uygulama
Bu çalışma Antalya ilinde (Serik, Kemer, Muratpaşa ve Konyaaltı) 5
yıldızlı konaklama işletmelerinde gerçekleştirilmiştir. Kültür ve Turizm
Bakanlığı’nın 02.04.2019 tarihi itibariyle güncelleşmiş olduğu konaklama
işletmeleri listesinde bu dört bölgede toplam 5 yıldızlı konaklama
işletmelerinin sayısının 107 olduğu görülmüştür. İşletme yöneticileri ile
yapılan görüşmelerde çalışmaya katılmayı kabul eden 40 konaklama
işletmesinde konaklayan yerli ve yabancı turistlerden anket yöntemi ile
veriler elde edilmiştir.
Çalışmada kullanılan anket formu hem Türkçe hem de İngilizce olarak
tasarlanmıştır. 4 bölgeden ve 40 konaklama işletmesinden toplam 800
anket formu elde edilerek veri çözümlemesi yapılmıştır. Zaman ve maliyet
kısıtı nedeniyle Antalya’nın diğer bölgelerindeki konaklama işletmeleri ve
tatil köyleri çalışma kapsamına alınamamıştır. Çalışmada kolayda
örnekleme yöntemi kullanılmıştır.
2.1 Değişkenlerin Ölçülmesi
Hazırlanan anketteki ifadeleri ölçmek için 5=kesinlikle katılıyom….1=
kesinlikle katılmıyorum şeklinde 5’li Likert tipi ölçek kullanılmıştır.
Müşteri deneyimi 8 boyutta değerlendirilmiş ve boyutları ölçmek için
yazın taraması sonucunda doğrudan konaklama işletmelerinde yapılmış
olan Walls (2009), Zhan (2008) ve Lin (2006) yılında yapılan
çalışmalardan yararlanılmıştır. Bu çalışmada konaklama işletmelerinde
yapılmış olması bu üç çalışmanın seçilmesinde etkili olmuştur. Ayrıca,
Mathwick, Malhotra & Rigdon (2001) yılında yaptıkları çevrimiçi/katalog
alışveriş deneyiminin deneyimsel değer ölçeği referans olarak
kullanılmıştır.
Müşteri deneyimini ölçmek için oluşturulan 8 boyut şunlardan
oluşmaktadır. Estetik boyutu, 7 ifade ile, eğlence, 5, kaçış 7, eğitim 2,
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verimlilik 3, ekonomik değer 3, hizmet mükemmelliği 5 ve sosyal tanıma
7 ifade olmak üzere toplam 39 ifade ile ölçülmüştür. Tutum boyutu 2 ve
davranış boyutu 2 olmak üzere toplam 4 soru ile ölçülmüştür.
2.2 Araştırma Modeli ve hipotezler
Çalışmada oluşturulan araştırma modeli ve hipotezler Şekil 1’de
gösterilmiştir.

Şekil 1: Araştırma Modeli ve Hipotezler
H1: Estetiğin tutum üzerinde pozitif bir etkisi vardır. H2: Eğlencenin
tutum üzerinde pozitif bir etkisi vardır. H3: Kaçışın tutum üzerinde pozitif
bir etkisi vardır. H4: Eğitimin tutum üzerinde pozitif bir etkisi vardır.
H5: Verimliliğin tutum üzerinde pozitif bir etkisi vardır. H6: Ekonomik
değerin tutum üzerinde pozitif bir etkisi vardır. H7: Hizmet
mükemmelliğinin tutum üzerinde pozitif bir etkisi vardır. H8: Sosyal
tanımanın tutum üzerinde pozitif bir etkisi vardır.
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H9: Estetiğin davranış üzerinde pozitif bir etkisi vardır. H10:
Eğlencenin davranış üzerinde pozitif bir etkisi vardır. H11: Kaçışın
davranış üzerinde pozitif bir etkisi vardır.
H12: Eğitimin davranış üzerinde pozitif bir etkisi vardır. H13:
Verimliliğin davranış üzerinde pozitif bir etkisi vardır. H14: Ekonomik
değerin davranış üzerinde pozitif bir etkisi vardır.
H15: Hizmet mükemmelliğinin davranış üzerinde pozitif bir etkisi
vardır. H16: Sosyal tanımanın davranış üzerinde pozitif bir etkisi
vardır.H17: Tutumun davranış üzerinde pozitif bir etkisi vardır.
2.3 Kullanılan Analiz
Oluşturulan araştırma modelini test etmek için (Partial Least SquaresPLS) kısmi en küçük kareler yöntemi kullanılmıştır. PLS ikinci derece
yapıları test etmeyi sağlar ve sayısız iç ve dış değişkenleri kullanan
modeller için uygundur. PLS modelinde birçok bağımlı ve bağımsız
değişkeni aynı model içinde analiz etme imkânını araştırmacılara
sunmaktadır. Kısmi en küçük kareler yol modellemesi bileşik tabanlı yol
modellerini tahmin etmek için varyans tabanlı bir yöntemdir (Hamşıoğlu,
2018).
2.3.1 Analiz Sonuçları (Ölçüm Modeli)
PLS analizi için ilk önce ölçüm modelinin geçerlilik analizleri yapılarak
sonuçlar Tablo 2’de gösterilmektedir.
Tablo 2: Ölçüm Modeli Değerleri
Gizil Değişken

Kaçış

Eğlence

Hizmet
Mükemmelliği

Göst.
KA1
KA2
KA3
KA4
KA5
KA6
EG1
EG2
EG3
EG4
EG5
HM1
HM2
HM3
HM4
HM5

VIF
1,962
1,989
2,205
1,849
2,491
1,695
2,419
2,115
2,042
1,693
2,401
1,580
2,237
2,611
2,482
1,798

Göst.
Yük.
0,772
0,783
0,824
0,762
0,854
0,741
0,842
0,810
0,792
0,754
0,839
0,724
0,830
0,882
0,863
0,776
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Göst.
Güven.
0,596
0,613
0,679
0,580
0,729
0,549
0,709
0,656
0,627
0,569
0,703
0,524
0,689
0,778
0,745
0,602

Bileşik
Güv.

Alpha

AVE

0,909

0,879

0,625

0,904

0,867

0,653

0,909

0,874

0,668

Sosyal Tanıma

Ekonomik
Değer
Eğitim

Estetik

Verimlilik

Tutum
Davranış

ST1
ST2
ST4
ST5
ST6
ED1
ED2
ED3
EGT1
EGT2
ES1
ES2
ES3
ES4
ES5
ES6
ES7
VER1
VER2
VER3
TU1
TU2
DA1

1,808
1,916
1,915
1,867
1,823
1,450
1,781
1,519
1,507
1,507
2,076
1,987
1,985
1,622
1,800
1,990
1,712
1,393
1,428
1,582
1,519
1,519
2,242

0,794
0,804
0,812
0,781
0,797
0,781
0,877
0,801
0,878
0,899
0,795
0,779
0,780
0,707
0,735
0,817
0,725
0,773
0,826
0,819
0,882
0,898
0,934

0,630
0,646
0,659
0,610
0,635
0,610
0.769
0,641
0,771
0,808
0,632
0,607
0,601
0,499
0,540
0,667
0,525
0,597
0,682
0,671
0,777
0,806
0,872

DA2

2,242

0,933

0,870

0,859

0,857

0,636

0,861

0,757

0,674

0,883

0,734

0,790

0,907

0,881

0,583

0,846

0,732

0,648

0,884

0,738

0,792

0,932

0,853

0,872

Tablo 2’de ölçüm modeli geçerlilik ve güvenilirlik değerleri
incelendiğinde kaçış boyutundan 1 değişken ve sosyal tanıma boyutundan
2 değişkenin gösterge yük değerleri 0,70 eşik değerinin altında kaldığı için
analizden çıkarılmıştır (Chin, Thatcher & Wright, 2012). Değişkenler
analizden çıkarıldıktan sonra yapılan ikinci analiz sonucunda tüm
göstergelerin 0.70 değerinin üzerinden olduğu görülmüştür.
Gösterge güvenilirlik değerleri için Hulland (1999) yaptığı çalışmada
belirttiği kriter kullanılmıştır. Hulland (1999) da gösterge yük değerlerinin
karesi alınmak suretiyle gösterge güvenilirlik değerleri bulunmuştur. Bu
değerlerin 0,40 ile 0,70 arasında olması gerektiğini ve 0,40’ın altında kalan
değerlerin analizden çıkarılması gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca keşifsel bir
araştırma için 0,40 veya daha yüksek değerler kabul edilmektedir (Hulland,
1999). Çalışmadaki gösterge güvenilirlik değerleri 0,524 ile 0,872 arasında
değişmektedir.
İçsel tutarlılık için bileşik güvenilirlik değerlerine bakılmıştır. Bileşik
güvenilirlik içsel tutarlılığın değerlendirilmesinde tercih edilmektedir.
Bileşik güvenilirlik katsayısı 0,70 ve daha yüksek bir değere sahip
olmalıdır (Avkiran, 2018). Bileşik güvenilirlik değerlerinin 0,846 ile 0,932
arasında değişmektedir.
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Yakınsaklık geçerliliği için, ortalama varyans değerlerine (AVE)
bakılmıştır. AVE değerinin 0.50’den büyük olması durumunda yakınsaklık
geçerliliğin sağlanmış olduğu kabul edilir (Fornell & Lacker, 1981;
Avkiran, 2018). Çalışmada tüm yapılarda AVE değerlerinin 0.583 ile
0.872 arasında olduğu görülmektedir.
Dış göstergelerin, Variance Inflation Factor (VIF) varyans büyütme
faktörü değerine bakılmıştır. Bu değerin 5’ten küçük olmalıdır (Hair,
Ringle ve Sarstedt, 2011) ve daha iyisi 3’ten düşük olmalıdır (Avkiran,
2018). Çalışmada dış göstergelerin VIF değerlerinin 5’ten ve 3’ten düşük
olduğu görülmektedir.
Ayrıca çalışmada içsel modele için Fornell & Lacker (1981) kriteri olan
ayırma geçerliliği incelenmiş olup Tablo 3’de sonuçlar gösterilmektedir.
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Tablo 3: Ayrışma Geçerliliği
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Kaçış

0,79

Eğlence

0,55

0,81

Hizmet
Mükemmelliği

0,61

0,66

0,82

Sosyal Tanıma

0,40

0,36

0,54

0,79

Ekonomik

0,55

0,68

0,71

0,74

0,82

Eğitim

0,63

0,44

0,51

0,75

0,69

0,88

Estetik

0,35

0,39

0,48

0,57

0,62

0,57

0,76

Verimlilik

0,41

0,55

0,59

0,66

0,74

0,72

0,60

0,80

Tutum

0,68

0,79

0,57

0,73

0,75

0,86

0,71

0,77

0,89

Davranış

0,41

0,52

0,59

0,63

0,61

0,66

0,74

0,65

0,78

Değer
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10

0,93

Tablo 3 incelendiğinde AVE değerlerinin karekök değerleri yapılar
arasındaki korelasyon değerlerinden büyük olduğu görülmektedir.
Dolayısıyla ayırma geçerliliği de sağlanmıştır (Fornell & Lacker, 1981).
Son olarak ölçüm modelinde içsel modele ait VIF değerlerine bakılmış ve
sonuçlar Tablo 4’de gösterilmektedir.
Tablo 4: VIF Değerleri
Davranış

Tutum

Ekonomik Değer

2,032

1,899

Estetik

1,578

1,330

Eğitim

1,685

1,672

Eğlence

2,114

2,089

Hizmet Mükemmelliği

1,873

1,547

Kaçış

1,239

1,762

Sosyal Tanıma

2,236

2,335

Tutum

1,339

1,459

Verimlilik

2,496

2,484

Tablo 4 incelendiğinde VIF değerlerinin 5’ten ve 3’ten küçük olduğu
görülmüştür (Hair, Ringle & Sarstedt, 2011; Avkiran, 2018). Dolayısıyla
içsel modelde çoklu doğrusallık probleminin olmadığı görülmüştür.
2.3.2 Yapısal Model
Ölçüm modeline ait tüm geçerlilik ve güvenilirlik analizleri yapıldıktan
sonra. Yapısal modelin incelenmesine geçilerek oluşturulan hipotezler test
edilmiştir. Bunun içinde yol katsayılarına ve t değerlerine bakılmıştır.
Anlamlı t değerleri ve yol katsayılarının üretilebilmesi için Bootstrapping
yöntemi kullanılmıştır. Bootstrapping için minimum örneklem sayısı 5000
olmalıdır (Hair, Ringle & Sarstedt 2011). Tablo 5’de t-değerleri ve
hipotezler gösterilmektedir.
Tablo 5: Hipotez Kabul\Red Durumları
Yollar

β

t-İstatistiği

H1: Estetiğin tutum üzerinde pozitif bir
etkisi vardır

0,40

2,010**
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Hipotez
Kabul/Red
Kabul

H2: Eğlencenin tutum üzerinde pozitif
bir etkisi vardır.

0,35

1,741*

Kabul

H3: Kaçışın tutum üzerinde pozitif bir
etkisi vardır.
H4: Eğitimin tutum üzerinde pozitif bir
etkisi vardır.

0,55

3,140***

Kabul

0,30

1,807*

Kabul

H5: Verimliliğin tutum üzerinde pozitif
bir etkisi vardır.
H6: Ekonomik değerin tutum üzerinde
pozitif bir etkisi vardır.

0,70

4,120***

Kabul

0,75

2,650***

Kabul

H7: Hizmet mükemmelliğinin tutum
üzerinde pozitif bir etkisi vardır.
H8: Sosyal tanımanın tutum üzerinde
pozitif bir etkisi vardır.

0,80

5,750***

Kabul

0,82

4,890***

Kabul

H9: Estetiğin davranış üzerinde pozitif
bir etkisi vardır.
H10: Eğlencenin davranış üzerinde
pozitif bir etkisi vardır.

0,54

1,702*

Kabul

0,66

3,120***

Kabul

H11: Kaçışın davranış üzerinde pozitif
bir etkisi vardır.
H12: Eğitimin davranış üzerinde pozitif
bir etkisi vardır.

0,48

2,130**

Kabul

0,25

1,690*

Kabul

H13: Verimliliğin davranış üzerinde
pozitif bir etkisi vardır.
H14: Ekonomik değerin davranış
üzerinde pozitif bir etkisi vardır.

0,62

2,340**

Kabul

0,73

6,111***

Kabul

H15:
Hizmet
mükemmelliğinin
davranış üzerinde pozitif bir etkisi
vardır
H16: Sosyal tanımanın davranış
üzerinde pozitif bir etkisi vardır.
H17: Tutumun davranış üzerinde pozitif
bir etkisi vardır.

0,81

7,331***

Kabul

0,84

4,109***

Kabul

0,71

2,887**

Kabul

Not: *iki kuyruklu t testi için kritik değerler: *1,65 (sig. %10); ** 1,96 (sig.
%5); *** 2,58 (sig. %1) (Hair, Ringle ve Sarstedt, 2011).

Tablo 5’de görüldüğü gibi test edilen hipotezler için tüm yol katsayıları
ve t değerlerinin anlamlı olduğu görülmekte ve oluşturulan tüm hipotezler
kabul edilerek araştırma modeli doğrulanmıştır. Tüm analizler sonucunda
oluşan yapısal model Şekil 2’de gösterilmektedir.
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Şekil 2: Müşteri Deneyimi Boyutlarının Tutum ve Davranış Üzerindeki
Etkisi PLS Yapısal Modeli
Sonuç ve Öneriler
Bu çalışmanın temel amacı, müşteri deneyim boyutlarının tutum ve
davranışlar üzerindeki etkilerini belirmeye dönüktür. Kapsamlı bir yazın
taraması sonucunda kuramsal çerçeveye bağlı olarak geliştirilen araştırma
modeli test edilmiştir.
Uygulama bulgularının değerlendirilmesine bakıldığında, araştırma
modelinin hem ölçüm hem de yapısal modelin güvenilirlik ve geçerlilik
analizleri sonucunda PLS analizi uygulama temel kriter ve kritik değerler
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açısından gerekli şartları sağladığı görülmüştür. Hipotezlere yönelik
kurulan yol analizleri sonucuna göre müşteri deneyiminin boyutları olan 8
boyutun tutum ve davranışlar üzerinde anlamlı etkilerinin olduğu ve
konaklama işletmelerinde konaklayan müşterilerin tutum ve davranışlarını
etkilediği görülmüştür. Araştırma bulgularına bakıldığında sosyal tanıma
boyurunun tutum üzerinde (β=0.84) ve davranış üzerinde (β=0.82) etkili
olduğu görülmüştür. Bu sonuçlara göre sosyal tanıma boyutu hem tutum
hem de davranış üzerinde diğer boyutlara göre daha büyük bir etkiye
sahiptir.
Ayrıca eğitim boyutu tutum üzerinde (β=0.30) ve davranış üzerinde
(β=0.25) üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Bu boyut hem tutum hem de
davranış üzerinde diğer boyutlara göre daha az bir etkiye sahip olduğu
görülmüştür.
Çalışmanın teorik temelleri Pine & Gilmore (1999b) deneyimi estetik,
eğitim, eğlence ve kaçış, Schmitt (1999a) duyusal, duygusal, davranışsal,
düşünsel ve ilişkisel, Shaw (2005) müşteri deneyimini fiziksel duygusal ve
duyusal deneyim boyutlarına dayanmaktadır.
Model, deneyim, eğlence, estetik, kaçış ve eğitim boyutlarındaki
duyusal ve ayırt edici unsurlardan oluşmaktadır. Duyusal ve duygusal
değer seviyelerinin yanı sıra, uygun bir tüketim deneyimi verimlilik,
hizmet mükemmelliği ve ekonomik değer alanlarında gerçekleşir.
Deneyimsel değerlerin müşterilerle etkileşime giren ve çevreye coşku ve
eğlence hissi veren iyi eğitimli bir çalışan tarafından iletilmesi ve
geliştirilmesi gerekir.
Müşteriler konaklama işletmeleriyle ilişkilerini sadece işlevsel değil,
aynı zamanda duygusal ve sembolik seviyelerde etkileyen eşsiz, akılda
kalıcı ve uygun deneyimlerden etkilenir. Müşteriler konaklama
işletmeleriyle olan bağları, onları gelecekteki müşterilere değil aynı
zamanda konaklama işletmelerinin “elçileri” olmalarına ve olumlu sözler
söylemelerine neden olarak konaklama işletmelerinin bir parçası
olmalarına ve kendilerini iyi hissetmelerini sağlamaktadır.
Yüksek gelir ve müşteri memnuniyeti konaklama işletmelerinde iyi olsa
da konuklar, konaklama deneyimlerini açıkça ifade etmeyi ve diğer
yerlerden ayırmakta zorlanıyorlardır. Konaklama işletmeleri ne olduklarını
ve misafirlerinin ve çalışanlarının gözünde ne olmak istediklerini açıkça
tanımlamalıdırlar.
Yapılan bu çalışma konaklama işletmeleri için gelecekte yapılacak
çalışmalar için hem teorik hem de ampirik açıdan önemli katkılar sunarak
ve daha sonra yapılacak çalışmalara ışık tutacağı düşünülmektedir. Ancak
bu çalışmanın belirli sınırlar altında yapıldığı unutulmamalıdır. İlk olarak,
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elde
edilen
bulguların
genelleştirilemeyeceğidir.

tüm

konaklama

işletmeleri

için

İkinci olarak çalışma zaman ve maliyet kısıtı nedeni ile sadece Antalya
ilinde dört bölgede ki 5 yıldızlı konaklama işletmeleri ile sınırlı olması ve
diğer bölgelerin ve konaklama işletmelerinin çalışamaya dâhil
edilememesidir. Farklı konaklama işletmelerinde ve farklı örneklem
büyüklüklerinde farklı sonuçların alınacağı unutulmamalıdır.
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KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGIN DÖNEMİNDE
İŞLETMELERİN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK
FAALİYETLERİ
Ahu Yazıcı Ayyıldız*

Giriş
Küresel ölçekte ortaya çıkan beklenmedik olaylar, salgın hastalıklar
dünya genelinde tehditler oluşturmaktadır. Çin’in Wuhan şehrinde 2019
yılı Aralık ayında ortaya çıkarak tüm dünyayı etkileyen ve Dünya Sağlık
Örgütü tarafından 30 Ocak 2020 tarihinde uluslararası kamu sağlığı acil
durumu, 11 Mart 2020 tarihinde ise pandemi (evrensel salgın hastalık)
olarak ilan edilen COVID-19, hızla yayılarak küresel bir tehdit haline
gelmiştir (Akca, 2020:46).
T.C. Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından 21
Şubat 2020 tarihinde yayımlanan COVID-19 Rehberi’nde virüs ile ilgili
yer alan bilgiler şöyledir (Acar, 2020:9):
“Coronavirus’ler (CoV), Ağır Akut Solunum Sendromu (Severe Acute
Respiratory Syndrome, SARS-CoV) ve soğuk algınlığı Orta Doğu
Solunum Sendromu (MERS-CoV) gibi çeşitli hastalıklara neden olan geniş
bir virüs ailesidir. Çin’de ortaya çıkan koronavirüs, daha önce insanlarda
tanımlanmamıştır. Bu yeni virüs, MERS ve SARS gibi virüsleri de içeren
bir virüs ailesi olup “2019-nCoV.” olarak isimlendirilmiştir. 12 Şubat 2020
tarihinde COVID-19 olarak güncellenmiştir. Virüs ayrıca insanlara
hayvanlardan bulaşarak hastalık yapabilir.”
Covid-19 dünya çapında tekstilden, turizme, otomotive, eğitimden
sanayiye tüm sektörleri olumsuz yönde etkilemiştir. Ülkeler arası,
şehirlerarası seyahat yasaklarının uygulanmaya başlaması, karantina
uygulamaları, sokağa çıkma yasakları işletme faaliyetlerinin durma
noktasına gelmesine neden olmuştur (İbiş, 2020:86). Bu kriz döneminde
Türkiye’de birçok sektörde faaliyette bulunan işletmelerde çeşitli kurumsal
sosyal sorumluluk faaliyetleriyle devlete ve sağlık çalışanlarına destek
olmaya çalışmaktadır. İşletmelerin, içinde bulundukları toplumun kültür
ve değer yargılarına uygun bir biçimde hareket ederek karşılığında
herhangi bir fayda beklemeden gönüllü olarak faaliyette bulunması
anlamına gelen kurumsal sosyal sorumluluğun önemi böyle bir zor
dönemde daha da anlaşılmıştır. Günümüzde tüketiciler toplum bilincinin
artmasıyla birlikte işletmelerden topluma faydalı olmasını ve sosyal
(Dr.Öğr. Üyesi); Aydın Adnan Menderes Üniveristesi, Turizm Fakültesi,
Konaklama İşletmeciliği Bölümü, Kuşadası-Türkiye, e-mail:ayazici@adu.edu.tr
*
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sorumluluklarını yerine getirmesini beklemektedir. Tüketiciler son yıllarda
özellikle satın alma tercihlerinde bireysel faydaların yanında toplumsal
faydaları da göz önüne alarak seçim yapmakta, toplumsal duyarlılık
projelerini uygulayan ve destekleyen işletmelere daha olumlu bakmaktadır
(Akkoyunlu ve Kalyoncuoğlu, 2014:126). Bunların da etkisiyle Covid-19
salgın döneminde işletmeler bu konuya daha fazla hassasiyet
göstermişlerdir. Bu çalışmanın amacı koronavirüs (Covid-19) salgın
döneminde Türkiye’de faaliyette bulunan büyük şirketlerin kurumsal
sosyal sorumluluk faaliyetlerinin neler olduğunu ortaya koymaktır. Bu
amaçla nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi yöntemi
kullanılmıştır.
1. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramı ve Önemi
Günümüzde kurumsal sosyal sorumluluk kavramı işletmelerin en önem
verdikleri noktalardan biri haline gelmiştir. Kurumsal sosyal sorumluluk
kavramına gereken önemi vermeyen işletmelerin başarılı olmaları pek
mümkün görünmemektedir. Tüketicilerin işletmeye karşı olumlu tutum
sergilemeleri de işletmelerin sosyal sorumluluk projelerinin ne kadar
bilincinde olduklarına bağlıdır (Wesley vd:2012).
Tüketiciler artık işletmelerden istek ve ihtiyaçlarının karşılanmasının
yanında, sosyal konulara da duyarlılık göstermelerini, toplumun
menfaatlerini gözetmelerini beklemektedirler. Bu da işletmelerin kurumsal
sosyal sorumluluk konusunda daha dikkatli davranmaları gerekliliğini
ortaya koymuştur
İlk defa kurumsal sosyal sorumluluk kavramı 1953 senesinde Bowen’ın
“İşadamlarının Sosyal Sorumlulukları” (Social Responsibilities of the
Businessman) isimli kitabında geçmiştir (Valor, 2005: 192). Bowen sosyal
sorumluluğu iş adamlarının toplumun değerlerine ve amaçlarına uygun
kararlar alma, politikalar izleme ve uygulamalar gerçekleştirme
yükümlülüğü olarak tanımlamaktadır (Carroll, 1999).
Kurumsal sosyal sorumluluk kavramına ilişkin birçok tanım yapıldığı
görülmektedir. Kotler ve Lee’ye göre; kurumsal sosyal sorumluluk,
kurumsal kaynakların desteğiyle isteğe bağlı iş uygulamalarının toplumun
refahını iyileştirecek şekilde şekillenmesi için üstlenilen bir yükümlülüktür
(Kotler ve Lee, 2008: 2-3). Aktan ve Börü’ye göre; kurumsal sosyal
sorumluluk; işletmenin çevreye, topluma, tüm paydaşlarına karşı‚ sorumlu
ve etik davranarak bu yönde kararlar alması ve uygulamasıdır (Aktar ve
Börü, 2006). Pomering ve Johnson’a göre; kurumsal sosyal sorumluluk;
ürün üretme, istihdam sağlama, kâr elde etme gibi ekonomik unsurların
ötesinde toplumun sosyal ve çevresel beklentilerini karşılayacak şekilde
davranmasıdır (Pomering ve Johnson, 2009:107). Mohr, Webb ve Haris’e
göre kurumsal sosyal sorumluluk işletmelerin toplum üzerindeki tüm
olumsuz etkileri en aza indirmek veya tamamen ortadan kaldırarak faydalı
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hale getirmek için topluma vereceği taahhüttür (Mohr vd: 2001:47).
Uzkesici’ye göre, kurumsal sosyal sorumluluk; işletmenin etik davranarak,
doğal çevreyi
koruyarak ve ekonomik gelişmeye katkıda bulunarak tüm paydaşlarının
yaşam kalitesini iyileştirmesi ve bunu sürekli bir amaç olarak kabul etmesi
fikridir (Uzkesici, 2005:72).
Yapılan tanımlarda birçok ortak noktalar bulunmaktadır. Bunlar,
sürdürebilirlik, kalkınma, etik değerler, sosyal çevreye duyarlılık ve sosyal
çevreyi koruma, topluma yatırım, çalışanlarla iyi ilişkiler ve karlılığı
artırma gibi kavramlardır (Çalışkan 2010, 6). Toplumsal duyarlılığı olan
işletmeler, tüketicileri ve hedef kitleleri ile aralarında daha yoğun ve
duygusal bağ kurmaktadır. Bu sayede tüketicilerin zihninde işletme olumlu
bir yere sahip olmaktadır. İşletmeler de gerçekleştirdikleri sosyal
sorumluluk faaliyetleri ile toplumu sosyal ve ekonomik yönden refaha
ulaştırmaktadır (Dalkıran, 2015:15).
2.Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Boyutları
Carroll (1991), işletmelerin yaptıkları sosyal sorumluluk faaliyetlerinin
toplumun, devletin ve insanlığın lehine ise; bu durum, ahlaki bir davranışın
sonucudur” şeklinde ifade etmiştir. Carroll işletmelerin sosyal
sorumluluklarını literatürde sosyal sorumluluk piramidi olarak bilinen
ekonomik, yasal, etik ve gönüllülük olmak dört grupta incelemiştir
(Carroll, 1991:4).
2.1.Ekonomik Sorumluluk
İşletmelerin temel ve öncelikli sosyal sorumluluğu, ekonomik
sorumluluklardır. Diğer bir deyişle, işletmeler toplumun temel ekonomik
birimleri olup, toplumun istediği hizmetleri ve ürünleri üretmek ve belirli
karla müşterilerine satmak temel sorumluluklarıdır. Ekonomik
sorumluluklar; işletmelerin pay sahiplerine ve hissedarlara kar sağlama,
çalışanlar için adaletli ödeme yapma, teknolojik gelişmeleri destekleme,
kaynak araştırması yapma ve yeni ürün ve hizmetlerin ortaya çıkması gibi
konuları kapsamaktadır (Çerik ve Özaslan, 2008: 592).
Carroll’a göre ekonomik sorumluluğun unsurları şunlardır: (Carroll
1991, 40)
-İşletmeler içinhisse payına düşen kar payını arttırmak,
-Mümkün olduğunca karlılık sağlamak,
-Güçlü bir rekabet ortamı yaratmak,
-Etkinlik düzeyini yüksek seviyede tutmak,
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-Başarılı bir işletme olabilmek için karlılık düzeyini yüksek seviyede
tutmak.
2.2. Yasal Sorumluluk
Yasal sorumluluk, işletmelerin yasal düzenlemelere uymalarıyla
ilgilidir. İşletmeler, toplumun gözünde yalnızca ekonomik varlıklar olarak
değil, aynı zamanda belli başlı temel kurallara uyması gereken
organizasyonlar olarak yer bulmaktadır. İşletmelerin, işlerinin bir parçası
olarak bu yasalara uyması beklenmektedir (Güleryüz, 2019:60).
İşletmelerden yasal sorumluluklarını yerine getirirken beklenen
faaliyetler aşağıda belirtilmiştir (Carroll, 2016: 3; Güleryüz, 2019: 61):
-Faaliyetleri hükümet ve yasalarla uyumlu olarak yürütme,
-Ulusal ve bölgesel yasal düzenlemelere uyma,
-Hukuka uygun bir işletme olma,
-Toplumsal paydaşlara yönelik olan tüm yasal sorumluluklarını yerine
getirme,
-Ürün ve hizmetlerini asgari yasal gerekliliklere göre üretme.
2.3.Etik Sorumluluk
Etik sorumluluk, topluma zarar vermeden sosyal düzene ait kurallara
uyma yükümlülüğüdür. Etik sorumluluk, toplumun işletmelerden
beklediği, yasalarda yer almayan sorumluluklardır (Özdemir, 2009: 59).
Etik sorumluluğun unsurları aşağıdaki gibidir ((Carroll, 1991: 41):
-Toplumsal etik kurallara ve sosyal değerlere uygun davranmak,
-Toplumda değişen yeni değerleri tanımak ve bu değerlere saygı
göstermek,
-İşletmenin amaçlarına ulaşmasını engelleyecek etik olmayan
davranışlardan kaçınmak,
-İyi bir kurum olarak toplumsal etik değerlere önem vermek,
-Etik kurallara uygun davranmak aynı zamanda yasalara uyumu da
beraberinde getirdiği için işletmeler açısından önemlidir.
2.4.Gönüllü Sorumluluk
Gönüllü sorumluluk, işletmelerin toplum için herhangi bir karşılık
beklemeksizin yaptığı faydalı işler olarak nitelendirilmektedir (Lembet,
2013: 6). Gönüllü sorumluluklar, herhangi bir yasal yaptırım olmaksızın
kuruluşların kendi seçimlerine bağlı olarak hayata geçirebilecekleri ve
gerçekleştirdikleri takdirde de toplum tarafından beğenilme, benimsenme,
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takdir ve tercih edilme gibi uzun vadedeo kuruluşa fayda getirecek olan,
toplumun hayat standartlarını yükseltmeye yönelik atılan her türlü iyi adım
şeklinde açıklanabilir (Alpınar, 2019: 28).
Gönüllü sorumluluğunun unsurları şunlardır (Carroll 1991, 41):
-Toplumun gönüllülük beklentilerine uygun davranmak,
-İşletme çalışanlarının ve yöneticilerinin gönüllü faaliyetlerde
bulunmaları,
-Toplumun yararına olabilecek, yaşam kalitesini artıracak gönüllü
projeleri; sağlık, sanat, eğitim gibi desteklemek.
Kurumsal sosyal sorumluluğun boyutları, işletmelerin müşteri tatmini
sağlamasından, stratejik planlama yapmasına, yerel ekonomiyi
destekleyici nitelikli gönüllü çalışmalara kadar çok farklı ve değişik türde
faaliyetleri kapsar. İşletmelerin tüm paydaşları da kurumsal sosyal
sorumluluk kapsamında yürütülen bu faaliyetlerden dolaylı veya doğrudan
etkilenirler (Cingöz ve Akdoğan, 2012:336).
3.Kurumsal Sosyal Sorumluluğun İşletmelere Sağladığı Avantaj ve
Dezavantajlar
Kurumsal sosyal sorumluluk işletmelere çeşitli avantajlar
sağlamaktadır. Kurumsal sosyal sorumluluk işletmelerin marka değerini
artırmaktadır. Günümüzde tüketiciler bir ürünü satın alma aşamasında
sadece ürünün kalitesi ile değil, bu ürünü üreten işletmelerin sosyal
sorumluluk faaliyetleri ile birlikte değerlendirerek tercih etmektedirler.
Ayrıca kurumsal sosyal sorumluluk, işletmenin yeni gireceği pazarlarla
ilgili riskleri öngörmesine yardımcı olurken maliyetleri de düşürmektedir.
Bu koşullar ise, işletmenin rekabet avantajı elde etmesine ve temel paydaş
gruplarıyla iyi ilişkiler geliştirmesine yardımcı olmaktadır (Cingöz ve
Akdoğan, 2012: 338). Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri ile ekolojik
yapıya duyarlı, çevre dostu işletmelere ulaşılır. Bu sayede işletme
kamuoyunda desteklenen bir imaj oluşturur (Bandsuch vd, 2008: 99).
İşletmeler daha nitelikli personeli, motive etme ve elde tutma imkanını
kazanarak, çalışanların işletmeye daha fazla güvenme ve bağlılık duyguları
geliştirmesine yardımcı olur. Bu sayede çalışanların iletişim, dayanışma ve
takım ruhu gelişir (Argüden, 2007:40). İşletmeler kurumsal sosyal
sorumluluk faaliyetleri sayesinde güçlü bir imaj edinerek müşterileri ile
uzun ve güçlü ilişkiler kurarlar. Müşteriler ile kurulan bu güçlü bağ
sayesinde, müşterilerin satın alma sıklığı artarak, işletmelerin de karlılığı
artar. Hatta müşteriler ile kurulan bu güçlü bağ sayesinde, olası bir kriz
durumunda müşteriler işletmelere yardımlarda bile bulunabilmektedirler
(Popescu ve Voiculet, 2015: 42).
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Kurumsal sosyal sorumluluğun işletmeler için avantajlarının yanında
dezavantajları da vardır. Bunlardan biri yapılan faaliyetlerin ürün
maliyetlerine yansıtılmasıyla ürün fiyatların artması sonucu işletmelerin
pazar kaybına neden olması şeklindedir ((Şimşek vd. 2008: 474).
İşletmelerin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine gereğinden fazla
odaklanması örgütsel amaçlara gereken önemin verilmesini engelleyerek,
işletmenin ekonomik verimliliğini etkileyebilir. İşletme kaynak
harcamalarının takibi ve değerlendirilmesi zorlaşabilir. Ayrıca işletmelerin
ekonomik faaliyetleri için uygun olan eğitim, tecrübe ve yetenekleri sosyal
faaliyetleri için uygun olmayabilir. Bu durumda işletmelerin bu
faaliyetlerle ilgilenebilecek yeni personeller istihdam etmesi gerekebilir,
bu durum da işletmelerin maliyetlerini artırır (Özgener, 2000:218).
4.Araştırmanın Yöntemi
Yapılan çalışmanın temel amacı, Covid-19 salgın döneminde işletmeler
açısından oldukça önemli olan kurumsal sosyal sorumluluk konusunda
yaptıkları faaliyetleri ortaya koymaktır. Bu amaçla Fortune Dergisi
tarafından yayınlanan “Türkiye’nin En Büyük 500 Şirketi” 2019 raporuna
göre (www.fortuneturkey.com/fortune500) ilk 50 şirketin Covid-19 salgın
döneminde yaptıkları kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarını
araştırılmıştır. Araştırma bulguları 15 Mart-1 Mayıs tarihleri arasında
işletmelerin web sayfalarından, sosyal medya hesaplarından ve Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açılan “Biz Bize Yeteriz
Türkiyem” web sayfasına yapılan bağışlardan elde edilen verilerin içerik
analizi yöntemi ile incelenmesi ile elde edilmiştir. İçerik analizi, birbirine
benzeyen kavramları ve verileri temalar içerisinde bir araya getirerek
düzenleme ve yorumlamaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2006). İçerik analizi,
işletmeler ve paydaşlar arasında önemli bir iletişim aracı olan çeşitli
raporların ve açıklamaların içeriğinin nesnel ve sistematik olarak
analizinde kullanımına uygun bir tekniktir (Kavut 2010:21-22). Raporlarda
bulunan tüm markaların web sayfalarına ve sosyal medya hesaplarına
girilerek yapılan araştırma sonucunda Covid-19 salgın dönemine duyarlı
sosyal sorumluluk projesi yapan işletmelerle ilgili tablolar oluşturulmuş,
web sayfalarında ve sosyal medya hesaplarında bilgiye ulaşılamayan
işletmelere tablolarda yer verilmemiştir.
İşletmelerin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri ile ilgili olarak
literatürde çok fazla çalışma bulunmasına rağmen Covid-19 salgın
döneminde işletmelerin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri ile ilgili
yapılan bir çalışmanın olmaması konunun önemini ortaya koymaktadır.
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5.Bulgular
Araştırmanın kapsamında Fortune Dergisi tarafından yayınlanan
“Türkiye’nin En Büyük 500 Şirketi” 2019 raporuna göre ilk 50 işletmeye
ait bilgiler Tablo 1’de yer almaktadır. Buna göre 88.552.170.000 TL net
satış ile birinci sırada Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. yer almaktadır ve
akaryakıt sektöründe faaliyette bulunmaktadır. Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı tarafından açılan Milli Dayanışma Kampanyası’na
5.000.000 TL bağış yapmıştır. İkinci sırada enerji sektöründe faaliyette
bulunan 63.825.723.003 TL net satış ile Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. yer
almaktadır. Milli Dayanışma Kampanyası’na 500.000 TL bağış yapmıştır.
Tabloya göre 3. sırada yer alan seyahat ve taşımacılık hizmetleri
sektöründe faaliyette bulunan Türk Hava Yolları, 4. sırada yer alan
depolama, taşımacılık ve lojistik hizmetleri sektöründe yer alan Botaş Boru
Hatları ile Boru Taşıma A.Ş., 5. sırada yer alan akaryakıt sektöründe
hizmet veren Petrol Ofisi A.Ş., 26. sırada bulunan İçdaş Çelik Enerji
Tersane ve Ulaşım San. A.Ş., 28. sırada bulunan İstanbul Altın Rafineri
A.Ş., 34. sırada bulunan Türkiye Elektrik İletim A.Ş., 40. bulunan Güneş
Ekspres Havacılık A.Ş, 48. sırada bulunan Devlet Hava Meydanları
İşletmesi Genel MD. ile ilgili web sayfalarında, sosyal medya hesaplarında
ve “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” web sayfasında yapılan araştırmalar
sonucunda Covid-19 salgın döneminde yapılan herhangi bir sosyal
sorumluluk projesi bulunamadığı için tabloda boş bırakılmıştır. Diğer
işletmelere ait sosyal sorumluluk projeleri Tablo 1’de ayrıntılı olarak yer
almaktadır.
Tablo 1: Türkiye’nin En Büyük 50 Şirketinin Covid-19 Salgın
Döneminde Yaptıkları Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaaliyetleri
Sıra

Şirket Adı

Net Satış-TL

1

Türkiye Petrol
Rafinerileri A.Ş.

88.552.170.000

Faaliyette
Bulunduğu Sektör
Akaryakıt

2

Enerji Piyasaları
İşletme A.Ş.

63.825.723.003

Enerji

3

Türk
Hava
Yolları A.O.

62.853.000.000

4

Botaş
Boru
Hatları İle Petrol
Taşıma A.Ş.
Petrol Ofisi A.Ş.

51.050.727.266

Seyahat
ve
taşımacılık
hizmetleri
Depolama,
taşımacılık
ve
lojistik hizmetleri
Akaryakıt

5

49.933.106.000
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Bağış
Milli
Dayanışma
Kampanyası’na
5.000.000 TL bağış
Milli
Dayanışma
Kampanyası’na 500.000
TL bağış
-

-

-

6

Opet Petrolcülük
A.Ş.

42.997.122.000

Akaryakıt

7

Ford Otomotiv
Sanayi A.Ş.

33.292.030.000

Otomotiv

8

BİM
Birleşik
Mağazalar A.Ş.

32.322.987.000

Perakende

9

Ereğli Demir ve
Çelik Fabrikaları
A.Ş.

27.015.254.000

Metal döküm
işleme

10

Arçelik A.Ş.

26.904.384.000

Beyaz Eşya

11

Ahlatcı
Kuyumculuk
San. ve Tic. A.Ş.

24.886.405.321

Perakende

12

Ahlatcı
Metal
Rafineri A.Ş.

23.398.521.709

Metal döküm
işleme
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ve

ve

Milli
Dayanışma
Kampanyası’na
3.000.000 TL bağış
Sağlık
Bakanlığı
tarafından kullanılan tüm
Ford
ambulansların
periyodik
bakımını
ücretsiz
karşılanması
ayrıca Koç Holding
bünyesinde
Milli
Dayanışma
Kampanyası’na
20
milyon
TL
bağış
yapılması.
Milli
Dayanışma
Kampanyası’na
7.000.000 TL bağış
yapılması.
Milli
Dayanışma
Kampanyası’na
5.500.000 TL bağış
yapılması.
Sağlık
Bakanlığı’na
bağlı
hastanelere
çamaşır,
kurutma
makineleri, fırın, çay,
kahve, tost makineleri
bağışlanması.
Koç
Holding
bünyesinde
Milli
Dayanışma
Kampanyası’na
20
milyon
TL
bağış
yapılması.
Ahlatcı Holding adına
Milli
Dayanışma
Kampanyası’na
1.511.000 TL bağış
yapılması.
Ahlatcı Holding adına
Milli
Dayanışma
Kampanyası’na
1.511.000 TL bağış
yapılması.

13

Rönesans İnşaat
Taahhüt A.Ş.

İnşaat

Milli
Dayanışma
Kampanyası’na
8.000.000 TL bağış
Milli
Dayanışma
Kampanyası’na
20.000.000 TL bağış
Milli
Dayanışma
Kampanyası’na
40.000.000 TL bağış
Tofaş Ar-Ge Merkezinde
biyolojik örnek alma
kabini ve entübasyon
kabini
üretimleri
gerçekleştirilmesi,
siperlikli maske seri
üretimi yapılması ve
Sağlık
Bakanlığı’na
bağlı hastanelere bağışı.
Milli
Dayanışma
Kampanyası’na
1.250.000 TL bağış
Milli
Dayanışma
Kampanyası’na
1.250.000 TL bağış
Sabancı Holding adına
Milli
Dayanışma
Kampnayası’na
1.700.000 TL bağış.
Milli
Dayanışma
Kampanyası’na
5.000.000 TL bağış

23.359.057.000

14

Turkcell İletişim
Hizmetleri A.Ş.

21.292.475.000

Telekomünikasyon

15

Türk
Telekomünasyon
A.Ş.
Tofaş
Türk
Otomobil
Fabrikası A.Ş.

20.430.900.000

Telekomünikasyon

19.098.921.000

Otomotiv

17

Migros
A.Ş.

Ticaret

18.717.358.000

Perakende

18

Anadolu
Efes
Biracılık ve Malt
Sanayi A.Ş.
Enerjisa Enerji
Üretim A.Ş.

18.689.686.000

Yiyecek-İçecek

18.346.787.
000

Enerji

Vestel
Elektronik
Sanayi ve Ticaret
A.Ş
Eüaş
Elektrik
Üretim A.Ş.

15.852.300.000

Beyaz Eşya

14.266.931.343

Elektrik

Enka İnşaat ve
Sanayi A.Ş.

13.917.742.000

İnşaat

16

19

20

21

22
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Lüleburgaz ve Aliağa
sosyal tesislerini sağlık
çalışanlarının
kullanımına açması.
Milli Dayanışma
Kampanyası’na
4.000.000 TL
bağış,ayrıca faaliyet
gösterdiği ülkelerde
ihtiyaç duyan
hastanelere maske
desteği sağlaması.

23

Selçuk
Ecza
Deposu Ticaret
ve San.A.Ş.

13.467.345.526

Sağlık

24

Şok Marketler
Ticaret A.Ş.

12.060.771.860

Perakende

25

JTI
Tütün
Ürünleri
Pazarlama A.Ş.
İçdaş
Çelik
Enerji Tersane
ve Ulaşım San.
A.Ş.
THY
Opet
Havacılık A.Ş

12.012.626.293

Tütün

11.957.290.260

Çelik,Enerji,
Tersane,
Lojistik,
Liman

11.378.294.140

Hava
Akaryakıt

İstanbul
Altın
Rafineri A.Ş
Doğuş Otomotiv
Servis ve Tic.
A.Ş.

10.977.803.329

Kuyumculuk

10.688.489.000

Otomotiv

26

27

28
29
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Milli Dayanışma
Kampanyası’na
5.000.000 TL bağış,
Karaman ilinde ihtiyaç
sahiplerine 2500 adet
gıda kolisi dağıtımı
yapılması.
Sağlık çalışanlarına
Kızılay aracılığıyla
Ülker ürünlerinin
dağıtımı, Bezmialem
Üniversitesi
Hastanesi’nde
kullanılmak üzere;
yoğun bakım monitörü,
ultrasonografi cihazı,
EKG cihazı, defibrilatör,
laringoskop,
videolaringoskop,
steteskop gibi cihazların
ve dezenfektan el
antiseptiği, yer yüzey
dezenfektanı gibi toplam
3 bin adetlik medikal
ürün ve malzeme
desteğinde bulunması.
Milli Dayanışma
Kampanyası’na
1.255.000 TL bağış

Araçları

Milli Dayanışma
Kampanyası’na Opet
A.Ş adına 3.000.000 TL
bağış
Milli Dayanışma
Kampanyası’na Doğuş
Holding adına
15.000.000 TL bağış,
gruba ait TüvTürk'ün
500 bin maske bağışı
yapması, ayrıca Grand
Hyatt ve Soho House
otellerinin de süresiz

30

Aygaz A.Ş.

9.554.441.000

LPG

31

Petkim
PetroKimya
Holding A.Ş.

9.314.717.000

Petrol

32

Aselsan
Elektronik San.
ve Tic. A.Ş.

9.008.516.000

Elektronik

33

Tekfen İnşaat ve
San. A.Ş.

8.974.070.000

İnşaat

34

Türkiye Elektrik
İletim A.Ş.
IC İçtaş İnşaat
Tic. Ve San. A.Ş.

8.879.811.781

Elektrik

8.700.184.000

İnşaat

Pegasus
Hava
Taşımacılığı
A.Ş.

8.296.736.033

Havacılık

35

36
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olarak sağlık
çalışanlarına açılması.
Milli Dayanışma
Kampanyası’na
2.000.000 TL bağış
Enjektör, serum torbası,
infüzyon seti, cerrahi
maske ve tulum gibi
tıbbi malzemelerin
yapımında kullanılan
hammaddelerin üretimi
Milli Dayanışma
Kampanyası’na
1.500.000 TL bağış,
ayrıca Aselsan
çalışanlarının
bağışlarıyla Asil
derneğinin Milli
Dayanışma
Kampanyası’na 200.000
TL bağış yapması.
Sağlık çalışanlarına yüz
maskesi, koruyucu
gözlük, tulum, galoş,
bone, eldiven bağışı
yapmaları.
Milli Dayanışma
Kampanyası’na
5.000.000 TL bağış
IC Çeçen Holding adına
Milli Dayanışma
Kampanyası’na
1.000.000 TL bağış
yapılması.
Bağlı bulunduğu
Sabancı Holding Kordsa
ve Sabancı Üniversitesi
iş birliğinde faaliyet
gösteren Kompozit
Teknolojileri
Mükemmeliyet Merkezi
Covid-19 tedavisinde
kullanılan medikal
cihazların ve sağlık
çalışanlarının kişisel
koruyucu ürünlerinin

37

Tusaş-Türk
Havacılık
ve
Uzay San. A.Ş.

8.045.313.553

Havacılık

38

Limak Yatırım
Enerji Üretim
İşl. Hiz. ve İnş.
A.Ş.
Otokoç
Otomotiv Tic. ve
San. A.Ş.

7.577.143.460

Enerji

7.545.958.000

Otomotiv

Güneş Ekspres
Havacılık A.Ş
İstanbul
Gaz
Dağıtım San. ve
Tic. A.Ş.

7.124.328.854

Havacılık

7.010.964.508

Gaz

Zorlu
Enerji
Elektrik Üretim
A.Ş.

6.729.806.000

Enerji

39

40
41

42
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üretilmesi için Sağlık
Bakanlığı’nın
kullanımına açıldı.
Ayrıca, Covid-19 aşı ve
serum geliştirme
çalışmalarında
kullanılmak üzere 1,7
milyon TL Sağlık
Bakanlığı’na aktarıldı.
Sabancı Üniversitesi
tarafından geliştirilen ve
kullanıldığı yüzeylerde 3
aya kadar hijyen
sağlayan 10 ton Antimic
adlı yeni nesil
dezenfektanın Sağlık
Bakanlığı’na
bağışlanması. Sağlık
Bakanlığı’na 150 bin
adet Covid-19 tanı kitini
bağışlanması.
Milli Dayanışma
Kampanyası’na
10.000.000 milyon TL
bağış yapılması.
Milli Dayanışma
Kampanyası’na
4.000.000 milyon TL
bağış yapılması.
Milli Dayanışma
Kampanyası’na bağlı
olduğu Koç Holding
adına 20 milyon TL
bağış yapılması.
Türkiye Doğal Gaz
Dağıtıcıları Birliği
(GAZBİR) adına Milli
Dayanışma
Kampanyası’na
1.000.000 TL bağış
yapılması.
Milli Dayanışma
Kampanyası’na
5.000.000 milyon TL
bağış yapılması.

43

Tosçelik Profil
ve Saç Endüstrisi
A.Ş.

6.410.345.166

Çelik

44

Borçelik Çelik
San. ve Tic. A.Ş.

6.378.695.136

Çelik

45

Mapa İnşaat ve
Tic. A.Ş.

6.358.397.094

İnşaat

46

TP
Petrol
Dağıtım A.Ş.

6.187.846.396

Petrol

47

Ülker
Bisküvi
San. Tic. A.Ş.

5.955.508.000

Gıda

48

Devlet
Hava
Meydanları

5.925.697.448

Havacılık
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Milli Dayanışma
Kampanyası’na
2.000.000 milyon TL
bağış yapılması.
Milli Dayanışma
Kampanyası’na
1.000.000 milyon TL
bağış yapılması
Milli Dayanışma
Kampanyası’na
10.000.000 milyon TL
bağış yapılması
Zülfikarlar Holding
bünyesinde faaliyet
gösteren Türkiye
Petrolleri
Cumhurbaşkanlığı
tarafından başlatılan
“Biz Bize Yeteriz
Türkiyem” kampanyası
kapsamında İçişleri
Bakanlığı
koordinasyonunda
ihtiyaç sahibi 15 bin
aileye gıda yardımı
yapması.
Sağlık çalışanlarına
Kızılay aracılığıyla
Ülker ürünlerinin
dağıtımı, ayrıca
Bezmialem Üniversitesi
Hastanesi'nde
kullanılmak üzere;
yoğun bakım monitörü,
ultrasonografi cihazı,
EKG cihazı, defibrilatör,
laringoskop,
videolaringoskop,
steteskop gibi tıbbi
cihazların ve
dezenfektan el
antiseptiği, yer yüzey
dezenfektanı gibi toplam
3 bin adetlik medikal
ürün ve malzeme
desteğinde bulunulması.
-

49

50

İşletmesi Genel
MD.
Unilever San. ve
Tic. A.Ş.

Trakya Cam San.
A.Ş.

5.921.974.491

Perakende

5.875.064.000

Cam

Sağlık Bakanlığı’na
bağlı hastanelere 1.7
milyon kase Knor çorba
ve 230 ton Domestos
çamaşır suyu bağışı
T.C. Sağlık Bakanlığı’na
bağlı hastanelerin
ihtiyaçlarının
karşılanmasında
kullanılmak üzere
Türkiye İş Bankası
Grubu şirketleri
tarafından düzenlenen
10 milyon TL’lik bağış
kampanyasına katkı
sağlaması, ayrıca
hastanelerin ihtiyaç
duyduğu ventilatör,
video laringoskop,
maske, tulum, eldiven
gibi malzemelerin
tedarik edilmesi için
destek olunması.

Sonuç ve Öneriler
Küresel rekabetin etkisiyle günümüzde işletmelerin ayakta kalmaları,
pazar paylarını artırmaları, marka imajını güçlendirmeleri ve tüketiciler
tarafından tercih edilmelerinde kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin
etkisi büyüktür. Tüketiciler artık sadece ürün ve hizmeti sunan ve
pazarlayan işletmelerle değil toplumsal ve çevresel sorunlara duyarlı olan
ve çözüm üreten işletmelerle ilişkilerini devam ettirmektedir.
Bu çalışmada Çin’de ortaya çıkarak tüm dünyaya yayılan Covid-19
salgın döneminde Türkiye’de faaliyette bulunan işletmelerin kurumsal
sosyal sorumluluk uygulamaları araştırılmıştır. Bu amaçla Fortune Dergisi
tarafından yayınlanan “Türkiye’nin En Büyük 500 Şirketi” 2019 raporuna
göre ilk 50 büyük şirketin sosyal sorumluluk faaliyetlerine yer verilmiştir.
Türkiye’nin en büyük 50 şirketi Covid-19 salgın döneminde Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açılan “Biz Bize Yeteriz
Türkiyem” isimli Milli Dayanışma Kampanyası’na farklı miktarlarda
bağışlar yaparak destekte bulunmuşlardır. Ayrıca Sağlık Bakanlığı’na
bağlı hastanelere ve sağlık çalışanlarına destek olarak kurumsal sosyal
sorumluluk faaliyetlerini yerine getirmişlerdir. Tıbbi cihaz bağışları,
medikal malzeme bağışları işletmeler tarafından gerekli yerlere
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ulaştırılmıştır. Sağlık çalışanları için giyecek yardımı, gıda yardımı,
temizlik malzemesi ve maske, eldiven gibi medikal destekler yapılan
bağışlar arasındadır.
Küresel salgın tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ekonomik,
sosyolojik-psikolojik, kültürel ve çevresel birçok etki yaratmıştır. Bu zor
dönemde işletmelerin yaptıkları destekler ve sosyal sorumluluk faaliyetleri
tüketicilerin markalara olan bağlılığını olumlu yönde etkileyerek, uzun
vadede ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayacaktır.
Bu çalışma 15 Mart-1 Mayıs tarihleri arasında işletmelerin web
sayfalarından, sosyal medya hesaplarından ve Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı tarafından açılan “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” web
sayfasına yapılan bağışlardan elde edilen veriler araştırılarak ortaya
çıkmıştır. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda farklı kriz dönemlerinde
işletmelerin kurumsal sosyal sorumluluk projelerini nasıl uyguladıkları
araştırılarak karşılaştırma şeklinde yapılabilir. Ayrıca daha kapsamlı bir
çalışma yapılarak daha fazla işletme bilgisine ulaşılabilir ve çalışma daha
ayrıntılı bir biçimde araştırılabilir. Küresel markaların Covid-19 salgın
döneminde uyguladıkları kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri de ayrı
bir çalışma konusu olarak araştırılabilir.
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COVID-19 SALGIN DÖNEMİNDE MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİNİN
ANALİZİ: KARGO HİZMETLERİNDE BİR ARAŞTIRMA
Analysis of Customer Complaints in The Covid-19 Against Period: A
Research in Cargo Services
Davut Karaman*1
Giriş
Küreselleşme ve teknolojik gelişmelerle birlikte dünyada yaşanan
değişimin hız kesmeden ve her geçen gün artan hızla devam etmesi,
rekabet gücüne sahip olmanın önemini daha da artırmaktadır. Bu nedenle
gerek bireyler gerekse işletmeler ayakta kalabilmek ve gelişim sürecini
devam ettirebilmek adına farklı uygulamalara yönelmektedirler.
Günümüzde geçmişten farklı olarak, ticari faaliyetler açısından dünya
genelinde coğrafi sınırların ortadan kalkması ile birlikte dünya büyük bir
pazar haline gelmiştir. Pazarlama kavramı arz kaynaklarında yaşanan artış
ile mal ve hizmetlerin üreticiden tüketiciye doğru, etkin bir şekilde transfer
edilmesi şeklinde ifade edilmektedir (Taşkın, 1987: 6). Yaşanan rekabet
sonucu müşteri odaklı stratejilerle uzun vadede müşterilerin daha fazla ve
sürekli satın almasını sağlamak temel amaç haline gelmiştir (Okmeydan,
2018: 4756).
Çevresel faktörlerdeki değişiklikler sebebiyle geleneksel pazarlamanın
etkisini kaybetmesi (Kılıç ve Erdoğan, 216: 461), işletme ile müşteri
arasında uzun süreli nitelikli bir ilişkinin tesis edilmesini (İslamoğlu ve
Zencircioğlu, 2018: 709) zorunlu kılmaktadır. Özellikle hizmet sektöründe
faaliyet gösteren işletmeler açısından bu durum daha büyük öneme
sahiptir. Bunun sebebi hizmet sektöründe hizmetin üretildiği anda eş
zamanlı olarak tüketilmesi (Sevim, Akdemir ve Vatansever, 2008: 2; Can
ve Sezgin, 2016: 53) ve işletmeyle müşteri arasındaki memnuniyete dayalı
ilişkinin sürdürülebilirliğinin, ticari birlikteliğin temel kaynağını
oluşturmasıdır.
İşletmeler için etkin müşteri ilişkileri yönetimiyle sadık müşteri
oluşturmaya yönelik uygulanan taktikler ve stratejiler büyük önem
taşımaktadır. Bu kapsamda ele alınan ve özellikle 1980’den sonra
çalışılmaya başlanan şikayet yönetimi pazarlama literatüründe ilgi gören
alanlardan biri olmuştur (Tosun ve Söyük, 2019: 1874). Müşteri
şikayetlerinin dijital platformlardan yapılması hem müşteriler hem de
1
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işletmeler açısından şikayetlerle ilgili birçok yenilikler getirmektedir.
Şikayet hızının artmasıyla birlikte şikayet yönetim sürecinin de etkin bir
şekilde hızlanması işletmelere önemli avantaj sağlamaktadır. Bu nedenle
işletmeler açısından müşteri şikayetlerinin belirli periyotlarda güncel
olarak takibinin yapılması müşteri kazanımlarının yanında müşteri
kayıplarının önlenmesinde işletmeye pozitif katkı sağlayacaktır.
Bu çalışmada Yeni Tip Koronavirüs (COVID-19) salgın döneminde
online şikayet platformu olan https://www.sikayetvar.com/ adresine
yapılan kargo hizmetlerindeki müşteri şikayetleri ele alınmaktadır. İlgili
siteden elde edilen verilerin içerik analizi yapılarak kargo hizmetlerine
yönelik şikayetlerin niteliğinin belirlenmesi ve bu şikayetler ekseninde
kargo hizmet pazarlamasına yönelik güncel çözüm önerilerinin sunulması
amaçlanmaktadır. Bir diğer amaç ise hem COVID-19 salgın döneminde
yaşanan müşteri şikayetlerini hem de literatürde diğer sektörlere göre daha
az çalışma yapılan kargo sektörünü ele alması açısından alana özgün bir
katkı sunmasıdır.
1. COVID-19 Salgını
İlk olarak Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan COVID-19, kısa sürede
tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Küresel çapta görülen ve Dünya Sağlık
Örgütü (WHO) tarafından salgın (pandemi) olarak ilan edilen COVID-19
yaşamın her alanında kısıtlamalara, çok sayıda insanın ölümüne neden
olmaktadır. Salgın sürecine ilişkin belirsizliğin bir süre daha devam etmesi
beklenmektedir.
COVID-19 salgını hemen hemen her sektörü ve özellikle yaşlılar ile
kronik rahatsızlığı olan kişiler başta olmak üzere tüm dünyayı
etkilemektedir. Bu süreçte ortaya çıkan ekonomik sorunların çözümü
birçok sektör için hayati önem taşımaktadır. Salgın süreci ile ilgili tecrübe
yetersizliği ve yaşanan belirsizlik ise, dünya genelinde birçok sektör
açısından mevcut sorunların çözümünü güçleştirmektedir. Birçok alanda
ülkelere, işletmelere ve bireylere önemli kazanımlar getiren küreselleşme
ile ülkeler arası sınırların kalkmış olması, salgının kısa sürede hızlı bir
şekilde tüm dünyaya yayılmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla salgınla
mücadele kapsamında ülke yönetimleri önleyici tedbirler alarak, bir takım
kısıtlamalar getirmektedir.
Ülke yönetimleri WHO’nun talimatları ile salgına karşı sınırlarını daha
güvenli hale getirerek, özellikle salgının etkili olduğu bölgelerden
gelebilecek risklere karşı tedbirlerini artırmışlardır. Bu süreçte alınan ve
katı bir şekilde uygulanan tedbirler genel olarak şunlardır (Acar, 2020: 16):
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-

Sınır güvenliklerinin arttırılması ve ülkelere giriş çıkışların
yasaklanması,
Salgının tespit edildiği bölgelerde karantina uygulamalarının
yapılması,
Salgının yayılmasını önlemek amacıyla kamusal alanlarda
dezenfeksiyon uygulamalarının yapılması,
Ulusal ve uluslararası düzeydeki spor ve sanat etkinliklerinin iptal
edilmesi,
Sokağa çıkma yasakları,
Seyahat kısıtlamaları,
Yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitim uygulamalarına
geçilmesi şeklindedir.

Yaşam tarzında zorunlu değişiklik getiren, COVID-19 salgınıyla
mücadele kapsamında alınan bu önlemlerin tüketici tercihlerinde ve
davranışlarında değişikliğe neden olması beklenmektedir. İşletmeler,
müşterilerin beklentilerini karşılamaya yönelik uygulamalarla tercih edilen
bir işletme haline gelmeyi amaçlamaktadır (Altunöz, Arslan ve Hassan,
2014: 160). Restoranda yemek yerine eve paket servis kanalıyla sipariş
verilmesi, giyim ve gıda alışverişlerinde de market ve mağazaya gitmek
yerine internetten sipariş vermek gibi tüketici tercihlerindeki zorunlu
değişiklikler kargo-lojistik faaliyetlerinin yoğunluğunu oldukça
yükseltmiştir. Daha önce hiç elektronik ticaretle tanışmayan kişilerin, bu
süreçte internetten alışverişin pratikliğini, kolaylığını ve başta zaman
olmak üzere birçok kazanımı fark etmesiyle salgın sonrası süreçte de
zorunlu olarak kazanılan bu alışkanlıkların tüketicilerde devam etmesi
öngörülmektedir.
COVID-19 salgınının en önemli yayılma kaynağı temasın devam
etmesi (Ovalı, 2020: 24) ve hijyen problemidir (Şen, 2020: 98). İşletmeler
COVID-19’un etkisinden kurtulmak için bir takım uygulamalarda
bulunacaktır. Bu süreçte müşterilerin, COVID-19’un önlenmesi için halk
sağlığı kuruluşlarının önerilerini uygulayan işletmeleri tercih etmesi
beklenmektedir (Wen ve arkadaşları, 2020: 3). Dolayısıyla bu süreçte
işletmelerin COVID-19 ile mücadele kapsamındaki performansları da
rekabet unsuru olarak ortaya çıkmaktadır.
Endüstri 4.0 ile yaşanan yoğun dijitalleşme ortamı işletme ve müşteriler
için birçok alanda değişimi de beraberinde getirmektedir (Güler, 2020: 86).
Bu nedenle müşteri tercihlerindeki bir diğer değişim işletmenin fiziksel
koşullarını müşteriler için temas ortamını en aza indirecek şekilde
tasarlaması şeklinde ortaya çıkması beklenmektedir. Sürece en iyi ve en
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hızlı entegre olan işletmeler, müşteriler tarafından tercih edilme konusunda
önemli rekabet avantajı elde edecektir.
COVID-19 salgın sürecinde kriz yönetiminin önemi ortaya çıkmıştır.
Ayrıca bu süreç ülkelerin kendi kendine yetebilmesi kapsamında kendi
içlerinde girişimci ve yenilikçi uygulamalar ile varlıklarını idame
ettirebilecekleri bir dönem olarak görülmektedir (Akca, 2020: 61). Dijital
ödemeler ve ev teslimatlarının kolaylaştırılması, işletmeler tarafından
empati, güvenlik, uygulama disiplini ve farkındalık sağlayıcı (Surendra ve
Lakshmi, 2020: 244) uygulamaların yapılması, işletmelerin değişen
tüketici tercihlerine uyum sağlamasında büyük önem taşımaktadır. Lojistik
hizmetlerinin kısa sürede gerçekleştirilmesi, müşteriye uygunluğu, düşük
maliyeti, satış öncesinden sonrasına kadar müşteri desteği, müşterilerin
algısına tesir ederek, memnuniyet ve sadakati beraberinde getirecektir
(Yumurtacı Aydoğmuş, Namlı ve Aydoğmuş, 2018: 10).
2. Şikayet Yönetimi ve Müşteri Memnuniyeti
İşletmelerin kuruluşundaki temel amaçlardan biri olan devamlılığın
sağlanabilmesi için müşteri memnuniyetine önem vermeleri
gerekmektedir. Müşteri memnuniyetinin sağlanmasında ise müşteri istek
ve beklentilerinin karşılanması ile birlikte müşteri şikayetlerinin en kısa
sürede ve etkin bir şekilde çözümü önemli rol üstlenmektedir.
Müşterilerin tecrübe ettiği mal ve hizmetlerle ilgili olumsuz
geribildirimler olarak ifade edilen şikayetlerin (Bell, Mengüç ve Stefani,
2004: 113) işletmeler tarafından değerlendirmeye alınması ile birlikte ilgili
eksiklik, aksaklık ve yanlışlıkların düzeltilmesi önemli rekabet
avantajlarından biri haline gelmiştir. Şikayetler işletmeler açısından
gelecekte ortaya çıkabilecek önemli sorunların öncü verileridir. Bu nedenle
şikayetler sorunların büyümeden, yaygınlaşmadan, minimum düzeyde
kayıplarla çözülmesi için bir fırsat konumundadır (Kozak, 2007: 139).
İşletmeler için finansal getiri sağlayan müşteri şikayetlerinin aynı zamanda
pazarlama unsuru olarak da kullanılması (Doyle, 2003: 175-182) müşteri
memnuniyeti sağlamada katkı sağlayacaktır. Memnun müşteriler bir yerde
yeni müşteriler için referans kaynağıdır. Hizmet sektöründe çalışılacak
firma seçimi için maliyet unsurundan sonra sırasıyla “beceri” ve “referans”
gelmektedir (Aydoğmuş, Can ve Seval, 2018: 324).
İşletmeye gelen şikayet sayısının az olması veya hiç olmamasının
önemli sebeplerinden birisi memnun kalmayan müşterilerin şikayet
mekanizmasını kullanmadan rakip işletmelere geçmesidir. Şikayette
bulunmayan müşterinin memnun olmamasının nedenleri hakkında bilgi
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elde etme ve müşteriyle iletişim sağlama imkanını bulamayan işletme
(Hansen, Wilke ve Zaichkowsky, 2010: 10) için kaybedilen her müşteri
önemli bir değerdir. Çünkü memnun müşteri memnuniyetini üç kişiye
söylerken, memnun olmayan müşteri on bir kişiye söylemektedir (Kotler
ve Turner 1993: 19). Zincirin bu şekilde devam etmesi bir taraftan
müşteriyi memnun etmenin önemini ortaya koyarken diğer taraftan müşteri
memnuniyetsizliklerinin de etkin ve hızlı çözümünü zorunlu kılmaktadır.
Müşterilerin şikayette bulunmamasının bazı nedenleri şunlardır
(Kozak, 2007: 141):
-

Şikayet için yeterli zamanın olmaması,
Şikayet mekanizması konusundaki bilgi yetersizliği,
Şikayet sonucunda hiçbir şeyin değişmeyeceğine olan inançlardır.

Yapılan bir araştırmaya göre memnuniyetsiz müşterilerin %96’sı
şikayette bulunmamakta (Barış, 2006: 54-55), %50’si de şikayeti direkt
olarak hizmet veren işletmeye yapmamaktadır (Gürsoy, McCleary ve Lep
Sito, 2002). İşletmelerin memnuniyetsiz müşterileri için alacak olduğu
stratejik kararlarda şikayette bulunan %4 memnuniyetsiz müşteri sayısı ve
şikayetlerin işletme dışında yerlere yapılması nedeniyle şikayet sayısının
50 kat daha fazlasını baz alarak elde edilen analiz sonuçlarına göre gerekli
planlamayı yapmaları yerinde olacaktır. Bununla birlikte müşterilerin daha
rahat, pratik ve hızlı şikayette bulunmalarını sağlayacak imkanların
müşterilere sunulması da yaşanan hizmet sorunlarının çözümünde, müşteri
sadakati oluşturmada işletmeye katkı sağlayacaktır.
Tatmin düzeyi düşük ve/veya şikayetçi davranış eğilimi yüksek
müşteriler üzerinde pozitif algı oluşturabilmek için müşteri şikayetlerinin
dikkate alınması, analiz edilmesi ve değerlendirilmesi günümüzde
zorunluluk haline gelmiştir (Ayaz ve Torlak, 2011: 79).
Müşteri memnuniyet düzeyi işletmeler açısından önemli rekabet
unsurlarından biri haline gelmiştir (Gülmez ve Kitapçı, 2008: 166).
Müşteri memnuniyeti, müşterilerin tekrar satın alımlarını yakından
etkilemesi ve müşterilerle kurulan ilişkinin uzun süre devam etmesini
sağlamada önemli etkiye sahiptir (Eskiler ve Altunışık, 2015: 486).
Günümüzde işletmeler müşteri bağlılığını artıran kurumsal sosyal
sorumluluk (Aydın ve Erdoğan, 2016: 11), duygulara hitap eden hazcı
uygulamalar (Sarıtaş ve Haşıloğlu, 2015: 61) ve özel markalı ürünlerin
geliştirilmesi (Özdemir ve Gökdemir, 2016: 6) gibi birçok farklı
uygulamalarla müşterilerini uzun süre elde tutmaya çalışmaktadırlar.
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Müşteriyi elde tutmanın en temel amacı karlı müşterileri
kaybetmemektir (Farquhar, 2004: 86). Mevcut müşteriler zaman geçtikçe
işletmeye daha fazla kazanç sağlamaktadır (Reichheld ve Sasser, 1990:
106). Müşterilerden %5’inin elde tutulması, müşteri başına %35-95
arasında işletme karlılığında artış göstermektedir (Zeithaml ve Bitner,
2000: 140). Dolayısıyla işletmeler için müşteri şikayetlerini dikkate almak,
memnun olmayan müşterilerin memnuniyetsizliğini gidermek ve mevcut
müşterileri elde tutmaya çalışmak ekonomik kazanımlar açısından büyük
önem taşımaktadır.
Son yıllarda rekabetçi bir pazarlama stratejisi olarak uygulanmaya
başlayan müşteri ilişkileri yönetimi (MİY), işletmelerin mevcut
müşterilerle olan ilişkileri geliştirerek, müşteri sadakatini ve müşteri
memnuniyetini artırmaya çalışmaktadır (Buttle, 2006: 4). Bunun yanında
ürün/hizmet kalitesini artırmak ve müşteri şikayetlerini çözmek de
MİY’nin diğer temel unsurlarını oluşturmaktadır (Cho, Hiltz ve
Fjermestad, 2002: 77). MİY’de temel amaç müşteri ile işletme arasında
karşılıklı olarak verimli, kazançlı ve güven odaklı sürdürülebilir bir
ilişkinin tesis edilmesidir (Newell, 2004: 3).
Müşteri ile işletme arasındaki ilişkinin önem kazanmasıyla ilk defa
Berry (1983) tarafından ortaya atılan ve “müşterilerle bağları cazip hale
getirmek, güçlendirmek ve bu bağları sürdürmek” şeklinde ifade edilen
ilişkisel pazarlama etkin MİY’de önemli role sahiptir. Literatürde ilişkisel
pazarlama ile ilgili tanımların “güven, süreklilik, sürdürülebilirlik,
karşılıklı kazanımlar, uzun vadeli” gibi ortak yönlerinin olduğu
görülmektedir (Yılmaz, 2014: 7). İlişkisel pazarlamanın özellikle güven
unsuru başta olmak üzere tüm bu ortak yönleri, kargo gibi hassas bir alanda
faaliyette bulunan hizmet işletmeleri için müşteri memnuniyeti
(Hacıefendioğlu ve Çolular: 2008) ve müşteri sadakatinin (Nakıboğlu:
2008) sağlanmasında önemli role sahiptir (Karaman, 2018: 35).
3. Araştırmanın Metodolojisi
Günümüzde dijital platformların müşteri şikayetleri alanında da
yaygınlaşması ile birlikte internet ortamındaki şikayetler işletmeler
tarafından önemle takip edilmektedir. Ayrıca müşteri için de sorunun hızlı
çözümü bakımından fayda sağlamaktadır. Web sitelerinde bulunan
doküman, bilgi ve belgelerin kullanımı ile (Baş ve Akturan, 2008: 119)
çevrimiçi veri kaynakları son yıllarda araştırmaların odak noktası haline
gelmiştir.
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Bu çalışma için 2001 yılında kurulan, 105.000’in üzerinde kayıtlı
markası ve 4.6 milyon bireysel üyesi ile aylık 15 milyon ziyaretçi sayısına
sahip Türkiye’nin en büyük dijital şikayet platformu olan sikayetvar.com
sitesi seçilmiştir (https://www.sikayetvar.com/, E.T: 07.05.2020).
Çalışmanın amacı sikayetvar.com web sitesinde “kargo-lojistik”
kategorisinde yer alan şikayetlerin incelenerek, COVID-19 salgını
sürecinde şikayetlerin hangi konular üzerinde yoğunlaştığını ortaya
koymaktır.
Yerli ve yabancı firmaların yer aldığı kargo-lojistik sektöründe son
yıllarda yoğun rekabet yaşanmaktadır. İnternetin yaygınlaşması sonucu eticarette yaygınlaşmış (Gugu, 2020: 9) ve böylece kargo firmalarının
sunduğu hizmetler gerek bireyler gerekse işletmeler açısından her geçen
gün daha önemli hale gelmiştir. Bu açıdan kargo firmalarına yönelik her
türlü şikayetin değerlendirilmesi, incelenmesi ve şikayete konu olan
sorunların önem derecelerine göre güncel olarak belirlenmesi, tarafların
memnuniyeti açısından sorunların çözümüne ve ilgili literatüre önemli
katkı sağlayacaktır.
Çalışma kapsamında ilgili sitede 07.05.2020 tarihinde en fazla şikayet
alan beş firma belirlenmiştir. Bu firmaların 1-30 Nisan 2020 tarihleri
arasında sitedeki şikayetlerinden tesadüfi örnekleme yöntemiyle (her gün
için 6 adet olmak üzere) her bir firma için 180 adet, toplamda ise 900 adet
şikayet seçilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde sözel ve yazılı
dokümanlardaki mesajın sistematik olarak sınıflandırılması ve sayılara
dönüştürülerek çıkarımda bulunulması şeklinde ifade edilen içerik analizi
(Tavşancıl ve Aslan, 2001: 22) ve oluşturulan kategori ve ögelerin görülme
sıklığının belirlenmesi için de frekans analizi (Taşmektepligil ve
arkadaşları, 2004: 38) kullanılmıştır.
4. Bulgular
Uygulama aşamasında ilk olarak literatürdeki çalışmalardan
yararlanılarak oluşturulan ve alanında uzman iki akademisyen ile birlikte
gözden geçirilerek değerlendirilen şikayetlerin ana ve alt boyutları
belirlenmiştir (Kayabaşı, 2010: 30, Burucuoğlu ve Yazar, 2020: 107-108).
Daha sonra seçilen şikayetler betimleyici analiz teknikleri ile incelenmiştir.
Belirlenen ana ve alt boyutlara göre şikayetlerin kodlaması yapılarak genel
ve firma bazında, frekans ve yüzde değerleri bulunmuştur.
Ürün, teslimat ve dağıtım, iade, müşteri hizmetleri, sipariş işlemleri,
fiyatlandırma, iletişim, personel ve iş süreçleri olmak üzere toplam dokuz
ana boyut analizlere dahil edilmiştir. Diğer ana boyutlar olan tedarik ve
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satış sonrası hizmetler kategorilerinde ise beş kargo firmasında da şikayet
olmadığı için tablolara eklenmemiştir.
Çalışmada şikayet sayılarının çokluğuna göre seçilen kargo firmaları
sırasıyla K1, K2, K3, K4 ve K5 şeklinde isimlendirilmiştir. Tablo 1’de bu
kargo firmalarına ait müşteri şikayetlerine yönelik veriler sunulmuştur. K1,
K3 ve K4 firmalarının geri dönüş oranları %99 ve geri dönüş hızlarının da
yüksek olması nedeniyle çözülen müşteri şikayetleri daha fazladır. Ayrıca
sosyal medya üzerinde şikayette bulunan müşterilerle yapılan bir
çalışmaya göre de işletmenin şikayeti yanıtlama hızı müşteri
memnuniyetini etkilemektedir (İstanbulluoğlu, 2017).
Çözülen şikayetlerin tablodaki diğer iki firmaya göre %10, %17 ve %18
oranlarında olması yüksek gibi algılansa da genel olarak
değerlendirildiğinde beklentinin altında kalmaktadır. Çünkü tabloya göre
çözülemeyen müşteri şikayet sayısının asgari %80’in üzerinde olması
firmaların müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati açısından göz ardı
edilemeyecek bir sonuçtur.
Tablo 1: Kargo Firmalarının Müşteri Şikayet Verileri
Şikayetlere
Geri Dönüş
Oranı
Şikayetlerin
Ortalama Geri
Dönüş Hızı
Çözülen
Şikayet Oranı

K1

K2

K3

K4

K5

%99

%5

%99

%99

%6

Çok hızlı

Çok yavaş

Çok hızlı

Çok hızlı

Çok yavaş

%17

%5

%18

%10

%6

Kaynak: sikayetvar.com

Tablo 2’de ana ve alt şikayet kategorilerine göre, firma bazında ve genel
seviyede sonuçlar sunulmaktadır. COVID-19 salgını sürecinde elde edilen
verilere göre genel olarak en fazla şikayetin %71,4 oranıyla teslimatdağıtım boyutunda gerçekleştiği görülmektedir. K1 firması %62,8 ile
teslimat-dağıtım boyutunda diğer firmalara göre en düşük, K5 firması ise
%82,8 ile en yüksek orana sahiptir. Firma bazında incelediğinde de
teslimat-dağıtım araştırma kapsamındaki bütün firmaların en önemli
sorununu oluşturmaktadır. Ayrıca Tablo 1’e göre K1, K3 ve K4
firmalarının müşteri şikayetleri dönüş oranları ve hızları ile çözülen şikayet
oranların da K2 ve K5 firmalarına göre daha iyi durumdadır. Ancak
yaşanan COVID-19 salgınına bağlı olarak teslimat-dağıtım sürecinde tüm
firmaların benzer sorunları yaşadığı görülmektedir.
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COVID-19 salgını sürecinde çok sayıda işyerinin kapatılması ve/veya
işyerlerinin kendisinin kapatması şeklinde alınan önlemler ve “(zorunlu
olmadıkça) evdekal, evdehayatvar” gibi uygulanan kısıtlamalarla
müşterilerin önemli bir oranı bu süreci evinde geçirmiş ve geçirmeye de
devam etmektedir. Dolayısıyla müşteriler, COVID-19 öncesi döneme göre
özellikle gıda, giyim, kozmetik gibi sektörler başta olmak üzere internet
alışverişine yönelmiştir. Ulusal marketlerin dijitalleşme yatırımları,
kuvvetli lojistik ve eve dağıtım altyapıları ile birlikte e-ticaret tecrübeleri
neticesinde yaklaşık iki kat daha fazla etkileşim artışı oluşmuştur (Deloitte,
2020: 3-4). Bu durum doğrudan kargo sektöründeki iş yoğunluğunu
etkilemesi nedeniyle çalışmada da en fazla şikayetin beklendiği üzere
teslimat-dağıtım boyutunda gerçekleştiği görülmektedir.
Bunların dışında genel seviyede ürün (%7,8), iş süreçleri (%5,9) ve
personel (%5,6) de firma özelinde fark göstermesine rağmen diğer en
önemli şikayet konuları arasında yer almaktadır. Ayrıca kargo firmalarının
gerek (mevcut hali hazırdaki) altyapı yetersizliği gerekse kriz sürecini iyi
yönetememesi (ürün, iş süreçleri ve personel sorunu) gibi nedenler,
müşterilerle yaşanan sorunların diğer önemli kaynağı olarak
görülmektedir.
Tablo 2: Kargo Firmalarının Müşteri Şikayetlerine Yönelik İçerik
Analizi Verileri
K1
Şikayet
Kategorileri
TeslimatDağıtım
Adreste yoktunuz
problemi
Adrese
teslimatın
yapılmaması
Yanlış adrese
teslimat
yapılması
Yanlış kişiye
teslimat
Teslimatların
geç yapılması
Habersiz iade
yapılması
Teslimatın (hiç)
yapılmaması
Siparişlerin
Gönderilmemesi
Ürün
Ayıplı ürün
gönderilmesi

K2

K3

K4

K5

GENEL

Fr.

%

Fr.

%

Fr.

%

Fr.

%

Fr.

%

Fr.

%

113

62,8

130

72,2

127

70,6

124

68,9

149

82,8

643

71,4

24

21,2

21

16,2

8

6,3

23

18,5

58

38,9

29

25,7

36

27,7

50

39,4

27

21,8

41

27,5

6

5,3

1

0,8

7

5,5

6

4,8

3

2,0

8

7,1

12

9,2

7

5,5

3

2,4

1

0,7

3

2,7

18

13,8

18

14,2

23

18,5

15

10,1

17

15,0

11

8,5

13

10,2

-

-

3

2,0

21

18,6

31

23,8

24

18,9

42

33,9

2

1,3

5

4,4

-

-

-

-

-

-

26

17,4

10

5,6

13

7,2

20

11,1

23

12,8

4

2,2

70

7,8

2

20

2

15,4

-

-

2

8,7

-

-
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Eksik ürün
gönderilmesi
Yanlış ürün
gönderilmesi
Arızalı ürün
gönderilmesi
Ürün tanımlama
hataları
Farklı ürün
gönderilmesi
Ürün
hediyelerinin
gönderilmemesi
Kargo sürecinde
zarar görmüş
ürün
Kargoda ürünün
kaybolması
İş Süreçleri
Görev
tanımlarındaki
belirsizlik
Teknoloji ile
ilgili sorunlar
Bilgilendirme
eksiklikleri
Sözünde
durmama
İş süreçlerinin
senkronizasyonu
ile ilgili
problemler
Belge düzenleme
problemleri
Personel
eksikliği
Kargo takibi
Yanlış ve/veya
eksik bilgi girişi
Tutarsız/yanlış
bilgilendirme
Müşteriyi
(önceden)
haberdar
etmeme
Personel
Personelin tavır
ve davranışları
Personelin
ilgisizliği
Müşteri
Hizmetleri
İletişim
kurulacak
birimlere
ulaşamama
Hatların uzun
süre meşgul
durumda olması

-

-

1

7,7

-

-

2

8,7

-

-

1

10

2

15,4

-

-

1

4,3

-

-

-

-

1

7,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

5

-

-

-

-

-

-

2

15,4

-

-

-

-

-

-

1

10

-

-

-

-

-

-

-

-

4

40

2

15,4

4

20

5

21,7

2

50

2

20

3

23,1

15

75

13

56,5

2

50

21

11,7

8

4,4

2

1,1

10

5,6

12

6,7

3

14,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

12,5

1

50

2

20

1

8,3

1

4,8

1

12,5

-

-

-

-

4

33,3

2

9,5

-

-

-

-

4

40

2

16,7

-

-

-

-

-

-

-

-

4

33,3

6

28,6

-

-

-

-

2

20

-

-

1

4,8

1

12,5

-

-

-

-

-

-

1

4,8

2

25

1

50

-

-

-

-

3

14,3

3

37,5

-

-

-

-

1

8,3

3

14,3

-

-

-

-

2

20

-

-

1

4,8

-

-

-

-

-

-

-

-

20

11,1

7

3,9

8

4,4

9

5,0

6

3,3

13

65

5

71,4

7

87,5

4

44,4

6

100

7

35

2

28,6

1

12,5

5

55,6

-

-

5

2,8

3

1,7

15

8,3

1

0,6

1

0,6

5

100

3

100

13

86,7

1

100

1

100

-

-

-

-

2

13,3

-

-

-

-
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53

5,9

50

5,6

25

2,8

Sipariş
İşlemleri
Siparişlerin
izlenmesi
sorunları
Sipariş iptalinin
yapılamaması
Yanlış
bilgilendirme
Fiyatlandırma
Ödeme ile ilgili
problemler
Yüksek fiyat
İade
Ürün iadesi ve
değişimi
Ücret iadesi
İletişim
Şikâyetle ilgili
çözüm sorunları
Şube erişimi
Çağrı merkezine
erişim
GENEL
TOPLAM

1

0,6

13

7,2

1

0,6

1

0,6

1

0,6

1

100

10

77

1

100

1

100

1

100

-

-

1

7,7

-

-

-

-

-

-

-

-

2

15,3

-

-

-

-

-

-

5

2,8

3

1,7

1

0,6

4

2,2

3

1,7

2

40

1

33,3

1

100

1

25

3

100

3
3

60
1,7

2
2

66,7
1,1

3

1,7

3
4

75
2,2

2

1,1

1

33,3

2

100

-

-

2

50

2

100

2
2

66,6
1,1

1

0,6

3
3

100
1,7

2
4

50
2,2

2

1,1

2

100

-

-

1

33,3

1

25

-

-

-

-

1

100

1

33,3

-

-

1

50

-

-

-

-

1

33,3

3

75

1

50

180

100

180

100

180

100

180

100

180

100

17

1,9

16

1,8

14

1,6

12

1,3

900

100

Sonuç ve Öneriler
Küreselleşmenin etkisiyle artan rekabet koşullarında işletmeler güncel
uygulamalar ile ayakta kalabilmek ve rakiplerinden önde olabilmek için
çaba göstermektedirler. Bu kapsamda hayata geçirilen modern işletmecilik
faaliyetleriyle de ürün ve hizmetlerde nitelik artışı sağlanarak, müşteri
memnuniyeti artırılmaya çalışılmaktadır. Müşterinin memnun olması,
sadık müşteri haline gelmesinde müşteri geribildirimleri işletmelere yol
göstermektedir. Müşteri şikayetlerinin değerlendirilmesi, etkin ve hızlı
çözümü günümüzdeki önemli rekabet avantajlarından biridir.
Dijitalleşen dünyada e-ticaret uygulamalarının müşterilere sağlamış
olduğu ekonomik ve sosyal avantajlarla her geçen gün artmaya devam
etmesi, kargo-lojistik sektörüne olan gereksinimi de artırmaktadır.
Bununla birlikte COVID-19 salgın süreci e-ticarete ve kargo-lojistik
sektörüne olan bu talebin güncel olarak artmasının temel unsurlarından biri
olmuştur. Kısa sürede olağandışı bir şekilde yaşanan artış, sektörde önemli
sorunları beraberinde getirmektedir.
Yapılan bu çalışmada verilerin analizi sonucunda ortaya çıkan genel
sorunlar “teslimat-dağıtım (%71,4), ürün (%7,8), iş süreçleri (%5,9),
personel (%5,6), müşteri hizmetleri (%2,8), sipariş işlemleri (%1,9),
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fiyatlandırma (%1,8), iade (%1,6) ve iletişim (%1,3)” olmak üzere dokuz
ana kategoride toplanmaktadır.
Genel olarak 5 kargo firmasında yoğun olarak ortaya çıkan teslimatdağıtım kategorisindeki müşteri şikayetleri incelendiğinde “adreste
yoktunuz problemi, adrese teslimatın yapılmaması, teslimatların geç
yapılması, teslimatın (hiç) yapılmaması” şeklindeki şikayetlerin olduğu
görülmektedir. Deniz ve Gödekmerdan’ın (2011) yaptığı çalışmada
teslimatların zamanında yapılamaması en çok şikayet gelen sorunlardan
biridir. Bu kapsamda değerlendirildiğinde kargo firmalarının teslimat
sorunlarının önceki yıllarda da görülen önemli sorunlarından biri olduğu
anlaşılmaktadır. COVID-19 sürecinde yaşanan yoğunluk nedeniyle
teslimat-dağıtım sorunu çok daha fazla yaşanmakta ve firmaların yanı sıra
sektörün de genel sorunu olarak ortaya çıkmaktadır.
Dolayısıyla kargo firmalarının sektörün gelişim hızına paralel ve
olağandışı durumlara yönelik modern işletmecilik süreçlerini daha etkin
bir şekilde uygulamaya koyarak, doğru talep tahminleri ile alt yapı ve süreç
hazırlıklarını buna uygun şekilde tamamlamaları gerekmektedir. Rekabet
avantajı bakımından da yapılan bir araştırma sonucuna göre müşterilerin
kargo firması tercihlerinde hızlı teslimat önemli unsurlardan biri olarak
ortaya çıkmaktadır (Taşkın ve Raçlı, 2019: 851). Hızlı ve sorunsuz
Teslimat için kargo süreçlerinde müşteri ile iletişim halinde olunması
kargonun güncel durumu hakkında firma ile müşteri arasında sorunları
azaltacaktır. Örneğin dağıtıma çıkan bir kargonun gün içinde hangi zaman
aralığında teslim edileceği (alternatif teslimat yapılacak kişi için güncel
paylaşım yapılması) bilgisinin verilmesi birçok sorunu azaltacaktır. Bu
uygulama müşterinin gün boyu adreste kargo beklemesi yerine, müşteriye
adres dışı faaliyetlerini yerine getirebilme imkanı sunacaktır. Aksi halde
hem verimsiz zaman kaybı nedeniyle müşteri memnun olmayacak hem de
dağıtım personeli adreste kimseyi bulamadığı zaman (o anda iletişim de
sağlanamayınca) kargo teslimatı gerçekleşmediği için kargo iş akışı
tamamlanamayacaktır.
Ürün kategorisi ile ilgili firmalara en fazla gelen şikayetler ise “kargo
sürecinde zarar görmüş ürün ve kargoda ürünün kaybolması” şeklindedir.
Kayabaşı (2010) da yapmış olduğu çalışmasında müşterilerden en çok
gelen şikayetlerin ürün ile ilgili olduğu sonucuna ulaşmıştır. Elde edilen
bu sonuç literatürle de benzerlik göstermektedir. Ayrıca başka bir
araştırma sonucuna göre müşterilerin kargo firması tercihinde kargonun
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sağlam ve eksiksiz bir şekilde teslim edilmesinin en önemli kriter olduğu
sonucuna ulaşılmıştır (Ünal ve Yücel, 2014: 129).
Genel olarak iş süreçlerinin alt kategorilerinde en fazla görülen şikayet
konuları ise “teknoloji ile ilgili sorunlar, sözünde durmama, kargo takibi,
yanlış ve/veya eksik bilgi girişi”dir. Yanar ve arkadaşları (2017) tarafından
yapılan araştırmada da müşteriye söz verildiği gibi yerine getirilmemesi
önemli şikayet konularından birini oluşturmaktadır. Bu nedenle iş
süreçlerinin etkin yönetimi amacıyla güncel teknolojik imkanlardan en üst
seviyede yararlanılarak, kargo firmalarının görev ve sorumluluklarını
doğru bilgi kaynağı ile birlikte sağlaması gerekmektedir.
Araştırma kapsamındaki kargo firmalarının en temel ortak şikayet
konularından biri olan personel ile ilgili “personelin tavır ve davranışları
ile personelin ilgisizliği” kapsamındaki şikayetler oldukça yüksek
seviyelerdedir. Kargo sektöründe gerek nitelikli insan kaynakları gerekse
istikrarlı çalışan konusunda genel olarak sorunlar yaşandığı
gözlemlenmekte ve bilinmektedir. Bu noktada birçok neden olabileceği
gibi sektörde istihdam edilen çalışanların sektör ve önemi hakkında yeterli
bilgiye sahip olmaması da yaşanan sorunlara kaynak teşkil etmektedir.
Hizmet işletmelerinde şikayet, üründen çok hizmet sunma süreci ve bu
süreçte önemli rolü olan işgörenle ilgilidir (Argan, 2014). Kariyer
planlarının gerçekleştirilebileceği, kişisel gelişimlerine yönelik olarak hem
maddi hem manevi açıdan yatırım yapma vizyonundaki bir yönetim
anlayışının hakim olduğu işletmelerde, çalışan işgörenlerden (Yıldırım ve
Arslan, 2015: 32) kaynaklı şikayetlerin motive edici uygulamalardan
dolayı daha az olması beklenmektedir.
Başka bir araştırma sonucuna göre kargo sektöründe çalışanların %35’i
sektörle ilgili yeterli bilgiye sahip değildir (Karcıoğlu ve Temelli, 2014:
34). Dolayısıyla yaptığı işin önemini bilmeyen çalışanların hangi sektörde
olursa olsun müşteriye iyi hizmet vermesi beklentiden öteye
geçememektedir. Bu nedenle bu sektörde insan kaynakları faaliyetlerinin
etkin bir şekilde uygulanması ve hizmet içi eğitimlerle çalışanların daha
nitelikli hale getirilmesi yararlı olacaktır.
Ayrıca araştırma sonucuna göre müşteri hizmetleri (%2,8), sipariş
işlemleri (%1,9), fiyatlandırma (%1,8), iade (%1,6) ve iletişim (%1,3)
kategorilerinde daha az şikayet söz konusudur. Elde edilen bu sonuç ilgili
kategorilerde genel olarak sektörde ciddi sorunlar olmadığını göstermekle
birlikte müşteri hizmetleri, iletişim gibi doğrudan müşteriye temas
alanlarında sorunların olabilecek asgari düzeye indirilmesi ve hatta
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tamamen ortadan kaldırılması hedeflenmelidir. Yeni müşteri kazanmanın
maliyeti eski müşteriyi elde tutmaktan altı kat daha fazladır (Aydeniz ve
Yüksel, 2007: 107). Dolayısıyla firmaların müşteri sadakatini
oluşturabilmek için mevcut müşterilerini elde tutması gerekmektedir.
Araştırma kapsamında seçilen kargo firmalarının müşteri şikayetlerini
çözme oranlarının da (maksimum %18) düşük olması, başka bir ifade ile
şikayetlerin %82’sinin çözülememesi müşteri memnuniyetini olumsuz
yönde etkileyecektir. Yapılan bir araştırma sonucuna göre işletmelerin
COVID-19 sürecinde izledikleri politikaların salgın sonrasında da
tüketicilerin yaklaşık %50’lik kesiminin satın alma davranışlarında
kesinlikle değişime neden olacaktır (Pazarlamasyon Prime, 2020: 50).
COVID-19 sürecinde tüketici davranışlarında beklenen değişim,
işletmelerin tüketicilerin istek ve gereksinimlerine karşı yeni stratejiler
uygulamalarını gerektirmektedir. Tüketici merkezli sunulan mal ve
hizmet; zaman, mekan, fiyat, hız ve genel olarak etkin MİY gibi
uygulamaların tüketiciye olan uygunluk derecesine göre işletmeler rekabet
gücüne sahip olacaktır.
İşletmelerin geleneksel pazar bölümlendirmelerinin yanında müşterileri
fiyat ve zaman gibi hassas oldukları özelliklere göre de bölümlendirmeleri
(Yıldız ve Fırat, 2017: 256) fayda sağlayacaktır. Bunun için Çoban’a
(2005: 295) göre veritabanlı pazarlama ile bireysel müşteri iletişimleri
sağlanmakta, kişiye özgü ürünler sunulmakta ve müşteri sadakatinde
önemli kazanımlar elde edilmektedir. Zaman ilerledikçe müşterisini daha
iyi tanıyan işletmelerin müşterileriyle arasındaki ilişki, alıcı-satıcı
ilişkisinden farklı olarak çok daha yakın bir ilişkinin görülmesi şeklinde
ortaya çıkmaktadır (Karaman, 2019: 203). Kargo hizmetleri kapsamında
da müşterinin isteğine göre belirlenen zamanda, mekanda ve etkin iletişim
ile süreci karşılıklı yönetebilen firmalar her zaman tercih nedeni olacaktır.
Kargo hizmetlerinde yaşanan güncel sorunlar sektörün genel olarak
müşteri memnuniyetine göre yeni stratejiler uygulamasını zorunlu
kılmaktadır. Teknolojik alt yapının güncellenmesi ve etkin kullanımı,
insan kaynaklarının nitelik ve nicelik bakımından iyileştirilmesi, kişiye
özel uygulamalar için müşteri veri havuzunun oluşturulması ve daha
yaygın dağıtım kanalları ile hizmet standartlarının arttırılması
sağlanmalıdır.
Kargo firmalarının MİY uygulamalarının yetersiz olması işletmemüşteri arasındaki ilişkinin niteliğini de olumsuz etkileyerek şikayet haline
gelmektedir. Aynı kargo firmasında bile farklı uygulamaların yaşanması
müşterilerin güvenini kırmaktadır. Müşterisini tanıyan, ihtiyacına göre
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özel çözümler üreterek sorunun şikayete dönüşmesini engelleyen çalışan
ile müşteri ihtiyacına göre çözüm odaklı uygulamalar sun-a-mayan
çalışanın kargo firmasına etkisi tamamen farklı olacaktır. Çalışmada elde
edilen K3 kargo firmasının personel tavır ve davranışları ile ilgili yaşanan
şikayetler %87,5 oranındadır. Dolayısıyla doğrudan müşteri ile etkileşim
halinde olan personellerin MİY kapsamında donanımlı olması ve hizmet
içi eğitimlerle sürdürülebilir kişisel gelişimlerinin sağlanması yararlı
olacaktır.
Genel olarak değerlendirildiğinde COVID-19 salgın sürecinde kargo
firmalarına olan müşteri gereksinimi artmaktadır. Aynı zamanda müşteri
şikayetlerinde yaşanan sorunların çözümünde ise MİY faaliyetleri ve son
yıllarda önemi artmaya devam eden ilişkisel pazarlama uygulamaları,
işletmelerin müşterileri ile güçlü bağlar kurmasını sağlayacak olup,
işletmenin sadık müşteri portföyüne olumlu katkı sunması beklenmektedir.
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PAZAR ODAKLILIĞIN ALGILANAN FİRMA
PERFORMANSINA ETKİSİ, KOBİ’LER ÜZERİNE BİR
ARAŞTIRMA
The Effect of Market Orientation on Perceived Company Performance,
A Research on Smes
Fatma Atıgan*
Giriş
Pazar odaklılık, işletmelere uzun vadede karlılıklarını arttırmalarına
olanak sağlayan önemli pazarlama stratejilerinden biridir. Bu nedenle
yazında ve uygulamada pazar odaklılık ile işletme performans göstergeleri
arasındaki ilişkileri inceleyen çok sayıda çalışmanın bulunduğu
söylenebilir.
“Pazar odaklılık ile işletme performans ölçüleri olarak müşteri
memnuniyeti ve satış gelirleri ilişkisinin KOBİ’ler için anlamlılık
düzeyinin araştırılması” probleminden yola çıkılarak yapılan bu
araştırmada pazar odaklılığın müşteri odaklılık, rakip odaklılık ve
fonksiyonlar arası iş birliği olmak üzere üç boyutu KOBİ’ler için
araştırmaya konu edilmiştir.
Araştırma kapsamında ele alınan küçük ve orta ölçekli işletme
tanımları, KOSGEB’in belirlediği tanımlardır. Buna göre mikro işletme,
on kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya
mali bilançosundan herhangi birinin üç milyon Türk Lirasını aşmayan
işletmelerdir. Küçük işletme, elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve
yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi birinin yirmi beş
milyon Türk Lirasını aşmayan işletmelerdir. Orta büyüklükteki işletme ise,
iki yüz elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı
veya mali bilançosundan herhangi birinin yüz yirmi beş milyon Türk
Lirasını aşmayan işletmelerdir.
Araştırma kapsamında İzmir’de faaliyet gösteren 31 küçük ve 25 orta
ölçekli işletmenin yöneticilerine anket uygulanmış ve elde edilen veriler
SPSS 21.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir.
Çalışma kapsamında önce değişkenlere yönelik kavramsal çerçeve ele
alınmış ve daha sonra da araştırmanın analiz ve bulgularına yer verilmiştir.

(Dr. Öğr. Gör.); Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Yatağan MYO, Muğla-Türkiye, email: fatmaatigan@mu.edu.tr, ORCID ID: 0000-0002-8838-3688
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2. Kavramsal Çerçeve
Aşağıda araştırmanın kavramsal çerçevesine yönelik olarak pazar
odaklılık ve firma performansı kavramlarına değinilmiştir.
2.1. Pazar Odaklılık Kavramı
Pazar odaklılık; modern pazarlama anlayışının bir uygulaması olarak
pazar bilgisinin elde edilmesi, bu bilginin tüm örgütte paylaşılması ve
üstün müşteri değeri yaratmak amacıyla bu bilgiyle uyumlu programların
oluşturulmasıdır (Kohli ve Jaworski, 1990:1-3; Narver ve Slater, 1990:2021).
1950-1960 yıllarında “pazarlama odaklılık” kavramının, 1980’li
yıllardan itibaren “pazar odaklılık” şeklinde kavramsallaştığını söylemek
mümkündür. Pazarlama odaklılık, müşteri beklenti ve ihtiyaçlarına cevap
verilmesi yoluyla işletmelerin karını arttırabilecekleri bir anlayışı ifade
etmektedir. Ancak geçen zamanla birlikte bu yönelimin bakış açısının
genişlediği, pazarlama ve müşteri öneminin tüm işletme çapında dikkate
alınması gerektiği, diğer bir deyişle, pazarlama faaliyetlerinin
sorumluluğunun tüm işletme birimlerinde paylaşılmasını ifade eden
pazarlama odaklılıktan, pazar odaklılığa geçildiği ifade edilebilir (Day,
1994:3; Celuch vd., 2002:545).
Yazın incelendiğinde, pazar odaklılık yaklaşımı üzerinde birçok
çalışmanın yapıldığı görülmektedir. Bu çalışmalardan en önemlileri Kohli
ve Jaworski (1990:1-18), Deshpande, Farley ve Webster (1993:23-27),
Shapiro (1988) ile Narver ve Slater (1990:20-35), çalışmalarıdır. Her bir
çalışma pazar odaklılığı farklı boyutlarda ele almıştır.
Kohli ve Jaworski’ye (1990:1-3) göre, pazar odaklılık, davranışsal bir
bakış açısıyla; pazar bilgisinin toplanması ve analiz edilmesi, elde edilen
bilginin organizasyonda paylaşılması ve pazar bilgisine yönelik olarak
uygun aksiyonun alınması bileşenlerinden oluşan yönetsel bir süreçtir.
Pazar bilgisinin üretilmesi; işletmenin tüm birimleri tarafından,
müşterilerin mevcut ve gelecekteki beklenti ve taleplerini saptamak
amacıyla ve bu beklenti ve taleplerini değiştirebilecek olan dışsal faktörleri
de hesaba katarak, formel ve informel araçlarla, birincil ve/veya ikincil
kaynaklardan bilgilerin toplanmasıdır (Slater ve Narver, 1995:64; Kohli ve
Jaworski, 1990:3-4; Kotler ve Armstrong, 2018:11). Bilginin tüm işletmede
paylaşılması; bilgiyi toplayan tüm işletme birimleri tarafından formel ve
informel prosedürlerle bu bilginin yayılmasını ifade etmektedir. Bu şekilde
yayılan bilgi, değerini ve işletme yetkinliklerini arttırmaktadır (Kohli ve
Jaworski, 1990:5-6; Slater ve Narver, 1995:64). Aksiyon alınması ise; elde
edilen ve paylaşılan bilgiler ışında müşterilerin mevcut ve gelecekteki istek
ve beklentilerine yönelik ürün/hizmet tasarımı, hedef pazar seçimi gibi
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konularda uygun programların oluşturulmasıdır (Kohli ve Jaworski,
1990:6).
Deshpande, Farley ve Webster’a (1993:23-27) göre pazar odaklılık,
rakip odaklılıktan farklı ancak müşteri odaklılıkla aynı anlama gelen, uzun
dönemli karı hedefleyen, bunun için müşteri menfaatleriyle birlikte işletme
ve tüm paydaşların menfaatlerini de dikkate alan bir kavramdır. Ancak
başarılı bir pazarlama strateji için hem müşteri odaklı hem de rakip odaklı
olmak gerekmektedir (Day ve Wensley, 1988:2). Bununla birlikte müşteri
odaklılık örgüt kültürünün bir parçası olmalıdır. Deshpande ve
arkadaşlarının yaptıkları çalışma da bunu kanıtlar niteliktedir. Bu
çalışmaya göre yenilikçi kültüre sahip işletmelerin müşteri odaklılık
seviyeleri yüksek olarak tespit edilmiştir (Deshpande vd., 1993:23-27).
Shapiro’ya (1988) göre pazar odaklılık; işletmede tüm stratejik ve
taktiksel kararların ortak alındığı, toplanan tüm pazar bilgilerinin yayıldığı
ve içselleştirildiği, farklı kararların tartışılabildiği ve işletme yararına
uzlaşmanın sağlanabildiği, böylece çalışanlarda örgütsel bağlılık
duygusunun yaratıldığı ve kaynakların gereksiz kullanımının önüne
geçildiği bir süreç şeklinde ifade edilmiştir.
Narver ve Slater’a (1990:20-35) göre pazar odaklılık ise, sürdürülebilir
rekabet avantajı elde etmek amacıyla üstün müşteri değeri yaratacak
davranış normlarını örgütsel kültürün bir parçası şeklinde ele alınan,
müşteri odaklılık, rakip odaklılık ve fonksiyonlar arası koordinasyon
boyutlarından ve iki karar kriterinden (uzun vadeli sonuçlara odaklanma
ve karlılık) oluşan bir kavramdır. Şekil 1’de Narver ve Slater’ın pazar
odaklılık bileşenleri gösterilmiştir.

Şekil 1. Narver ve Slater’ın Pazar Odaklılık Bileşenleri
Kaynak: Narver, J. C. ve Stanley, F. S. (1990). The Effect of a Market Orientation on Business
Profitability. Journal of Marketing, s. 23.

Müşteri Odaklılık; işletmelerin mevcut ve potansiyel müşterileri için,
var olan ihtiyaç ve beklentilerinin ötesinde, gizli veya farkında olmadıkları
ihtiyaçları, önceden tespit etmeye yönelik çabalarla, müşteri değerini
arttırmaya yönelik yapılan faaliyetleri kapsamaktadır (Narver ve Slater,
1990:21; Narver vd., 2004:336).
357

Rakip Odaklılık; işletmelerin müşterilerine daha fazla değer
üretebilmeleri için, mevcut ve potansiyel rakiplerinin zayıf ve güçlü
yanlarını sürekli bir şekilde analiz etmeleri, tüm çalışanlarıyla birlikte
uygun rekabet stratejilerini geliştirmeleridir (Narver ve Slater, 1990:21;
Slater ve Narver, 1994:23).
Fonksiyonlar Arası Koordinasyon; işletmenin pazarlama departmanı
dışında başka bir departmanının da müşteri değeri yaratmada büyük bir
potansiyelinin olabileceğini vurgulamaktadır (Narver ve Slater, 1990:22).
Müşteri değeri yaratmanın çok boyutlu doğası gereğince işletmenin tüm
departmanlarının iş birliği içinde yaratacağı sinerjinin yaratacağı bu etki,
Kohli ve Jaworski’nin (1990:5) pazar odaklılık kavramıyla aynı anlamı
ifade etmektedir.
Narver ve Slater (1990:22), pazar odaklılığın bu üç davranışsal
boyutunun birlikte ve uzun vadeli uygulanması durumunda işletmelerin
daha yüksek oranlarda kar elde edeceklerini belirtmektedirler. Dolayısıyla,
üç davranışsal bileşen (Müşteri odaklılık, rakip odaklılık, fonksiyonlar
arası koordinasyon) ve iki karar kriterinden (Uzun dönem odaklılık ve
karlılık) oluşan pazar odaklılık yaklaşımını analiz edebilmek için çok
maddeli bir ölçek geliştirmişlerdir.
2.2. İşletme Performansı
İşletme performansı, işletmelerin belirledikleri amaçlara ulaşılıp
ulaşılmadığını saptamak amacıyla çeşitli kriterlerin ölçülerek işletme
başarı düzeyini belirlemeye yönelik kullanılan bir kavramdır (Porter,
1991:97; Akal, 1992:1).
İşletme performansı, işletmeler arası rekabet yarışında kullanılması,
işletme yöneticilerinin kararlarında belirleyici olması, müşteri
memnuniyeti ve işletme hakkında bilgi sahibi olunması bakımından
oldukça önemlidir (Öztek, 2005:22; Banker vd., 2006:330; Nzuve ve
Omolo, 2012:48).
İşletmelerin bir bütün olarak performanslarını ölçebilmek amacıyla
performans ölçütlerini açıklamak gerekmektedir (Kaplan ve Norton,
1996:54). Performans göstergesi adı verilen bu ölçütler yazında farklı
başlıklar altında ele alınmıştır. Öncelikle 1980’li yıllara kadar işletmelerin
finansal ölçütlere dayalı olarak performans ölçümlerini yapmaya
çalıştıkları söylenebilir. Fakat günümüz koşullarında artık bu ölçütlerin
yeterli olmadığı görülmektedir (Yüksel, 2003:181). Dolayısıyla yeni
performans boyutları geliştirilmiştir. İlgili yazın incelendiğinde, bazı
çalışmalar işletme performans boyutlarını verimlilik, etkinlik, kârlılık,
sürekli gelişme, kalite, çalışma hayatının kalitesi ve sosyal sorumluluk
biçiminde genel olarak ele alırken (Akal, 1992:16-41; Bolat, 2000:110141) bazı çalışmalarda ise işletme fonksiyonları bazında diğer bir ifadeyle,
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üretim, pazarlama, yenilikçilik ve finansal performans boyutlarıyla ele
almaktadırlar (Yüksel, 2003:187).
Araştırma kapsamında işletme performansının ölçümüne yönelik
algılanan firma performansı olarak pazar temelli performans
ölçümlerinden müşteri memnuniyetindeki ve satış gelirlerinde artış kriter
olarak alınmıştır. Pazarlama performansı birçok araştırmacının ortaya
koyduğu üzere pazar payı, karlılık ve satışlar ekseninde
değerlendirilmektedir (Hooley vd., 2003:23).
Pazarlama yazını incelendiğinde, pazar odaklılık kavramının
işletme/pazarlama performansı üzerindeki etkilerine yönelik birçok
çalışma yapıldığını söylemek mümkündür. Bu çalışmalardan bazıları söz
konusu bu iki değişken arasında anlamlı bir ilişki olduğunu tespit ederken
(Narver ve Slater, 1990:20-35; Jaworski ve Kohli, 1993:53-70; Slater ve
Narver, 1994:46-55; Deng ve Dart, 1994:725-742; Greenley, 1995:1-13;
Baker ve Sinkula, 1999:411-427; Jyoti ve Jyoti, 2012:297-313; Götz vd.,
2013:353-371; Erdem vd., 2013:74-104; Kılıç, 2015:130-155; Yücel ve
Ahmetoğulları, 2016:113-129; Jozsa, 2017:391-407; Şimşek, 2019:107128; Şahin ve Aytekin, 2019:17-38) bazıları ise, tam tersine bir ilişki
bulunmadığı (Caruana vd., 1999:5-15; Sargeant ve Mohamad, 1999:4259) sonucuna ulaşmışlardır. Ayrıca yapılan araştırmalarda pazar odaklılık
kavramının tüm alt boyutlarının performans üzerindeki etkilerini araştıran
sınırlı sayıda çalışma bulunduğunu ve bu çalışmalarda söz konusu
boyutların performans üzerindeki aracılık rolünün daha çok konu
edildiğini söylemek mümkündür (Harrison-Walker, 2001:139-172; Noble
vd., 2002:25-39).
3. Araştırma Metodolojisi
Bu bölümde araştırmanın amacı, hipotezleri, kavramsal modeli,
örnekleme süreci ve veri toplama yöntem aracı ile ilgili açıklamalara yer
verilmiştir.
3.1. Araştırmanın Amacı, Önemi ve Hipotezler
Araştırmanın amacı, KOBİ ölçeğindeki işletmelerde pazar odaklılık,
yöneticiler tarafından algılanan müşteri memnuniyeti ve gelir
performansları arasındaki ilişkileri ortaya koymak; pazar odaklılık
bileşenleri bakımından küçük ve orta ölçekli işletmeler arasındaki farkı
incelemektir.
Yazında pazar odaklılık konusunda çok sayıda araştırma bulunmakla
birlikte KOBİ’ler düzeyinde kavramı üç bileşeni ile birlikte ele alarak
performansla ilişkisini ortaya koyan çok az sayıda çalışma bulunmaktadır.
Bu nedenle araştırmanın, yazına bu boyutlarıyla katkı sağlaması
hedeflenmiştir.
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Bu kapsamda geliştirilen hipotezler şu şekilde ifade edilebilir:
H1: Pazar odaklılık düzeyi, küçük ve orta ölçekli işletmeler arasında
farklılık göstermektedir.
H2: Müşteri memnuniyetindeki artış düzeyi, küçük ve orta ölçekli
işletmeler arasında farklılık göstermektedir.
H3: Satış gelirlerindeki artış düzeyi, küçük ve orta ölçekli işletmeler
arasında farklılık göstermektedir.
H4: Pazar odaklılık bileşenleri, müşteri memnuniyetindeki artışı olumlu
yönde etkilemektedir.
H5: Pazar odaklılık bileşenleri, satış gelirlerindeki artışı olumlu yönde
etkilemektedir.
H6: Pazar odaklılık bileşenlerinin müşteri memnuniyetindeki artışa
etkisi, küçük ve orta ölçekli işletmeler arasında farklılık göstermektedir.
H7: Pazar odaklılık bileşenlerinin satış gelirlerindeki artışa etkisi,
küçük ve orta ölçekli işletmeler arasında farklılık göstermektedir.
3.2. Araştırmanın Modeli
Araştırmanın kavramsal modeli Şekil 2’de gösterilmektedir.

PAZAR
ODAKLILIK
Rakip odaklılık

ALGILANAN FİRMA
PERFORMANSI
 Müşteri
memnuniyetinde artış
 Satış gelirlerinde artış

Müşteri odaklılık
Fonksiyonlar arası
koordinasyon

Şekil 2. Araştırmanın Kavramsal Modeli
3.3. Araştırmanın Anakütlesi ve Örneklemi
Araştırmada, İzmir’de faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekteki
işletmeler, anakütle olarak belirlenmiştir. Sektör ayrımı yapmaksızın söz
konusu kriterlere uyan işletmeler telefonla aranmış; kabul edenlerle yüz
yüze görüşme yapılarak anketler toplanmıştır. Sonuçta 31 küçük
(araştırmaya katılanların %55,4’ü) ve 25 (araştırmaya katılanların
%44,6sı) orta ölçekli işletmenin yöneticileriyle anket çalışması
gerçekleştirilmiştir.
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3.4. Araştırmanın Yöntemi ve Kısıtlar
Oluşturulan anket formunun birinci bölümünde öncelikle yöneticilere
işletmelerinin ölçeklerini (Küçük ve Orta) belirlemeye yönelik soruya yer
verilmiştir. Daha sonra araştırma değişkenlerinden pazar odaklılık
değişkenine ilişkin Narver ve Slater’ın (1990) geliştirdikleri müşteri
odaklılığa ilişkin altı, rakip odaklılığa ilişkin üç ve fonksiyonlar arası
koordinasyona ilişkin altı soru sorulmuştur. Pazar Odaklılık bileşenleri için
5’li Likert ölçeği (1:Kesinlikle Katılmıyorum, 5:Tamamen Katılıyorum)
kullanılmıştır.
Müşteri memnuniyet düzeyinde ve satış gelirindeki artışa yönelik
olarak yöneticilerden son üç yıllık faaliyetlerini dikkate alarak yanıt
vermeleri istenmiştir. Müşteri memnuniyeti için “Müşteri memnuniyet
düzeyinde artış”, gelir ile ilgili olarak da “satış gelirindeki artış” gösterge
olarak dikkate alınmıştır ve bu kriterlere ilişkin değerlendirmeler boyutsal
ölçek (1:Çok olumsuz 5: Çok olumlu) ile ölçülmüştür.
Sonuç olarak hazırlanan anket formunda toplam 18 soru bulunmaktadır.
Anket verileri SPSS 21.0 programında çoklu regresyon analizi ve İki
Anakütle Aritmetik Ortalamalarının Karşılaştırılması t Testi ile analiz
edilmiştir. Araştırmanın sadece İzmir’de faaliyet gösteren KOBİ’leri
kapsaması ve kolayda örnekleme yapılmış olması önemli kısıtlardır.
4. Araştırmanın Bulguları
Pazar odaklılık bileşenleri ile müşteri memnuniyeti ve satış
gelirlerindeki artış bakımından küçük ve orta ölçekli işletmeler arasındaki
farklılığın testi İki Anakütle Aritmetik Ortalamalarının Karşılaştırılması t
Testi ile yapılmış olup ortalamalar Tablo 1’de ve farklılık analizi sonuçları
Tablo 2’de yer almaktadır. Analiz sonuçlarına göre anlamlı fark
bulunmadığından H1, H2 ve H3 hipotezleri reddedilmiştir.
Tablo 1. Değişkenlerin Merkezi Eğilim Ölçüleri
ÖLÇEK
Küçük
Orta
Küçük
Müşteri Odaklılık
Orta
Fonksiyonlar Arası Küçük
Koordinasyon
Orta
Küçük
Müşteri Memnun.
Artış
Orta
Satış Gelirlerindeki Küçük
Artış
Orta
Rakip Odaklılık

n

Ortalama

31
25
31
25
31
25
31
25
31
25

4,33
4,47
4,21
4,22
4,05
4,30
4,35
4,48
3,71
3,88

Standart
Sapma
,494
,624
,492
,440
,756
,451
,486
,510
,529
,526

Standart
Hata
,089
,125
,088
,088
,136
,090
,087
,102
,095
,105

Tablo 2. Değişkenlerin Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Arasında
Farklılıklarının Analiz Sonuçları
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Değişkenler
Rakip
Odaklılık
Müşteri
Odaklılık
Fonksiyon
Arası
Koordinasyon
Müşteri
Memnun. Artış
Satış
Gelirlerindeki
Artış

Farkın
Standart
Hatası

%95 Güvenlik
Düzeyinde Fark
Aralığı
En
En
Düşük Yüksek

F

p

t

Sd

p

Ort.
Farkı

,001

,970

-,893

54

,376

-,133

,149

-,433

,166

1,117

,295

-,082

54

,935

-,010

,126

-,264

,243

4,491

,039 -1,434

54

,157

-,246

,172

-,590

,098

2,100

,153

-,937

54

,353

-,125

,134

-,393

,143

1,542

,220 -1,201

54

,235

-,170

,142

-,455

,114

Pazar odaklılık bileşenlerinin müşteri memnuniyetindeki ve satış
gelirlerindeki artışa etkisi, çoklu regresyon analizi ile yapılmış olup
sonuçlar Tablo 3 ve Tablo 4’de gösterilmiştir. Pazar odaklılık bileşenleri
ile müşteri memnuniyeti arasındaki çoklu korelasyon katsayısı 0,913
çıkmış olup model, Tablo 3’e göre istatistiksel olarak anlamlı çıkmıştır.
Buna göre H4 hipotezi kabul edilmiştir. Tablo 4’de her bir bileşenin
etkisinin regresyon katsayıları olarak anlamlı sonuç verdiği görülmektedir.
Tablo 3. Pazar Odaklılık Bileşenlerinin Müşteri Memnuniyetindeki
Artışa Etkisinin Anlamlılık Testi

Regresyon
Artık
Toplam

Karelerin
Toplamı
11,309
2,245
13,554

Sd
3
52
55

Karelerin
Ortalaması
3,770
,043

F

p

87,332

0,000

Tablo 4. Pazar Odaklılık Bileşenlerinin Müşteri Memnuniyetindeki
Artışa Etkisi Regresyon Modeli Katsayıları
Standardize
Olmayan
Standardize
Katsayılar
Katsayılar
Standart
B
Hata
Beta
t
-,244 ,330
-,737
Sabit
COMOR ,111
,051
,124
2,185
CUSOR
,690
,067
,647
10,285
FUNOR ,302
,048
,393
6,252
COMOR: Rakip odaklılık CUSOR: Müşteri odaklılık

Eşkökenlik
p
,464
,033
,000
,000

Tölerans
,989
,804
,807

VIF
1,011
1,244
1,239

FUNOR: Fonksiyonlar arası koordinasyon

Pazar odaklılık bileşenleri ile satış gelirlerindeki artış arasındaki çoklu
korelasyon katsayısı, 0,365 çıkmış olup, söz konusu bileşenlerin satış
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gelirlerindeki artışa etkisinin %5 önem derecesinde anlamlı olmadığı
görülmüş; bu nedenle H5 hipotezi reddedilmiştir.
Tablo 5. Pazar Odaklılık Bileşenlerinin Satış Gelirlerindeki Artışa
Etkisinin Anlamlılık Testi
Regresyon
Artık
Toplam

Karelerin Toplamı Sd Karelerin Ortalaması
F
p
2,053
3
,684
2,661 0,058
13,375
52
,257
15,429
55

Pazar odaklılık bileşenlerinin müşteri memnuniyetindeki artışa
etkisinin küçük ve orta ölçekli işletmeler arasında farklı olup olmadığının
testinin sonuçları Tablo 6’de yer almaktadır. Her iki ölçekteki işletmeler
için etki istatistiksel olarak anlamlı çıkmıştır. Küçük ölçekli işletmelerde
pazar odaklılık bileşenlerinin regresyon katsayılarına ve önem derecelerine
bakıldığında, rakip odaklılığın anlamlı bir etkiye sahip olmadığı, diğer iki
bileşenin etkide rol oynadığı görülmektedir. Müşteri odaklılık regresyon
katsayısının fonksiyonlar arası koordinasyon regresyon katsayısından çok
yüksek olduğu da dikkat çekmektedir.
Orta ölçekli işletmeler için pazar odaklılık bileşenlerinin üçünün de
etkide anlamlı rol oynadıkları görülmektedir. Bu işletmelerde de müşteri
odaklılık regresyon katsayısının diğerlerine göre daha yüksek olduğu
saptanmıştır. Bu sonuçlar ışığında H6 hipotezi kabul edilmiş olup, pazar
odaklılık bileşenlerinin müşteri memnuniyetinin artışında etkilerinin farklı
olduğu söylenebilir.
Tablo 6. Pazar Odaklılık Bileşenlerinin Müşteri Memnuniyetindeki
Artışa Etkisinin Ölçeklere Göre Farklılık Analizi Sonuçları
Bağımlı Değişken:
Müşteri
memnuniyetindeki
artış
Küçük ölçekli
işletmeler
Orta ölçekli
işletmeler

Rakip
odaklılık

Model
F

p

48,021
97,884

Müşteri
odaklılık

Fonksiyonlar
arası
koordinasyon

p

B

p

B

p

0,000

B
0,095

0,296

0,728

0,000

0,198

0,005

0,000

0,224

0,001

0,864

0,000

0,39

0,000

Pazar odaklılık bileşenlerinin satış gelirlerindeki artışa etkisi yukarıda
belirtildiği üzere istatistiksel olarak anlamlı çıkmamış olmakla beraber, söz
konusu etki küçük ve orta ölçekli işletmeler için ayrı ayrı test edilmiş,
küçük ölçekli işletmeler için model (F=1.705, p=0,190), orta ölçekli
işletmeler için model (F=0,741, p=0,540) değerleriyle kabul edilmemiş
olup H7 hipotezi reddedilmiştir.
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5. Sonuç ve Öneriler
KOBİ niteliğindeki işletmelerde pazar odaklılık, algılanan müşteri
memnuniyeti ve gelir performansları arasındaki ilişkileri ortaya koymak;
pazar odaklılık bileşenleri bakımından küçük ve orta ölçekli işletmeler
arasındaki farkı incelemek üzere yapılan araştırmanın bulguları şu şekilde
özetlenebilir:
 Pazar odaklılık bileşenlerinin düzeyi, küçük ve orta ölçekli
işletmeler arasında farklılık göstermemektedir.
 Ölçek ayrımı olmadığında, araştırma kapsamına giren tüm
işletmeler için pazar odaklılık bileşenlerinin müşteri memnuniyetinin
artışına etki ettiği; ancak satış gelirlerindeki artış söz konusu olduğunda bu
etkinin anlamlı olmadığı görülmektedir.
 Küçük ölçekli işletmelerde pazar odaklılık bileşenlerinin müşteri
memnuniyetine etkisinde müşteri odaklılık ve fonksiyonlar arası
koordinasyon daha önemli rol oynarken, müşteri odaklılığın payı daha
yüksektir.
 Orta ölçekli işletmelerde pazar odaklılık bileşenlerinin müşteri
memnuniyetine etkisinde tüm bileşenler rol oynamakta; ancak bu grupta
da müşteri odaklılık daha ağır basmaktadır.
Araştırma sonuçlarından yola çıkılarak uzun vadede karını arttırmak
isteyen orta ölçekli işletmeler için; pazar odaklı stratejileri uygulamaları,
işletme programlarında müşteriyi merkeze koyan uygulamalara ağırlık
vermeleri önerilebilir. Küçük ölçekli işletmeler için de benzer önerilerle
birlikte, tüm departmanlarının müşterileri merkeze alan ve müşteriye değer
yaratan faaliyetlere odaklanmaları eklenebilir.
Gelecekte KOBİ’ler düzeyinde daha büyük kapsamlı anakütlelerle
araştırmaların yapılmasının ve sektörel farklılıkların da analizlere dahil
edilmesinin, hem pazarlama yazınına katkıyı artıracağı hem de
uygulamaya yol göstericilik düzeyinin yükseleceği düşünülmektedir.
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GİRİŞ
İnsan, fiziki yapı olarak hayatını herhangi bir tabii çevrede olduğu gibi
sürdürebilmek için donatılmış değildir (Arslantaş, 2014: 319). Dünyadaki
yaşamına avcılık ve toplayıcılık ile başlamıştır. Bu dönemde yiyecek genel
olarak avlanır veya toplanır, pastoral veya tarımsal toplumlarda olduğu
gibi üretilmez (Mayor & Yayla, 2013: 228). Ancak avcılık ve toplayıcılık
ile başlayan insanın varoluş mücadelesi zekâsı dolayısıyla günümüz bilgi
toplumuna kadar ulaşmıştır. Doğal yaşama uyum sağlama çabası;
insanoğlunun yerleşik yaşama geçmesini ve beslenebilmek için tarım
kültürünü oluşturmasını zorunlu kılmıştır.
Tarım, insanlık tarihi ile başlayan dünyanın en eski ve ilk
mesleklerinden birisidir. Dolayısıyla tarımsal faaliyetlerin yapıldığı
çiftçilik, insanın temel ihtiyaçlarını karşılandığı gıda üretimine yönelik
olarak yapılmaktadır (Direk, 2012: 9). Yerleşik yaşam düzeni ve tarım
kültürü oluşumu açısından, Anadolu’nun dünya kültür tarihinde yeri ve
önemi ise tartışılmazdır.
Anadolu tarih boyunca çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapmış bir
coğrafyadır. Bu uygarlıklarda tarımsal faaliyetler, bölgenin iklim çeşitliliği
nedeniyle çok çeşitli alanlarda yoğun bir şekilde yapılmıştır. Eski bir
coğrafya olan Anadolu’da, eski dünyanın ticaret merkezi olmasının da
verdiği canlılıkla, çok çeşitli tarımsal faaliyetler eski devirlerden beri
sürdürüle gelmiştir (Yavuz ve Çağlayan, 2005: 1).
Başlangıçta insanlığın beslenmesi için gıda ürünleri üretimi yapan tarım
sektörü, zamanla diğer sektörlere hammadde sağlama, sermaye stoku
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oluşturma, istihdam ve gelir yaratma gibi önemli görevleri de üstlenmiştir.
Ancak tarım sektörünün gıda güvencesi görevi önemini her zaman
korumuştur.
Gıda güvencesi “tüm hane halkı üyelerinin fiziksel ve ekonomik olarak
yeterli gıdaya ulaşması ve bu ulaşmada hane halkının bir risk taşımaması”
olarak tanımlanmaktadır (Demirbaş & Atış, 2005: 180).
Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre; beslenme yani gıdaya
ulaşabilme, fizyolojik ihtiyaçlar içerisinde olan temel bir gereksinimdir
(Maslow, 1954: 326-327). Diğer taraftan Maltus, insanlığı korkutan ünlü
Nüfus Kuramı’nı yani; nüfusun her zaman geometrik dizi buna karşın gıda
maddeleri üretiminin ise aritmetik dizi olarak artacağı görüşünü ileri
sürmüştür. Maltus aynı zamanda, artan nüfusa karşılık yeterli düzeyde gıda
maddesi üretememenin; toplum refahını olumsuz etkileyeceğini de
belirtmiştir (Makarchuk, Skudlarski, Kupchyk & Zelazinski, 2015: 74;
Hatırlı, Öztürk & Aktaş, 2007: 212).
Maslow’un ortaya koyduğu temel ihtiyaç yaklaşımı, insanın biyolojik
varlığında gıda ürünlerinin önemini ortaya koyarken, Maltus’un Nüfus
Kuramı, gıda ürünlerinin toplumsal refah açısından önemine dikkat
çekmiştir.
Tarım sektörünün diğer sektörlerden farklı olarak; üretimde doğal
kaynaklara ve doğal koşullara olan bağımlılığı, Maltus’u haklı çıkarır
niteliktedir. Ancak teknolojik ve bilimsel gelişmelerin tarım sektörüne
uyarlanması; tarımsal faaliyetlerin doğaya bağımlılığını tamamen ortadan
kaldırmasa da üretimde verimlilik artışı, bitkisel hastalıkla mücadele,
tarımsal ürünleri saklama koşulları ve benzeri konularda çiftçilere ve
dolayısıyla topluma avantajlar sağlamıştır. Kısacası çiftçilerin ve tarımsal
ürün işleyen işletmelerin, artan nüfusun gıda ihtiyaçlarını gidermeye
yönelik, kısa süre içerisinde daha fazla üretim yapabilme ve üretilen gıda
ürünlerini işleyerek saklama koşullarını uzatabilme çabaları hızlanmıştır.
Bu çabalar; tarımsal üretim yapısında, doğal ve sürdürülebilir tarımdan,
endüstriyel tarıma dönüşüm şeklinde olmuştur.
Endüstriyel tarım; kimyasal tarım ilaçları, kimyasal gübreler kullanılan
tarım sistemini tanımlamak için kullanılır (Özkaya ve Özden, 2014: 39).
Endüstriyel tarım ve üretim biçimi; tarla, bahçe ya da ahırdan başlayarak,
nihai gıda ürününün oluşumu ve pazarlanmasına kadar her adımda
tüketicinin karşısına çıkmaktadır. Tüketiciler ilk olarak tarımsal ürün
yetiştirme aşamasında ilaç, genetiği ile oynanmış tohum ya da kullanılan
sunî gübreler ile endüstriyel tarımla tanışmaktadırlar. Ürünün ortaya
çıkmasından sonra, tarımsal ürünün işlenmesi, raf ömrünün uzatılması ve
ürünün pazarlanmasına yönelik kullanılan kimyasallar, koruyucular,
renklendirici ve tatlandırıcılar ile bu tanışıklık devam etmektedir.
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Bilim ve teknolojide meydana gelen gelişmelerin tarım sektörüne
uyarlanması, toplumsal anlamda tarımsal ürünlere yönelik tüketicilerin
başka konuları sorgulanmasını da beraberinde getirmiştir. Tarımsal
ürünlerin sağlıklı ve doğal olması, genetiği ile oynanmış tohumdan
üretilmemiş olması, kimyasal ve pestisit içermemesi, sürdürülebilir çevre
ve tarıma uygun faaliyetler ile üretilmiş olması gibi hususlar, tüketiciler
tarafından tartışılmaya başlanmıştır. Tüketim alışkanlıkları da bu
tartışmalar çerçevesinde değişime uğramıştır.
Türk toplumunun gıda tüketiminde hayvansal ve bitkisel ürünlerin yeri
ve önemi oldukça büyüktür. Tüketiciler bu ürünleri işlenmemiş (yaş sebze
ve meyve, yumurta, süt, kırmızı ve beyaz et, hububat vb.) ya da işlenmiş
(kurutulmuş meyve ya da sebze, salça, zeytinyağı, peynir, yoğurt, sucuk,
pastırma, konserve vb.) olarak tüketmektedirler. Bu araştırmada; hane
halklarının gıda tüketim alışkanlıklarında köy ürünlerinin yeri ve bu
ürünler ile ilgili algıları araştırılmıştır.
MATERYAL ve YÖNTEM
Bu çalışmanın ana materyalini; Şanlıurfa ili kent merkezinde ikamet
eden ve gıda tüketiminde karar verici olan hane halkı fertlerinden elde
edilen birincil veriler oluşturmaktadır. Birincil veriler araştırmacının
araştırma konusu ile ilgili bilgileri kendisinin toplamasıdır. Birincil
verilerin toplanmasında anket, odak grup görüşmeleri, mülakat ve gözlem
gibi yöntemler uygulanır.
Araştırmada birincil verilerin toplanmasında anket yöntemi
uygulanmıştır. Anket uygulanacak fert sayısının tespitinde oransal
örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Oransal örnekleme yönteminde
kullanılan formül aşağıda verilmiştir (Anderson, Sweeney, Williams,
Camm & Cochran, 2014: 301);
𝑛=

𝑁∗𝑝∗𝑞
414722 ∗ 0,5 ∗ 0,5
=
≅ 277
(𝑁 − 1) ∗ 𝜎𝑝2 + 𝑝 ∗ 𝑞 (414722 − 1) ∗ (0,03)2 + 0,5 ∗ 0,5
2

𝜎𝑝2

𝑟

0,05 2

= (𝑍 ) = (1,65) = 0,032
𝛼
2

Formülde;
n: Örnek büyüklüğü,
N: Popülâsyondaki hane halkı sayısı,
𝜎𝑝2 : Oranın varyansı,
r: Ortalamadan izin verilen hata payı (%5),
Z/2: z cetvel değeri
p: İncelenen olayın meydana gelme olasılığı olarak ifade edilmektedir.
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Burada %90 güven aralığında (z = 1,65) ve ortalamadan %5 sapma ile
anket yapılacak hane sayısı 277 olarak belirlenmiştir. Popülâsyondaki hane
sayısı TÜİK’in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nden alınmıştır (TÜİK,
2020a).
Anket yöntemi ile elde edilen verilerin analizinde hem tanımlayıcı
(betimleyici) hem de vardamsal (ilişki – anlam arayan) analiz yöntemleri
kullanılmıştır.
BULGULAR ve TARTIŞMA
Demografik Bulgular
Saha araştırmasında anketler, hane içerisinde gıda tüketiminde karar
verici olan bireylere uygulanmıştır. Görüşme yapılan bireylerin tamamı
evli olup bireylere ilişkin demografik bilgiler Tablo 1’de verilmiştir.
Aile içi tüketiminde alınan kararlarda baba, anne, çocuk ve hane
halkının diğer üyeleri rol üstlenmektedirler (Durmaz & Bahar, 2011: 66).
Cinsiyet tüketicinin satın alma davranışını belirleyen önemli
faktörlerdendir. Hem satın alma kararında hem de ürün ve marka
seçiminde önemli bir role sahiptir (Little, Ilbery & Watts, 2009: 202).
Türkiye’de geleneksel yapıda, tek gelir getirici konumunda olan babanın
söz konusu üstünlüğü, kadının ekonomik anlamda ve eğitim alanında
yapmış olduğu atılımlar ile güç kaybetmeye başlamıştır (Kitapcı &
Dörtyol, 2009: 331). Araştırmada görüşmeye katılan bireylerin %44,8’i
(124 kişi) kadın %55,2’si (153 kişi) erkektir.
Tablo 1. Tüketicilerin Demografik Özellikleri
Değişken
Cinsiyet

Yaş

Eğitim

Hane Halkı
Sayısı
Hane Geliri
(TL)

Kişi Sayısı (n)
124
153
33
79
95
56
14
15
9
63
43
63
75
9
126
141
10
79
139
37

Kadın
Erkek
18-29
30-39
40-49
50-59
60 ve üzeri
Okuryazar değil
Okuryazar
İlkokul
Ortaokul
Lise
Ön lisans/lisans
Lisans Üstü
1-4
5-9
10 ve üzeri
2.500 ve altı
2.501-5.000
5.001-7.500
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%
44,8
55,2
11,9
28,5
34,3
20,2
5,1
5,4
3,2
22,8
15,5
22,8
27,1
3,2
45,5
50,9
3,6
28,5
50,2
13,4

7.500 üstü

22

7,9

Tüketim davranışları araştırmalarında yaş değişkeni sıklıkla
kullanılmaktadır. Bu değişken tek başına yeterli olmasa da tüketime dayalı
davranışlar ile ilgili birtakım bilgiler verir (Schewe & Meredith, 2004: 5152). Yaş; hanelerin tüketiminde karar vericilerin satın alma davranışını
belirleyen etmenlerden bir tanesidir. Yaşın etkisi burada iki farklı biçimde
karşımıza çıkmaktadır. Birincisi; gıda tüketimi kararı veren bireyin yaşıdır.
İkincisi ise hanedeki diğer bireylerin yaşlarıdır. Hanedeki bireylerin belirli
ve aynı zamanda farklı gereksinmeleri ortaya çıkmaktadır. Değişen yaş ile
birlikte, bu gereksinimler de değişir. Görüşme yapılan bireylerin yaşları 18
(en düşük) ile 71 (en yüksek) arasındadır. Yaş grubuna göre; bireylerin
%34,3’ü (95 kişi) 40-49 yaş aralığındadır. Görüşme yapılan bireylerin
ortalama yaşı 44,7’dir.
Eğitim düzeyindeki değişim bireylerin satın alma davranışlarını
etkileyen bir etmendir. Bu durumdan gıda ürünleri satın alma isteği de
ciddi anlamda etkilenir. Eğitim düzeyinin değişmesi; bireyin tüketime
yönelik algısını, bilinç düzeyini, toplumsal rol ve statüsüne bağlı olarak
gereksinimlerini farklılaştırır. Bireylerin %22,8’i (63 kişi) ilkokul %22,8’i
(63 kişi) ise lise mezunudur. Bireyler içerisinde okuma yazma
bilmeyenlerin oranı %5,4 (15 kişi) olup bu bireylerin tamamı orta yaş ve
üzeri kadınlardır.
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre;
Türkiye'de 2014 yılında 3,6 kişi olan ortalama hane halkı büyüklüğü 2018
yılında azalarak 3,4 kişi olmuştur. Şanlıurfa ili, illere göre hane halkı
büyüklüğü itibari ile Şırnak ilinden sonra ikinci sıradadır. Şanlıurfa ilinde
2018 yılında ortalama hane halkı sayısı 5,5 kişidir (TÜİK, 2019).
Araştırma sahasında ortalama hane halkı sayısı 5,8 kişidir. Hanelerin
%50,9’unda (141 kişi) hane halkı sayısı 5-9 kişi arasındadır.
TÜİK’in “Hane Halkı Bütçe Araştırması’nın” 2014, 2015 ve 2016
yıllarına ait verilerinin birleştirilmiş sonuçlarına göre; toplam tüketim
harcamalarının büyük bölümünü konut ve kira, gıda ve alkolsüz içecekler
ile ulaştırma harcamaları oluşturmuştur. Türkiye’de 2018 yılında gıda ve
alkolsüz içeceklerin toplam tüketim harcamalarındaki payı %20,3’dür.
Tüketim harcamaları içinde gıda ve alkolsüz içecek harcaması payının en
yüksek olduğu bölge %27,9 ile TRC Güneydoğu Anadolu Bölgesi’dir.
Tüketim harcamaları hane halkı büyüklüğünden etkilenen bir değişkendir.
TÜİK’in verilerine göre; hane halkı sayısı arttıkça gıda ve alkolsüz
içecekler için yapılan harcamaların, toplam tüketim içerisindeki payı da
artmaktadır. TÜİK’in 2018 verilerine göre; Hane halkı büyüklüğü 1-4 kişi
arasında olduğu hanelerde gıda ve alkolsüz içeceklerin toplam tüketim
harcamaları içerisindeki payı yaklaşık %20 iken, beş kişide %22,7, altı
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kişide %24,3, yedi ve üzeri kişide ise %29,4 olmaktadır (TÜİK, 2017;
TÜİK, 2020b).
Gelir düzeyindeki değişim, tüketim alışkanlıklarını etkileyen önemli bir
değişkendir (Xuguang, Mroz, Popkin & Zhai, 2000: 740; Seale, Regmi,
Anita, Bernstein, 2003: 1). Engel kanununa göre; aile geliri arttıkça, gıda
harcamalarının toplam gelir içerisindeki oranı gittikçe azalır. Aileler artan
gelirlerinin daha az bir oranını gıda ürünlerine ayırmaktadırlar (Akbay ve
Boz, 2005: 127). Araştırma sahasında hanenin ortalama geliri 4.170
TL’dir. Hanelerin %50,2’sinin (139 kişi) geliri 2.501-5.000 TL
arasındadır. En düşük hane geliri 1.000 TL en yüksek hane geliri ise 17.000
TL’dir. Bireylerin toplam tüketim harcamalarında gıda harcamalarına
ayırmış oldukları pay ortalama %26,7’dir. Düşük gelir (2.500 TL ve altı)
grubunda bu oran %31,4’e yükselirken gelir seviyesi yükseldikçe bu
oranda azalmaktadır. Gelir seviyesi 5.001-7.500 TL arasında olan
katılımcıların tüketim harcamaları içerinde gıda harcamalarının payı
%24,5’dir.
Köy Ürünü Algısı
Tüketiciler beslenme kültürlerinde var olan köy ürünlerini tercih
aşamasına geldiğinde, birçok farklı terminolojik kavram ile karşı karşıya
kalmaktadır (organik, doğal, GDO’suz, iyi tarım uygulaması, yerelyöresel, coğrafi işaretli, katkısız, ekolojik vb.). Bu sınıflandırma ve
etiketlendirme biçimi; ürünün yetiştirilmesi, işlenmesi ve pazarlanması
süreçlerinde kullanılan tohum, ilaç, kimyasal, koruyucu madde,
renklendirici ve tatlandırıcılar ile ilişkilendirilebilen bir sınıflandırılma
biçimidir. Tüketicilerin bu konular ile ilgili bilgisi var ise ve yazılmış ise
ambalaj ya da etiketlerdeki bilgilendirme metinleri ile mümkündür. Bu
bilgilendirme etiketlerinin kullanımı da tüketicilerin bilinç düzeylerine ya
da bilinçli tüketici davranışlarına bağlıdır.
Bilinçli tüketici; tüketim süreci içinde tüm hak ve yükümlülüklerini ve
bunlara göre davranmasını bilen tüketicidir. Tüketici kaliteli mal ve
hizmeti talep etmeli, satın aldığı mal ve hizmet ayıplı ise hakkını aramalıdır
(Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 2011: 8). Bu çerçevede bilinçli tüketici; mal
ve hizmet satın alırken temel ihtiyaçlarını ön planda tutan, satın alacağı
mal ve hizmetlerin kaliteli, güvenli, ucuz ve sağlam olmasına dikkat eden,
geliri ile giderleri arasında denge kuran bireylerdir (Gülmez, 2006: 154).
Söz konusu hane halkının gıda tüketimi olunca; bilinç ve hassasiyet düzeyi
bireylerde çok daha önemli olmaktadır.
Araştırma alanında tüketicilere “Aşağıda verilen ifadelerden sizce
hangisi köy ürünlerini tanımlamaktadır” sorusu yöneltilmiş olup Tablo
2’deki cevaplar alınmıştır. Tüketicilerin büyük çoğunluğu olan %66,8’i
(185 kişi) 2 nolu cevabı verirken azımsanmayacak bir kitle olan %33,2’si
(93 kişi) 2 nolu cevap dışındaki cevapları vermişlerdir. Verilen cevaplara
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göre tüketicilerin köy ürünleri ile ilgili yaklaşımları ve algısı istenilen
düzeyde olamasa da çok kötü değildir denebilir. Ancak tüketicilerin köy
ürünlerinden beklentisi sadece kimyasal girdilerin kullanılmaması
değildir. Tüketiciler “üretimden tüketime kadar her aşamanın kontrollü
olması ve bu sürecin sertifikalandırılmasını” istemektedirler.
Tablo 2. Tüketicilere Göre Köy Ürünlerinin Tanımı
Verilen Cevaplar
1. Biyoteknolojik yöntemlerle kendi türü dışındaki bir türden gen
aktarılarak belirli özellikleri değiştirilmiş olan ürünlere denir.
2. Üretimde kimyasal girdiler (fabrikasyon yem, gübre, ilaç vb. )
kullanılmadan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve
sertifikalı olarak yürütülen üründür.
3. Üretimde kimyasal girdiler (Suni gübre, ilaç, fabrika yemi vs)
kullanılarak, geleneksel şekilde üretilen üründür.
Toplam

Kişi
Sayısı

%

5

1,8

185

66,8

87

31,4

277

100,0

Ülkemizde gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin
önlenmesi, kişilerin sağlığının ve tüketici menfaatlerinin korunması ile
sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla gıda ve gıda ile temas
eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm
aşamalarında resmi kontrol faaliyetleri Tarım ve Orman Bakanlığı
tarafından yürütülmektedir. 5996 sayılı "Veteriner Hizmetleri, Bitki
Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu" ve bu Kanun kapsamında hazırlanan, "Gıda
ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik" gereğince; laboratuvar
sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten/ithal eden;
kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş,
değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası,
parti ve/veya seri numarasını içeren bilgiler kamuoyunun bilgisine
sunulmaktadır (Tarım ve Orman Bakanlığı, 2020). Tarım ve Orman
Bakanlığı tarafından yürütülen denetim faaliyetleri; tüketicilerin sağlığının
korunması kadar gıda sektöründe haksız rekabetin önlenmesi bakımından
da önemli bir adımdır.
Tüketicilere “köy ürünleri denildiğinde aklınıza gelen ilk beş özelliği
belirtiniz” sorusu, açık uçlu olarak sorulmuş ve bu özellikleri önem sırasına
göre vermeleri istenmiştir. Verilen cevaplar beş başlık altında toplanıp, her
katılımcının önem sırasına göre verdiği cevaplar, en önemli kriter
seçeneğine bir, en az önemli kriter seçeneğine beş vermek koşulu ile
değerlendirmeye alınmıştır. Alınan cevapların tercih dağılımı ve indeks
sıralaması Tablo 3’de verilmiştir.
Tüketiciler köy ürünlerinin özelliklerini önem sırasına göre
sıraladıklarında en önemli özellik “Organik olması” ondan sonra ise
“Doğal olması” özellikleri sıralamaya girmiştir. Köy ürünlerinin organik
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olması özelliği; hem açık uçlu soruya verilen cevapta, hem de indekse
dayalı derecelendirmede ilk sırada yer almaktadır (Tablo 3).
Tablo 3. Köy Ürünleri Denilince Akla Gelen Özellikler
Özellikler
Organik
Doğal
Besleyici
Güvenilir
Yöresel

1.
Tercih
97
121
10
26
23

2.
Tercih
114
65
63
18
17

3.
Tercih
29
47
71
82
48

4.
Tercih
11
38
91
82
55

5.
Tercih
26
6
42
69
134

İndeks

Derece

597
612
1014
1063
1146

1
2
3
4
5

Organik gıdalar; yetiştirilmesinde ve işlenmesinde genetik
mühendisliğin, yapay ve benzeri gübrelerin, böcek ilaçlarının, yabani ot ve
mantar öldürücü ilaçlarının, büyütme düzenleyicilerinin, hormonların,
antibiyotiklerin, koruyucuların, renklendiricilerin, katkı maddelerinin,
kimyasal kaplama ve parlatıcı maddelerinin ve kimyasal ambalaj
malzemelerinin kullanılmadığı gıda maddeleridir (Ataseven & Güneş,
2008: 27). Türkiye’de gıda ürünlerinin pazarda organik adı altında
satılabilmesi için organik ürün sertifikasına sahip olması gerekmektedir.
Bu sertifikasyon işlemleri de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından
yürütülmektedir. Bununla birlikte gıda ürünleri piyasasında birçok köy
ürünü organik, doğal, katkısız veya iyi tarım uygulaması ürünü olarak
satılmaktadır.
Tüketicilerin memleketlerine göre köy ürünlerini temin ettikleri yerler
Tablo 4’de verilmiştir. Görüşme yapılan tüketicilerin büyük bir kısmı
(%47,7; 132 kişi) ihtiyacı olan köy ürünlerini süper marketlerden temin
ettiklerini belirtmişlerdir. En düşük temin yeri sipariş ile köy olup (%3,6;
10 kişi) köyden sipariş yolu ile ihtiyaçlarını karşılayanların dokuzunun
memleketi Şanlıurfa birinin ise değildir (Tablo 4).
Tablo 4. Köy Ürünleri Satın Alımında Tercih Yerleri
Tercih Edilen Yer
Süper market
Semt pazarı
Köy ürünü satan iş.
Toptancı
Sipariş ile köyden
Toplam

Şanlıurfa
Kişi
%
Sayısı
113
46,5
73
30,0
37
15,2
11
4,5
9
3,7
243
100,0

Şanlıurfa Dışı
Kişi
%
Sayısı
19
55,9
5
14,7
9
26,5
0
0,0
1
2,9
34
100,0

Toplam
Kişi
%
Sayısı
132
47,7
78
28,2
46
16,6
11
4,0
10
3,6
277
100,0

Tablo 4’de görüldüğü üzere; hem Şanlıurfalı hem de olmayan
tüketicilerin çoğunluğunun köy ürünlerini süper marketlerden temin
ettikleri tespit edilmiştir. Bununla birlikte Şanlıurfalıların ikinci tercih yeri
semt pazarları olurken (%30,0; 73 kişi) Şanlıurfalı olmayan tüketicilerin
ikinci tercih yerleri köy ürünleri satan işletmelerdir (%26,5; 9 kişi).
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Şanlıurfa ilinde köy ürünleri satan işletmelerin sayısında son yıllarda ciddi
artış yaşanmıştır. Bu işletmeler başlangıçta süt ve süt ürünleri satarken
günümüzde ürün yelpazesini genişleterek köye ait işlenmiş ya da
işlenmemiş her türlü köy ürününü satmaktadırlar.
Şanlıurfa ilinde TÜİK verilerine göre hane halkı genişliğinin 5,5 kişi
olması tüketimde hane halkı kararlarını da etkilemektedir. Görüşme
yapılan katılımcıların %4,0’ı (11 kişi) ihtiyacı olan köy ürünlerini gıda
toptancılarından giderdiklerini belirtmiştir (Tablo 4). Bu kişilerin tamamı
Şanlıurfalı olup bu kişilerin hane halkı genişliği ortalama 8,1 kişidir.
Katılımcılara köy ürünlerini alırken hangi kriterlere dikkat ettikleri
sorusu açık uçlu olarak sorulmuş ve bu kriterleri önem sırasına göre
belirtmeleri istenmiştir. Verilen cevaplar beş başlık altında toplanıp, her
katılımcının önem sırasına göre verdiği cevaplar, en önemli kriter
seçeneğine bir, en az önemli kriter seçeneğine beş vermek koşulu ile
değerlendirmeye alınmıştır. Alınan cevapların tercih dağılımı ve indeks
sıralaması Tablo 5’de verilmiştir.
Tablo 5. Köy Ürünleri Satın Alırken Dikkat Edilen Kriterler
Kriterler
Kalite
Tazelik
Fiyat
Marka
Ambalaj

1.
Tercih
108
99
35
7
28

2.
Tercih
104
95
38
32
8

3.
Tercih
40
58
82
76
21

4.
Tercih
14
19
76
99
69

5.
Tercih
11
6
46
63
151

İndeks

Derece

547
569
891
1010
1138

1
2
3
4
5

Tüketiciler köy ürünlerini satın almalarında en önemli kriterin “Kalite”
olduğunu belirtmişlerdir. Kalite kriteri; hem açık uçlu soruya verilen
cevapta, hem de indekse dayalı derecelendirmede ilk sırada yer almaktadır
(Tablo 5).
Gıda sanayinde ambalaj, içine konulan gıdaların, son tüketiciye,
bozulmadan, en az toplam maliyetle güvenilir bir şekilde ulaştırılmasını ve
tanıtılmasında önemlidir (Gök, Salkın, Bektaş & Kınıklı, 2017: 241). Satın
alma kriterlerinde dikkat çeken husus tüketicilerin köy ürünleri satın
almada “Marka” ve “Ambalaj” kriterlerine de önem veriyor olmalarıdır.
Bu iki kriter her ne kadar önem sıralamasında sonlarda olsa da özellikle süt
ve süt ürünlerinde marka ve ambalaj kriterlerinin tüketiciler için önemli
olduğu tespit edilmiştir.
Katılımcılara aldığınız köy ürünlerinin kusurlu ya da istediğini gibi
olmadığı durumlarda nasıl davranırsınız sorusu açık uçlu olarak sorulmuş
ve bu davranışlarını uygulama önceliği sırasına göre belirtmeleri
istenmiştir. Verilen cevaplar dört başlık altında toplanıp, her katılımcının
öncelik sırasına göre verdiği cevaplar, ilk uygulayacağı davranış biçimine
bir, en son uygulayacağı davranış biçimine dört vermek koşulu ile
376

değerlendirmeye alınmıştır. Alınan cevapların öncelik dağılımı ve indeks
sıralaması Tablo 6’da verilmiştir.
Tüketiciler satın aldıkları köy ürünlerinin kusurlu çıkması durumunda
gösterecekleri ilk tepkinin “aldıkları ürünün değiştirilmesi talebi” olacağını
belirtmişlerdir. ürün değişim talebi; hem açık uçlu soruya verilen cevapta,
hem de indekse dayalı derecelendirmede ilk sırada yer almaktadır (Tablo
6).
Tablo 6. Kusurlu Ürün Çıkması Durumunda Tüketicinin Davranışı
Kriterler
Değiştirilmesini isterim
İade eder paramı isterim
Çevreme anlatılırım
Bir daha oradan almam

1.
Tercih
115
103
39
20

2.
Tercih
105
75
65
32

3.
Tercih
25
64
107
81

4.
Tercih
32
35
66
144

İndeks

Derece

528
585
754
903

1
2
3
4

Kusurlu ürün çıkması durumunda tüketicinin öncelikli olarak “ürünün
değiştirilmesini istemesini” hem işletme hem de tüketici açısından farklı
yorumlanabilir.
İşletme açısından kusurlu ürünler ile ilgili sorunları düzeltebilme,
önlem alabilme imkânı yakalanmaktadır ve bu imkânı işletmeye bizzat
müşterisi sağlamaktadır.
Tüketici açısından; kusurlu ürünün değiştirilmesinin istenmesi, işletme
ile tüketici arasındaki ilişkinin gücünü göstermektedir. Kusurlu ürünleri
işletmelere bildiren tüketiciler, bildirmeyen tüketicilere göre işletmeye
daha sadıktırlar. İşletmeler belki de sorunların ve kusurların giderilmesine
yönelik belli bir maliyete katlanırlar ancak bu sayede müşterilerini
ellerinde tutarlar (Davidow & Dacin, 1997: 452-453).
SONUÇ ve ÖNERİLER
Tarım sektörü toplumun gıda güvenliği, yarattığı istihdam, sermaye
stoku ve milli gelir açısından vazgeçilmez bir sektördür. Özellikle gıda
ürünleri açısından tarım sektörü her geçen gün önemini korumaktadır.
Hızlı nüfus artışına karşın, gıda ürünlerinin aynı oranda arttırılamaması
kuramı, tarım sektöründe teknoloji ve bilimin fonksiyonel anlamda daha
işlevsel kullanılmasıyla, geçerliliğini yitirmeye başlamıştır. Daha kısa
zamanda daha fazla gıda ürünü üretilmesi ve üretilen gıda ürünlerinin daha
uzun ömürlü kalmasının sağlanması, tarımsal ürünler üzerinde yapılan
tartışmaların boyutunu da değiştirmiştir. Tüketicilerin sağlıklı, besleyici,
katkısız, organik kısacası daha doğal ve ekolojik yöntemlerle üretilen ürün
arayışı bu tartışmalar sonucu ortaya çıkmış bir davranıştır.
Gıda ürünleri, hemen hemen her piyasada ve her pazarlama kanalında
kendine yer bulmaktadır. Araştırma alanında görüşme yapılan tüketiciler,
ihtiyacı olan köy ürünlerini çok farklı pazarlardan temin etmektedirler.
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Ancak tüketicilerin ortak kaygısı, ihtiyaç duydukları köy ürünlerinin doğal,
kaliteli ve besleyici olmasıdır. Tüketici gelirinin düşmesi ya da hane halkı
sayısının artması, talep edilen köy ürünlerinde tüketicileri bu özelliklerden
vazgeçirememektedir. Kısacası birçok tüketim ürününün, yüksek olan
talebinin fiyat esnekliğinin duyarlılık seviyesi, köy ürünleri için geçerli
olmamaktadır. Köy ürünlerinde tüketiciler fiyat dışındaki diğer özellikleri
(doğal, kaliteli, besleyici olması vb.) dikkate alarak karar vermektedirler.
Köy ürünleri tüketimi konusunda tüketicilerin bilinç ve bilinçli tüketim
düzeyi oldukça yüksektir. Tüketiciler köy ürünlerinin satışı ile ilgili olarak
denetleme mekanizmasının güçlendirilmesini istemektedirler. Bu konuda
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın denetleme yetkisi bulunmaktadır.
Bakanlığın belirli dönemlerde gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan
firmaları açıklaması denetleme mekanizmasının şeffaf olarak
yürütüldüğünün göstergesidir. Ancak bu denetlemeler sadece marketlerde
satılan marka ve ambalajlı ürünler için geçerlidir. Semt pazarlarında ve köy
ürünleri satan işletmelerde aynı denetim mekanizması çok güçlü değildir.
Bu mekanlarda satılan ürünlerde etiket ve marka bulunmadığı gibi satılan
köy ürünleri doğal, katkısız, koruyucusuz, organik ya da ekolojik ürün
olarak satılmaktadır. Tüketiciler bu mekânlardan alınan ürünlerin doğallığı
ve kalitesi konusunda satıcılar ile olan ikili ilişkilerine ve samimiyetlerine
güvendiklerini belirtmişlerdir.
Köy ürünleri satın alımında tüketicilerin marka ve ambalaj konusunda
dikkatli oldukları ve tüketimde üretici ya da yetiştirici birliklerine ait olan
ürünleri daha çok tercih ettikleri tespit edilmiştir. Ancak Şanlıurfa ilinde
birçok köy ürünleri satan işletmeler bulunmasına ve yoğun nüfus
dolayısıyla ciddi köy ürünü tüketimi potansiyeli bulunmasına rağmen yerel
birlik markaları bulunmamaktadır. Üretici ya da yetiştirici birlikleri
markası oluşturularak köy ürünlerinin tüketici ile buluşturulması; köyde
kalkınmayı olumlu etkileyebileceği gibi tüketici açısından daha güvenilir
köy ürününe ulaşabilme imkânı sağlayacaktır. Şanlıurfa ilinin hem bitkisel
hem de hayvansal üretimde potansiyeli düşünüldüğünde, köy ürünlerinde
birlik markalarının oluşturulması kaçınılmazdır. Türkiye’de başarılı birlik
markaları (Torku, Marmarabirlik, Tire Süt, Tariş vb.) örneğinin Şanlıurfa
yerelinde desteklenmesi ve bu konuda çiftçilerin bilinçlendirilmesi
gerekmektedir.
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TÜKETİCİLERİN MARKA SADAKATİ VE MARKA ALGI
SEVİYELERİNİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ
ETKİLERİ
Zeynep Çolak*
Giriş
Küreselleşen rekabet ortamında, marka sadakati ve markanın tüketici
davranışları üzerindeki etkisi hem pazarlama uygulayıcıları hem de
akademisyenler tarafından son yıllarda büyük ilgi gören bir kavramdır.
Pazarlamacılar öncelikle müşterilerinin marka sadakatini üretme ve
artırma yollarıyla ilgilenirken, akademisyenler müşteri sadakatinin
öncüllerini ve sonuçlarını araştıran çalışmalar yapmaktadırlar.
Marka sadece bir sembol veya ismin ötesinde müşterinin ürünü
seçmesinin nedenidir. Marka, ürünün üzerinde gösterilen ve kimliğinin
resmini müşterinin zihninde bırakan bir ticari marka simgesidir. Amerikan
Pazarlama Derneği'ne (AMA) göre marka, bir satıcı ya da satıcı grubunun
ürün ve hizmetlerini tanımlamayı ve rakiplerinden ayrıştırmayı amaçlayan
bir isim, bir terim, işaret, sembol ya da tasarımdır. (AMA, 2019). Kotler ve
Keller (2012), marka tanımını “ürünü aynı ihtiyacı karşılamak için
tasarlanmış diğer ürünlerden ayıran bir hizmet” olarak genişletmektedir.
Onlar için bu farklılıklar markanın ürün performansı ile ilgili işlevsel,
rasyonel veya somut olabilir (Kotler ve Keller, 2012, s.241)
Müşteriler ve markalar arasındaki duygusal bağlar, müşterilerin
markayla etkileşimi yoluyla oluşmuştur. Müşteri veya tüketici, öncelikle
talebini karşılamak için bir ürüne ihtiyaç duyar. Ardından, müşteri veya
tüketici ürün hakkında araştırma yapar. İlk kullanmaya çalıştığı marka
hakkında seçim yapar. Marka seçimine ilişkin kararı, arkadaşlarının veya
iş arkadaşlarının önerilerinden, reklamlardan, medyadaki veya sosyal
medyadaki marka imajından vb. etkilenerek verir. Bundan sonra müşteri
veya tüketici markayı benimser ve her zaman bu tür bir ürün satın aldığı
zaman aklında hep aynı marka olur. Sonuç olarak, tüketici/müşteri
markaya sadık kalır. Marka sadakati, markanın gelişimine ve popülerliğine
büyük katkı sağlar. Marka sadakati, müşterinin pazarda özel bir marka
satın alma tercihidir ve fiyatından ziyade markanın kalitesini tercih eder
(Chauduri, 1999). Genellikle sadakatin, tüketicinin memnuniyetini ifade
etmesi ve ürünü satın aldıktan veya hizmeti aldıktan sonra hizmetin veya
*
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ürünün performansını değerlendirmesi olarak arasında bir veya daha fazla
alternatif markaya göre zaman içinde ifade edilen davranışsal bir yanıttır.
Tüketicilerin marka sadakati ve algısına göre farklı satın alma davranış
şekilleri vardır. Bunlar; ürünün ne olduğundan ziyade neyi temsil ettiği,
yarattığı ve taşıdığı imajın önemli olduğu, değişik ürünleri bulma, heyecan
arama, arayış ve başka bir dünyada olma hissini ifade eden Hedonik satın
alma davranışı (Batra ve Athola, 1991; Hausman, 2000), planlanmamış
satın alma olarak kabul edilen ve planlı satın alma ile karşılaştırıldığında
sevinç, coşku ve heyecan gibi daha yoğun duygular uyandıran İçtepisel
satın alma davranışı (Weinberg vd., 1982), stres ya da endişe gibi içsel bir
tetikleyici tarafından güdülenen, harcama ve alışveriş yaparak bu içsel
tetikleyicilerden kaçma dürtüsü olan tutkulu satın alma davranışıdır.
Tutkulu satın almada, endişe ve stresi hafifletmek için sürekli olarak
harcama ihtiyacı duyulduğundan satın alma bağımlığına dönüşebilir
(Johnson vd., 2009:395).
Ahuja (2015), yaptığı çalışmada markanın tüketici satın alma davranışı
üzerindeki etkisini ölçmek amacı ile Tüketici Anketi yapmış ve çıkan
sonuçlara göre, marka bağımlılığı algısının yüksek yaş gruplarında daha az
olduğunu görülmüştür (Ahuja, 2015, s.32).
Wang vd. (2000)’nin yaptıkları analizler sonucunda, genç tüketiciler
arasında ki hedonik satın alma eğiliminin, faydacı yönelimle negatif
ilişkiliyken marka tercihi ile pozitif ilişkili olduğu görülmüştür (Wang vd.
,2000, s.170).
Albert vd. (2013) 1505 katılımcı ile yaptıkları çalışmada, toplanan
verilere kısmi en küçük kareler yapısal eşitlik modelini uygulamışlar ve
marka tutkusunun marka tanımlamasına ve marka güvenine bağlı
olduğunu göstermişlerdir (Albert vd., 2013, s.904).
Özgün (2010) çalışmasında tüketicinin marka ile kuruduğu ilişkinin
satın alma davranışını olumlu yönde etkilediği göstermiştir (Özgün, 2010).
Kılıç (2017) yaptığı çalışmada, marka ile ilişki kurma ve satın alma
davranışının, yaşa ve gelir durumuna göre anlamlı farklılık gösterdiğini
ortaya koymuştur (Kılıç, 2017).
Ünver (2019) anket yöntemi ile elde ettiği verileri, faktör analizi ve
yapısal eşitlik modellemesi yöntemleri ile analiz etmiş ve araştırma
sonucunda, hedonik tüketim ile marka güveni, marka memnuniyeti ve
marka sadakati ve faydacı tüketim arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler
olduğunu tespit etmiştir.
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Özet olarak verilen literatürden de görüleceği üzere marka ve satın alma
davranışları arasındaki ilişki ile ilgili farklı yaklaşım ve yöntemlerle farklı
sonuçlar elde edilmiştir. Yapılan bu çalışmada ise, tüketicilerin marka
sadakatlerinin ve marka algılamalarının; satın alma davranışları (Hedonik,
İçtepisel ve Tutkulu) üzerindeki etkileri ile cinsiyet, gelir düzeyi ve yaş
değişkenlerinin bu ilişkiler üzerindeki rolü üniversite öğrencileri özelinde
incelenmektedir.
2. Analiz ve Bulgular
Bu çalışmanın amacı, tüketicilerin marka algılamalarının; satın alma
davranışları üzerindeki etkileri ile cinsiyet, gelir düzeyi ve yaş
değişkenlerinin bu ilişkiler üzerindeki rolü konusunun Çanakkale’deki
üniversite öğrencileri özelinde incelemektir.
Bu maksatla araştırma kapsamında aşağıdaki sorulara cevaplar
aranmıştır. Çanakkale’deki üniversite öğrencilerinin;
1. Marka sadakati ile marka algı seviyeleri; onların hedonik,
iç tepisel ve tutkulu satın alma davranışları üzerinde etkili
midir?
2. Bu ilişkiler üzerinde cinsiyet, gelir düzeyi ve yaş
değişkenlerinin rolü nasıldır?
Yukarıda yer alan araştırma soruları doğrultusunda oluşturulan
hipotezler aşağıda sunulmuştur.
H1,1: Marka sadakati, hedonik satın alma davranışını olumlu yönde etkiler.
H1,2: Marka algısı, hedonik satın alma davranışını olumlu yönde etkiler.
H1,3: Marka sadakati ile hedonik satın alma davranışı arasındaki ilişkide
cinsiyet değişkeni şartlı değişken rolü oynar.
H1,4: Marka algısı ile hedonik satın alma davranışı arasındaki ilişkide
cinsiyet değişkeni şartlı değişken rolü oynar.
H1,5: Marka sadakati ile hedonik satın alma davranışı arasındaki ilişkide
gelir düzeyi değişkeni şartlı değişken rolü oynar.
H1,6: Marka algısı ile hedonik satın alma davranışı arasındaki ilişkide gelir
düzeyi değişkeni şartlı değişken rolü oynar.
H1,7: Marka sadakati ile hedonik satın alma davranışı arasındaki ilişkide
yaş değişkeni şartlı değişken rolü oynar.
384

H1,8: Marka algısı ile hedonik satın alma davranışı arasındaki ilişkide yaş
değişkeni şartlı değişken rolü oynar.
H2,1: Marka sadakati, tutkulu satın alma davranışını olumlu yönde etkiler.
H2,2: Marka algısı, tutkulu satın alma davranışını olumlu yönde etkiler.
H2,3: Marka sadakati ile tutkulu satın alma davranışı arasındaki ilişkide
cinsiyet değişkeni şartlı değişken rolü oynar.
H2,4: Marka algısı ile tutkulu satın alma davranışı arasındaki ilişkide
cinsiyet değişkeni şartlı değişken rolü oynar.
H2,5: Marka sadakati ile tutkulu satın alma davranışı arasındaki ilişkide
gelir düzeyi değişkeni şartlı değişken rolü oynar.
H2,6: Marka algısı ile tutkulu satın alma davranışı arasındaki ilişkide gelir
düzeyi değişkeni şartlı değişken rolü oynar.
H2,7: Marka sadakati ile tutkulu satın alma davranışı arasındaki ilişkide yaş
değişkeni şartlı değişken rolü oynar.
H2,8: Marka algısı ile tutkulu satın alma davranışı arasındaki ilişkide yaş
değişkeni şartlı değişken rolü oynar.
H3,1: Marka sadakati, iç tepkisel satın alma davranışını olumlu yönde
etkiler.
H3,2: Marka algısı, iç tepkisel satın alma davranışını olumlu yönde etkiler.
H3,3: Marka sadakati ile iç tepisel satın alma davranışı arasındaki ilişkide
cinsiyet değişkeni şartlı değişken rolü oynar.
H3,4: Marka algısı ile iç tepisel satın alma davranışı arasındaki ilişkide
cinsiyet değişkeni şartlı değişken rolü oynar.
H3,5: Marka sadakati ile iç tepisel satın alma davranışı arasındaki ilişkide
gelir düzeyi değişkeni şartlı değişken rolü oynar.
H3,6: Marka algısı ile iç tepisel satın alma davranışı arasındaki ilişkide gelir
düzeyi değişkeni şartlı değişken rolü oynar.
H3,7: Marka sadakati ile iç tepisel satın alma davranışı arasındaki ilişkide
yaş değişkeni şartlı değişken rolü oynar.
H3,8: Marka algısı ile iç tepisel satın alma davranışı arasındaki ilişkide yaş
değişkeni şartlı değişken rolü oynar.
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Bu araştırmanın; hedef müşteri kitlesi üniversite öğrencileri olan
firmaların yarattıkları marka değerinin tüketici satın alma davranışları
üzerindeki etkilerini görmelerine ve buna göre bir strateji geliştirmelerine
katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca benzer bir konuda yapılacak
gelecekteki çalışmalar için araştırmacılara bir fikir vereceği
değerlendirilmektedir.
Katılımcı üniversite öğrencilerinin anket formunda bulunan ifadeleri
doğru ve eksiksiz anladıkları, bu ifadeleri hiçbir baskı hissetmeden içten
yanıtladıkları varsayılmıştır. Araştırma Çanakkale’deki üniversite
öğrencilerinin görüşleriyle sınırlıdır. Ayrıca araştırma kapsamında
kullanılan ölçek ve değişkenler bu araştırmanın bir diğer sınırlılığıdır.
Araştırmada tarama modeli kullanılmış olup, bağımsız değişkenler olan
“Marka Sadakati” ile “Marka Algısı”nın bağımlı değişkenler olan
“Hedonik Satın Alma Davranışı”, “Tutkulu Satın Alma Davranışı” ile “İç
Tepisel Satın Alma Davranışı” üzerindeki etkisi incelenmiş ve şartlı
değişkenler olan “Cinsiyet”, “Gelir Düzeyi” ve “Yaş” değişkenlerinin bu
ilişkiler üzerindeki rolü araştırılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı
olarak anket formu kullanılmıştır. Araştırmanın modeli Şekil-1’de olduğu
gibidir.
Şekil 1. Araştırma Modeli

Cinsiyet
Hedonik Satın Alma Davranışı
Marka Sadakati
Tutkulu Satın Alma Davranışı
Marka Algısı
İç Tepisel Satın Alma Davranışı
Gelir Düzeyi

Yaş

Araştırmanın evrenini, Çanakkale’deki üniversite öğrencileri
oluşturmaktadır. Araştırma örneklemini ise kolayda örnekleme yöntemi ile
seçilmiş 397 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır.
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Araştırmada gerekli verilerin toplanmasında birincil veri
yöntemlerinden olan anket yönteminden faydalanılmıştır. Birincil veriler,
araştırmayı gerçekleştiren kişinin çalışmasında ihtiyaç duyduğu verileri
farklı metotlar kullanarak kendisinin elde etmesi ile oluşan verilerdir
(Altunışık vd., 2005). Anket formları katılımcı üniversite öğrencilerine yüz
yüze uygulanmıştır..
Anket formunda iki bölüm bulunmaktadır.
Birinci bölümde katılımcı üniversite öğrencilerinin demografik
özelliklerine yönelik 3 adet (Cinsiyet, gelir düzeyi ve yaş) soru
bulunmaktadır.
İkinci bölümde “Marka sadakati”ne ilişkin 7, “Marka algısı”na ilişkin
5, “Hedonik satın alma davranışı”na ilişkin 9, “Tutkulu satın alma
davranışı”na ilişkin 8 ve “İç tepisel satın alma davranışı”na ilişkin 7 olmak
üzere toplam 36 ifade bulunmaktadır. Marka sadakati ile marka algısına
yönelik ifadeler Onurlubaş ve Çakırlar (2017)’ın; hedonik satın alma
davranışına yönelik ifadeler Ilğaz (2018)’ın ve tutkulu ve iç tepisel satın
alma davranışına yönelik ifadeler ise Erkmen ve Yüksel (2008)’in
çalışmalarındaki ifadelerin bu çalışmaya uyarlanmasıyla oluşturulmuştur.
Anket formunda yer alan tüm ifadeler “1= Kesinlikle Katılmıyorum 2=
Katılmıyorum 3= Kararsızım 4= Katılıyorum 5= Kesinlikle Katılıyorum”
şeklinde 5’li likert tipindedir.
Anket formundan elde edilen veriler SPSS 22.0 programı ile analize
tabi tutulmuştur. Araştırma verilerinin analizine öncelikle katılımcı
üniversite öğrencilerinin demografik özelliklerine yönelik betimsel
istatistiki bilgilere yer verilerek başlanmıştır. Daha sonra uç değer analizi
ile uç değerlere sahip anket formları elenerek, verilerin normal dağılım
gösterme/göstermeme durumları basıklık ve çarpıklık değerleri üzerinden
test edilmiştir. Müteakiben araştırmada kullanılan ölçeğin geçerlilik ve
güvenilirliğinin kontrolü için faktör analizi ve güvenilirlik analizi
yapılmıştır. Marka sadakati ve marka algısı ile hedonik, iç tepisel ve
tutkulu satın alma davranışı arasındaki ilişkiler ve bu ilişkiler üzerindeki
cinsiyet, gelir düzeyi ve yaş değişkenlerinin rolünü test etmek amacıyla
hiyerarşik regresyon analizine başvurulmuştur.
Tablo 1. Katılımcı Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyetleri
Cinsiyet

Sıklık

Yüzdelik Birikimli
Yüzdelik
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Erkek

103

25,9

25,9

Bayan

294

74,1

100,0

Toplam

397

100,0

Katılımcı üniversite öğrencilerinin yaklaşık dörtte üçünün (%74,1)
bayan, yaklaşık dörtte birinin (%25,9) ise erkek olduğu görülmektedir.
Tablo 2. Katılımcı Üniversite Öğrencilerinin Yaşları
Yaş
17-23 yıl arası
24-30 yıl arası
Toplam

Sıklık

Yüzdelik

344
53
397

86,6
13,4
100,0

Birikimli
Yüzdelik
86,6
100,0

Katılımcı üniversite öğrencilerinin yaşları incelendiğinde; %86,6’sının
17-23; %13,4’ünün 24-30 yaş aralığında olduğu görülmektedir. Bir başka
ifadeyle öğrencilerin %86,6’sını oluşturan büyük çoğunluğunun eğitim
hayatları önemli bir gecikmeye uğramadan normal seyrinde ilerlemektedir.
Tablo 3. Katılımcı Üniversite Öğrencilerinin Gelir Düzeyleri
Gelir Düzeyi

Sıklık

Yüzdelik

Birikimli Yüzdelik

2500 TL altı
2500 Tl üzeri

256
46

64,5
11,6

64,5
76,1

Cevaplanmayan

95

23,9

100,0

Toplam

397

100,0

Katılımcı üniversite öğrencilerinin gelir düzeyleri incelendiğinde;
çoğunluğunun (%64,5) 2500 TL altı; yaklaşık onda birlik bir kısmının ise
(%11,6) 2500 TL üzeri aylık gelire sahip olduğu görülmektedir.
Araştırma kapsamında oluşturulan ölçek açımlayıcı faktör analizi ve
güvenilirlik analizine tabi tutulmuştur. Faktör Analizi yapılırken faktörleri
belirlemek amacıyla “Temel bileşenler (Principal component)” yöntemi
kullanılmıştır. Faktör döndürme yöntemlerinden ise “Promax” yöntemine
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başvurulmuştur. Faktör sayıları belirlenirken ise özdeğer ölçütü dikkate
alınmıştır.
Tablo 4. Ölçek Açımlayıcı Faktör Analizi ve Güvenilirlik Analizi
Sonuçları
Faktörler

Cronbach Alfa

Marka
Sadakat
i
,890

Mark
a
Algısı
,933

İç
Tepise
l SAD
,791

Hedoni
k SAD

Tutkul
u SAD

,820

,863

Faktör Yükleri
1.Kendimi kötü
hissettiğim
zamanlar da bir
şeyler satın
almak moralimi
düzeltir.

,839

2.Kendimi
ödüllendirmek
istediğim de
genelde bir
şeyler satın
alırım.

,741

3.Benim için
alıveriş yapmak
stres atmanın bir
yoludur.

,812

9.Alışverişteyken
gündelik
sorunlarımı
unuturum.

,660

15.Bazı
durumlarda satın
aldığım şeyleri
sorumsuzca alışveriş yaptığımın
düşünülmesi
korkusu ile
başkalarına

,599
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göstermekten
çekinirim.
16.Bazen
gereksiz şeyler
aldığım
düşüncesiyle
kendimi suçlu
hissederim.

,791

17.Çoğu zaman
satın aldığım
ürünlere bakıp
pişmanlık
duyarım, keşke
almasaydım
derim.

,852

18.“Önce al
sonra düşün” alış
veriş tarzına
sahibim.

,523

21.Alışverişlerim
i dikkatlice
planlamadan
gerçekleştiririm.

,683

22.Alışverişlerim
i genellikle anlık
birdenbire
yaparım.

,856

23.Alışverişlerim
i hiç tereddüt
etmeden
gerçekleştiririm.

,840

24.O an oluşan
hislerimin etkisi
ile alışverişimi
yaparım.

,598
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25.Bu markayı
her zaman
tüketirim.

,822

26.Bu markayı
başka marka
seçenekleri
olmasına rağmen
değiştirmem.

,891

27.Bu markayı
diğerlerine göre
pahalı olsa dahi
tüketirim.

,880

28.Bu markayı
gelecekte de
tüketeceğim.

,702

29.Bu markayı
tüketmekten asla
vazgeçmem.

,666

30.Bu marka
benim için
idealdir.

,667

31.Bu markayı
tüketmek bana
zevk verir.

,404

32.Bu marka
güvenilirdir.

,787

33.Bu marka
kalitelidir.

,852

34.Bu marka
sağlığa zararlı
değildir.

,927

35.Bu marka
ürünün üretimi
daha hijyendir.

,894
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36.Bu marka
sağlıklıdır.

,926

KMO

,883

X2

5473,186

Df

276

Sig.

,000

Açıklanan
Toplam Varyans

66,386

Yapılan faktör analizi sonucu faktör yükü düşük olan ya da yanlış faktör
altına yüklenen 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 19 ve 20 numaralı ifadeler
analizden çıkarılmıştır. Faktör analizi sonucu ölçeğin beş faktörden
oluştuğu (Marka sadakati, marka algısı, hedonik SAD, tutkulu SAD ve iç
tepisel SAD) ve bu beş faktörün toplam varyansın %66,4’ünü açıkladığı
belirlenmiştir. Ayrıca beş faktör için yapılan güvenilirlik analizi sonucu
Cronbach alfa katsayılarının .791 ile .933 arasında değiştiği görülmüştür.
Bu durum ölçeğin iyi derecede güvenilir olduğunu göstermektedir
(Kalaycı, 2010).
Tablo 5. Araştırma Kullanılan Değişkenlere İlişkin Betimsel İstatistikler
Değişken

Ortalama

Marka
Sadakati
Marka Algısı
İç Tepisel SAD
Hedonik SAD
Tutkulu SAD

2,81

Standart
Sapma
,93

3,39
2,78
3,38
2,68

1,03
,95
1,06
1,01

Çarpıklık Basıklık
,013

-,418

-,591
,329
-,251
,268

-,111
-,383
-,752
-,504

Araştırmadaki değişkenlerden marka sadakati ortalaması 2.81 ±
0.93, marka algısı ortalaması 3.39 ± 1.03, iç tepisel satın alma davranışı
ortalaması 2.78 ± 0.95, hedonik satın alma davranışı ortalaması 3.38 ± 1.06
ve tutkulu satın alma davranışı ortalaması 2.68 ± 1.01’dir.
Araştırmadaki tüm değişkenlerin basıklık ve çarpıklık değerleri -1
ile +1 arasında olduğundan değişkenlerin normal dağılım gösterdiği
söylenebilir (Kalaycı, 2010).
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Tablo 6. Pearson Korelasyon Analizi Sonuçları
Marka
Sadakati

Marka
Sadakati

İç Tepisel
SAD

Marka
Algısı

Hedonik
SAD

Tutkulu
SAD

1

Marka
Algısı

,510**

1

İç Tepisel
SAD

,508**

,287**

1

Hedonik
SAD

,315**

,414**

,426**

1

Tutkulu
SAD

,327**

,115*

,412**

,275**

1

** p<.01
Araştırmadaki değişkenler arasındaki ilişkiler incelendiğinde; marka
algısı ile tutkulu satın alma davranışı arasında %95 seviyesinde (p<.05);
diğer tüm değişkenler arasında ise %99 seviyesinde (p<.01) pozitif yönlü
ve anlamlı ilişkiler olduğu görülmektedir (p<.01). Araştırmada bağımsız
değişkenler olan marka sadakati ve marka algısı arasındaki ilişkide Pearson
korelasyon katsayısının 80’den küçük olduğu (r=.510) görülmektedir. Bu
sonuç yapılan regresyon analizlerinde oto korelasyon probleminin
olmadığını göstermektedir.
Hiyerarşik regresyon analizleri yapılmadan önce ilk olarak
regresyon analizleriyle ilgili aşağıda belirtilen varsayımların yerine
getirilip getirilmediği kontrol edilmiştir.
1)

Çoklu doğrusal bağlantı varsayımı,

2)

Otokorelasyon varsayımı,

3)

Artık değerlerin normalliği varsayımı,

4)

Artık değerlerin ortalaması varsayımı,
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5)

Sabit varyans varsayımı (Sipahi vd., 2010).

Çoklu doğrusal bağıntı varsayımının sağlandığı VIF değerlerinin
10’dan küçük olmasından,
Otokorelasyon varsayımının sağlandığı Durbin Watson katsayılarının
1,5 ile 2,5 arasında olmasından,
Artık değerlerin normalliği varsayımının sağlandığı artıkların çarpıklık
ve basıklık değerlerinin -3 ile +3 arasında olmasından,
Artık değerlerin ortalamasının ‘0’ olması varsayımının sağlandığı
artıkların ortalamasının 0,00 olarak hesaplanması,
Sabit varyans varsayımının sağlandığı standardize edilmiş tahmin
edilen değerler ve standardize edilmiş artık değerlerin grafiklerinden
yararlanılarak, hataların genellikle homojen bir şekilde dağıldığının
gözlemlenmesinden anlaşılmaktadır.
Araştırma kapsamında yapılan hiyerarşik regresyon analizi sonuçları
müteakip tablolarda olduğu gibidir.
Tablo 7. Hedonik Satın Alma Davranışı İçin Yapılan Hiyerarşik
Regresyon Analizi Sonuçları
Model 1

Model 2

Std.β

T

Std.β

T

Marka Sadakati

,145*

2,401*

-,011

-,032

Marka Algısı

,390** 6,466**

,052

,154

Marka Sadakati*Yaş

,239

,951

Marka Algısı*Yaş

-,202

-,841

Marka Sadakati*Gelir Düzeyi

-,915** -2,925**

Marka Algısı*Gelir Düzeyi

,998**

3,363**

Marka Sadakati*Cinsiyet

,771**

2,702**

-,288

-,931

Marka Algısı*Cinsiyet
R2

,23

∆R2

,37
,14

F

45,803
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22,819

Df
* p<.05; **p<.01

2,299

8,293

Hiyerarşik regresyon analizi sonucunda, marka sadakatinin (p
<.05) ve marka algısının (p<.01) hedonik satın alma davranışını olumlu
etkilediği görülmüştür R² = .23, F (2,299) = 45.803, p <.01 (H1,1 ve H1,2
hipotezleri kabul edilmiştir).
Ayrıca, marka sadakati-gelir düzeyi (p<.01), marka algısı-gelir düzeyi
(p<.01) ile marka sadakati-cinsiyet (p<.01), etkileşimlerinin hedonik satın
alma davranışı üzerinde anlamlı etkilerinin olduğu; marka sadakati-yaş
(p>.05), marka algısı-yaş (p>.05) ve marka algısı-cinsiyet (p>.05)
etkileşimlerinin hedonik satın alma davranışı üzerinde anlamlı etkilerinin
olmadığı görülmektedir ∆R² = .14, F (8,293)= 22.819, p <.01 (H1,3, H1,5,
H1,6 hipotezleri kabul; H1,4, H1,7, H1,8 hipotezleri ise reddedilmiştir).
Gelir düzeyi; marka sadakati ile hedonik satın alma davranışı arasındaki
ilişkiyi olumsuz; marka algısı ile hedonik satın alma davranışı arasındaki
ilişkiyi olumlu yönde etkileyerek şartlı değişken rolü oynamaktadır. Bir
başka deyişle, gelir düzeyi düşük olan öğrencilerde marka sadakatihedonik satın alma davranışı arasındaki daha güçlü iken, marka algısıhedonik satın alma davranışı arasındaki daha zayıftır. Gelir düzeyi yüksek
olan öğrencilerde ise durum tam tersidir.
Cinsiyet değişkeni ise marka sadakati ile hedonik satın alma davranışı
arasındaki ilişkide şartlı değişken rolü oynamaktadır: Marka sadakatihedonik satın alma davranışı arasındaki ilişki kadın üniversite
öğrencilerinde daha güçlü, erkek üniversite öğrencilerinde ise daha
zayıftır.
Bu etkileşimlerin varyansı %14 oranında artırdığı ve oluşturulan
modele anlamlı bir katkısının olduğu tespit edilmiştir.

Tablo 8 Tutkulu Satın Alma Davranışı İçin Yapılan Hiyerarşik
Regresyon Analizi Sonuçları
Model 1
Std.β
Marka Sadakati

T

,314** 4,793**
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Model 2
Std.β

T

1,518**

3,713**

Marka Algısı

1,176**

2,952**

Marka Sadakati*Yaş

-,914**

3,102**

Marka Algısı*Yaş

,823**

2,919**

,369

1,004

-,303

-,868

Marka Sadakati*Cinsiyet

1,014**

3,025**

Marka Algısı*Cinsiyet

1,151**

3,161**

Marka
Düzeyi

,000

,005

Sadakati*Gelir

Marka Algısı*Gelir Düzeyi

R2

,09

∆R2

,13
,04

F

16,338

6,416

Df
* p<.05; **p<.01

2,299

8,293

Hiyerarşik regresyon analizi sonucunda, marka sadakatinin (p <.01)
tutkulu satın alma davranışını olumlu etkilediği; marka algısının (p>.05)
ise tutkulu satın alma davranışı üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı
görülmüştür R² = .09, F (2,299) = 16.333, p <.01 (H2,1 hipotezi kabul, H2,2
hipotezi reddedilmiştir).
Ayrıca, marka sadakati-yaş (p<.01), marka algısı-yaş (p<.01), marka
sadakati-cinsiyet (p<.01) ile marka algısı-cinsiyet (p<.01) etkileşimlerinin
tutkulu satın alma davranışı üzerinde anlamlı etkilerinin olduğu; marka
sadakati-gelir düzeyi (p>.05) ve marka algısı-gelir düzeyi (p>.05)
etkileşimlerinin tutkulu satın alma davranışı üzerinde anlamlı etkilerinin
olmadığı görülmektedir ∆R² = .04, F (8,293)= 6.416, p <.01 (H2,3, H2,4,
H2,7, H2,8 hipotezleri kabul; H2,5, H2,6, hipotezleri ise reddedilmiştir).
Yaş; marka sadakati ile tutkulu satın alma davranışı arasındaki ilişkiyi
olumsuz; marka algısı ile tutkulu satın alma davranışı arasındaki ilişkiyi
olumlu yönde etkileyerek şartlı değişken rolü oynamaktadır. Bir başka
deyişle, yaşı düşük olan öğrencilerde marka sadakati-tutkulu satın alma
davranışı arasındaki daha güçlü iken, marka algısı-tutkulu satın alma
davranışı arasındaki daha zayıftır. Yaşı yüksek olan öğrencilerde ise durum
tam tersidir.
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Cinsiyet, marka sadakati-tutkulu satın alma davranışı ile marka algısıtutkulu satın alma davranışı arasındaki ilişkide şartlı değişken rolü
oynamaktadır: Marka sadakati-tutkulu satın alma davranışı arasındaki
ilişki erkek üniversite öğrencilerinde daha güçlü, kadın üniversite
öğrencilerinde ise daha zayıf; marka algısı-tutkulu satın alma davranışı
arasındaki ilişki kadın üniversite öğrencilerinde daha güçlü, erkek
üniversite öğrencilerinde ise daha zayıftır.
Bu etkileşimlerin varyansı %4 oranında artırdığı ve oluşturulan modele
anlamlı bir katkısının olduğu tespit edilmiştir.
Tablo 9. İç Tepisel Satın Alma Davranışı İçin Yapılan Hiyerarşik
Regresyon Analizi Sonuçları
Model 1
Std.β
Marka Sadakati
Marka Algısı

T

Model 2
Std.β

T

,435** 7,289** 1,012**
,104

1,743

2,736**

-,616

-1,709

Marka Sadakati*Yaş

,097

,365

Marka Algısı*Yaş

-,237

-,928

Marka
Düzeyi

,074

,223

,120

,380

Marka Sadakati*Cinsiyet

-,877**

2,891**

Marka Algısı*Cinsiyet

1,096**

,001**

Sadakati*Gelir

Marka Algısı*Gelir Düzeyi

R2

,25

∆R2

,29
,04

F

49,719

15,980

Df
* p<.05; **p<.01

2,299

8,293

Hiyerarşik regresyon analizi sonucunda, marka sadakatinin (p
<.01) iç tepisel satın alma davranışını olumlu etkilediği; marka algısının
(p>.05) ise iç tepisel satın alma davranışı üzerinde herhangi bir etkisinin
olmadığı görülmüştür R² = .25, F (2,299) = 49.719, p <.01 (H3,1 hipotezi
kabul, H3,2 hipotezi reddedilmiştir).
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Ayrıca marka sadakati-cinsiyet (p<.01) ile marka algısı-cinsiyet (p<.01)
etkileşimlerinin iç tepisel satın alma davranışı üzerinde anlamlı etkilerinin
olduğu; marka sadakati-yaş (p>.05), marka algısı-yaş (p>.05), marka
sadakati-gelir düzeyi (p>.05) ve marka algısı-gelir düzeyi (p>.05)
etkileşimlerinin iç tepisel satın alma davranışı üzerinde anlamlı etkilerinin
olmadığı görülmektedir ∆R² = .04, F (8,293)= 15.980, p <.01 (H3,3, H3,4
hipotezleri kabul; H3,5, H3,6, H3,7, H3,8 hipotezleri ise reddedilmiştir).
Cinsiyet, marka sadakati-iç tepisel satın alma davranışı ile marka algısıiç tepisel satın alma davranışı arasındaki ilişkide şartlı değişken rolü
oynamaktadır: Marka sadakati-iç tepisel satın alma davranışı arasındaki
ilişki erkek üniversite öğrencilerinde daha güçlü, kadın üniversite
öğrencilerinde ise daha zayıf; marka algısı-tutkulu satın alma davranışı
arasındaki ilişki kadın üniversite öğrencilerinde daha güçlü, erkek
üniversite öğrencilerinde ise daha zayıftır.
Bu etkileşimlerin varyansı %4 oranında artırdığı ve oluşturulan modele
anlamlı bir katkısının olduğu tespit edilmiştir.
Araştırmadaki 24 adet hipotezden 13 adedi kabul edilmiş; 11 adedi ise
reddedilmiştir.
Tablo 10. Araştırmanın Hipotezleri ve Sonuçları
Hipotez
Numarası

Hipotez

Sonuç

H1,1

Marka sadakati, hedonik satın alma davranışını
olumlu yönde etkiler.

Kabul

H1,2

Marka algısı, hedonik satın alma davranışını
olumlu yönde etkiler.

Kabul

H1,3

Marka sadakati ile hedonik satın alma
davranışı arasındaki ilişkide cinsiyet değişkeni
şartlı değişken rolü oynar.

Kabul

H1,4

Marka algısı ile hedonik satın alma davranışı
arasındaki ilişkide cinsiyet değişkeni şartlı
değişken rolü oynar.

Ret
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H1,5

Marka sadakati ile hedonik satın alma
davranışı arasındaki ilişkide gelir düzeyi
değişkeni şartlı değişken rolü oynar.

Kabul

H1,6

Marka algısı ile hedonik satın alma davranışı
arasındaki ilişkide gelir düzeyi değişkeni şartlı
değişken rolü oynar.

Kabul

H1,7

Marka sadakati ile hedonik satın alma
davranışı arasındaki ilişkide yaş değişkeni
şartlı değişken rolü oynar.

Ret

H1,8

Marka algısı ile hedonik satın alma davranışı
arasındaki ilişkide yaş değişkeni şartlı
değişken rolü oynar.

Ret

H2,1

Kümelenme ağı, yerel marka farkındalığını
olumlu yönde etkiler.

Kabul

H2,2

Kümelenme ağı ile yerel marka farkındalığı
arasındaki ilişkide kümelenme inovasyonu
şartlı değişken rolü oynar.

Ret

H2,3

Kümelenme ağı, yerel marka sadakatini
olumlu yönde etkiler.

Kabul

H2,4

Kümelenme ağı ile yerel marka sadakati
arasındaki ilişkide kümelenme inovasyonu
şartlı değişken rolü oynar.

Kabul

H2,5

Marka sadakati ile tutkulu satın alma davranışı
arasındaki ilişkide gelir düzeyi değişkeni şartlı
değişken rolü oynar.

Ret

H2,6

Marka algısı ile tutkulu satın alma davranışı
arasındaki ilişkide gelir düzeyi değişkeni şartlı
değişken rolü oynar.

Ret

H2,7

Marka sadakati ile tutkulu satın alma davranışı
arasındaki ilişkide yaş değişkeni şartlı
değişken rolü oynar.

Kabul
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H2,8

Marka algısı ile tutkulu satın alma davranışı
arasındaki ilişkide yaş değişkeni şartlı
değişken rolü oynar.

Kabul

H3,1

Marka sadakati, iç tepkisel satın alma
davranışını olumlu yönde etkiler.

Kabul

H3,2

Marka algısı, iç tepkisel satın alma davranışını
olumlu yönde etkiler.

Ret

H3,3

Marka sadakati ile iç tepkisel satın alma
davranışı arasındaki ilişkide cinsiyet değişkeni
şartlı değişken rolü oynar.

Kabul

H3,4

Marka algısı ile iç tepkisel satın alma davranışı
arasındaki ilişkide cinsiyet değişkeni şartlı
değişken rolü oynar.

Kabul

H3,5

Marka sadakati ile iç tepkisel satın alma
davranışı arasındaki ilişkide gelir düzeyi
değişkeni şartlı değişken rolü oynar.

Ret

H3,6

Marka algısı ile iç tepkisel satın alma davranışı
arasındaki ilişkide gelir düzeyi değişkeni şartlı
değişken rolü oynar.

Ret

H3,7

Marka sadakati ile iç tepkisel satın alma
davranışı arasındaki ilişkide yaş değişkeni
şartlı değişken rolü oynar.

Ret

H3,8

Marka algısı ile iç tepkisel satın alma davranışı
arasındaki ilişkide yaş değişkeni şartlı
değişken rolü oynar.

Ret

3. Sonuç Ve Değerlendirme
Çalışmanın uygulama kısmında marka sadakati ve marka algısının;
hedonik, tutkulu ve iç tepisel satın alma davranışları üzerindeki etkisi ve
bu etkiyi tüketicilerin cinsiyet, yaş ve gelir düzeylerinin
etkileyip/etkilemediği Çanakkale’de öğrenim gören 397 üniversite
öğrencisinden anket vasıtasıyla toplanan veriler ışığında incelenmiştir.
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Sonuçlar;
Marka sadakati ve marka algısının hedonik satın alma davranışını
olumlu etkilediği;
Gelir düzeyinin marka sadakati ile hedonik satın alma davranışı
arasındaki ilişkiyi olumsuz; marka algısı ile hedonik satın alma davranışı
arasındaki ilişkiyi olumlu yönde etkileyerek şartlı değişken rolü
oynadığını, bir başka deyişle, gelir düzeyi düşük olan öğrencilerde marka
sadakati-hedonik satın alma davranışı arasındaki daha güçlü iken, marka
algısı-hedonik satın alma davranışı arasındaki daha zayıf olduğunu, gelir
düzeyi yüksek olan öğrencilerde ise durumun tam tersi olduğunu;
Cinsiyetin ise marka sadakati ile hedonik satın alma davranışı
arasındaki ilişkide şartlı değişken rolü oynadığını: Marka sadakati-hedonik
satın alma davranışı arasındaki ilişkinin bayan üniversite öğrencilerinde
daha güçlü, erkek üniversite öğrencilerinde ise daha zayıf olduğunu;
Marka sadakatinin tutkulu satın alma davranışını olumlu etkilediğini;
marka algısının ise tutkulu satın alma davranışı üzerinde herhangi bir
etkisinin olmadığını;
Yaşın marka sadakati ile tutkulu satın alma davranışı arasındaki ilişkiyi
olumsuz; marka algısı ile tutkulu satın alma davranışı arasındaki ilişkiyi
olumlu yönde etkileyerek şartlı değişken rolü oynadığını, bir başka deyişle,
yaşı düşük olan öğrencilerde marka sadakati-tutkulu satın alma davranışı
arasındaki ilişki daha güçlü iken, marka algısı-tutkulu satın alma davranışı
arasındaki ilişkinin daha zayıf olduğunu, yaşı yüksek olan öğrencilerde ise
durumun tam tersi olduğunu;
Cinsiyetin, marka sadakati-tutkulu satın alma davranışı ile marka algısıtutkulu satın alma davranışı arasındaki ilişkide şartlı değişken rolü
oynadığını: Marka sadakati-tutkulu satın alma davranışı arasındaki
ilişkinin erkek üniversite öğrencilerinde daha güçlü, bayan üniversite
öğrencilerinde ise daha zayıf olduğunu; marka algısı-tutkulu satın alma
davranışı arasındaki ilişkinin bayan üniversite öğrencilerinde daha güçlü,
erkek üniversite öğrencilerinde ise daha zayıf olduğunu;
Marka sadakatinin iç tepisel satın alma davranışını olumlu etkilediğini;
marka algısının ise iç tepisel satın alma davranışı üzerinde herhangi bir
etkisinin olmadığını;
Cinsiyetin, marka sadakati-iç tepisel satın alma davranışı ile marka
algısı-iç tepisel satın alma davranışı arasındaki ilişkide şartlı değişken rolü
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oynadığını: Marka sadakati-iç tepisel satın alma davranışı arasındaki
ilişkinin erkek üniversite öğrencilerinde daha güçlü, bayan üniversite
öğrencilerinde ise daha zayıf; marka algısı-iç tepisel satın alma davranışı
arasındaki ilişkinin ise bayan üniversite öğrencilerinde daha güçlü, erkek
üniversite öğrencilerinde ise daha zayıf olduğunu ortaya koymaktadır.
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ENDÜSTRİ 4.0 VE DEPO UYGULAMALARI
İ. Bihter Karagöz Taşkın
Giriş
Bilgi teknolojilerinde ki yenilikler Lojistik dâhil istisnasız hemen
hemen her sektörü derinden etkilemektedir. Özellikle küresel pazarlarda
işletmelerin rekabetçi durumda kalmaları için lojistik verimliliği oldukça
önemli olmak ile beraber yüksek kaliteli çok sayıda özelleştirilmiş ürünü
sürdürülebilir bir şekilde sunma hedefine ulaşmak için önem teşkil
etmektedir. Dolayısı ile endüstri 4.0 lojistik faaliyetlerin bu yeni ortama
uyum sağlaması için çeşitli fırsatlar sunmakta; endüstri 4.0 ile birlikte
işletmelerde büyük değişimler yaşamaktadır. Bu bağlamda bu bölümde
endüstri 4.0 ve depo uygulamalarına yer verilecektir.
1. Endüstri 4.0 ve Depo Yönetimi
İşletmeler, sanayi birlikleri, Almanya Federal Ekonomik ve Enerji
Bakanlığı ile Eğitim ve Araştırma Bakanlığı tarafından Eğitim şirketleri,
Ekonomik İşler Federal Bakanlığı ve Enerji ve Federal ve Araştırma
Bakanlığı tarafından 2015 yılında öne sürülen Endüstri 4.0 Platformu;
çerçevesinde oluşturulmuş ve farklı kökenden (siyasi, ticari, akademi ve
sendikalar) gelen temsilcilerin üzerinde mutabık olduğu Endüstri 4.0
tanımına göre, Endüstri 4.0 terimi; ürünlerin yaşam döngüsü boyunca tüm
değer zincirinin organizasyonu ve yönetiminde yeni bir aşama olarak
dördüncü sanayi devrimi anlamına gelmektedir. Bu döngü, giderek
bireyselleşen müşteri gereksinimlerini karşılamak üzere, geliştirme ve
üretim fikrinden başlayarak, ilgili hizmetler de dâhil olmak üzere bir
ürünün müşteriye teslim edilmesine ve hatta geri dönüşümüne kadar
uzanmaktadır. Temel düşünce, değer yaratma işleminde rol alan tüm
unsurların bir araya geldiği bir ağ aracılığıyla gerçek zamanlı olarak ilgili
tüm bilgilere ulaşabilmenin yanı sıra, elde edilen verilere bakarak herhangi
bir zamandaki en uygun değer akışını elde etmektir. İnsanları, nesneleri ve
sistemleri birbirine bağlayarak, dinamik, gerçek zamanlı ve kendi kendini
organize eden ve maliyet, kullanılabilirlik ve kaynak tüketimi gibi farklı
kriterlere göre optimize edilebilen işletmeler arası katma değerli bir ağ
meydana gelmektedir (Wilkesmann ve Wilkesmann, 2017:239-240).



(Dr.Öğr.Üyesi.); İstanbul Arel Üniversitesi, iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
Uluslar arası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü, İstanbul-Türkiye, e-mail:
bihterkaragoz@arel.edu.tr
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Şekil 1. Endüstri 4.0’ın Yararları Mindas vd., (2016).
Ayrıca ileri otomasyon, veri ve benzetim teknikleri kullanımı üretim
hızını arttıracak ve ihtiyaç duyulan stok miktarlarının azalmasına sebep
olacak, bu da verimliliğin artmasını sağlayacaktır (Pamuk ve Soysal, 2017:
8).
Endüstri 4.0 kavramı, günümüzde birçok sektörü etkisi altına alacak
önemli bir potansiyele sahiptir. Endüstri 4.0’ın etkisi altında kalan
sektörlerin başında gelen lojistik sektöründen talep edilen hizmet türleri
de, endüstriyel süreçlerin dijitalleşmesiyle çeşitlenmektedir (Yılmaz ve
Duman, 2019).
Lojistik faaliyetler için hayati bir önem taşıyan depoların etkin bir
şekilde yönetilmesi lojistik hizmet sağlayıcıların rekabet avantajı elde
etmeleri açısından da büyük önem taşımaktadır (DHL, 2015). Endüstri 4.0
uygulamaları ile otomatik yönlendirilebilen stoklama araçları, akıllı
stoklama sistemleri, akıllı raflar, kendi rotalarını belirletebilen sistemlerin
kullanımı artacak ve depolama faaliyetlerinde verimlilik ve etkinlik
sağlanmış olacaktır (Çetin, 2017; Aktaran: Özdemir ve Özgüner, 2018:43).
Günümüzde depolarda, RFID kullanımı ile ürünlere konum bazlı
ulaşmak ve takip etmek daha kolay hale gelmektedir. Ayrıca depoların
yönetiminde dronların kullanılmaya başlamasıyla, drone kameralarının
depodaki malları saydığı ve belirli bir düzende kaydettiği, bu sayede
çalışanların başka işlerle meşgul olması için çokça zamanın kaldığı
uygulamalar mevcuttur (Öztemel ve Gürsev, 2018: 149). VR ve AR
teknolojisi kullanımı sayesinde de, esnek planlama ve lojistik sistemlerinin
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gereksinimlerini karşılayabilen iyi eğitimli lojistik çalışanları elde
edilerek, özellikle artan iş hacmi durumunda operasyonlarda yüksek
verimlilik sağlanmaktadır. Özetlemek gerekirse, depo operasyonlarının
etkin yönetimi, tedarik zincirinin genel performansı için çok önemlidir (Gu
vd., 2007).
Endüstri 4.0’ın temel uygulamaları:










Nesnelerin İnterneti (Internet of Things),
Siber fiziksel Sistemler (Cyber-physical Systems),
Bulut Bilişim (Cloud Computing)
Büyük Veri (Big Data)
Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality)
Sanal Gerçeklik (Virtual Reality)
Robotik Sistemler (Robotic Systems)
Giyilebilir Teknolojiler (Wearable Technology)
3 Boyutlu Teknolojiler-Katmanlı Üretim (3D Print)
Bu bileşenlerin detayları izleyen başlıklarda yer almaktadır.
1.1. Nesnelerin İnterneti(IoT-Internet of Things)
Nesnelerin interneti; bir iletişim ağında fiziksel nesnelerin insanlarla,
birbirleri ile ya da daha büyük sistemlerle etkileşim halinde olması olarak
tanımlanmaktadır. Lojistikte ve araçlarda kullanılan başlıca nesnelerin
interneti uygulamaları; araç takip sistemleri, titreşim, darbe, konteynırların
açıklıkları ve soğuk hava depolarının sigorta amaçlı izlenmesiyle sevk
koşullarının kalitesinin sağlanması, depolar veya limanlar gibi büyük
alanlardaki malların konumunun belirlenmesi, patlayıcı içeren kaplardaki
maddelere yakın depolanan yanıcı mallarda depolama uyumsuzluklarını
algılama, tıbbi ilaçlar, mücevher ya da tehlikeli ticari mallar gibi hassas
mallar için yolların kontrolünde filo takip sistemleridir (Görkem ve
Bozuklu, 2016:58).
Nesnelerin İnterneti özellikli cihazlarla bağlantı sağlayan RFID ve
kapalı devre kameraların kullanımı sayesinde haftanın yedi günü 24 saat
dijital ve daha doğru bir denetim ve stok yönetimi mümkün hale gelmiştir.
İşletmeler, depolardaki stok durumunu her an güncelleyebilmektedir. Bu
sayede müşteri taleplerindeki dalgalanmaları daha verimli bir şekilde
karşılayabilmektedirler. Depodaki bir ürün depoda tükenmeden önce,
işletme ek stok temin ederek müşteri talebi ile arz arasındaki dengeyi
sağlayabilmektedir (Yao, 2018:43).
Ayrıca endüstriyel nesnelerin internetindeki (IIoT) gelişmeler
sayesinde, stoklama daha şeffaf ve daha öngörülebilir bir hale gelmiştir.
Tüm depo izleneceğinden dolayı, alan kullanımı da kontrol edilecek ve
paletler ve braketler dahi RFID sinyalleriyle konum bildireceğinden dolayı
stokların yeniden düzenlenmesinden kaynaklanacak herhangi bir
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koordinasyon problemi de artık bir sorun olmaktan çıkacaktır.
Bir depo için gerekli en temel şartlardan biri de malların güvenliğidir.
Alarm sensörleri ve kapalı devre kamera sistemlerinde hem hırsızlıkları
tespit etmek hem de malları korumak için nesnelerin internetinden
yararlanılmaktadır. Lojistik işletmeleri mal ve hizmet akışını izlemek için
depolarında ve taşıtlarında sensörler ve izleme cihazlarından
yararlanmaktadır. UPS Kargo, internet veri ağı sisteminden yararlanmakta
ve ABD’deki 60 bin aracını anlık olarak bu sistem yardımıyla izlemektedir
(Muller, 2012; Aktaran: Erturan ve Ergin, 2017:18).
1.2. Siber Fiziksel Sistemler (CPS-Cyber Physical Systems)
Siber fiziksel sistemler (CPS), işlemlerin bir bilgi işlem ve iletişim ağı
tarafından izlendiği, koordine, kontrol ve entegre edildiği mühendislik
sistemleridir (Rajkumar vd., 2010:731). Siber fiziksel sistemler bilişim
teknolojileri aracılığıyla mekanik ve elektronik bileşenler arasında bağlantı
kurarak, her birinin bir ağ (network) sistemi içinde birbiri ile iletişimini ve
bunun devamlılığını sağlamaktadır (Fırat ve Fırat, 2017).
Siber fiziksel sistemler, tedarik zinciri boyunca malzeme akışındaki
şeffaflık için yeni bir boyut sağlamaktadır. Böylece, siber fiziksel sistem
teknolojileri; ürünlerin izlenmesinde, tüm zincir elemanları için güvenlik
sağlanmasında, bir veri iletişim ortak platformuna erişimde, talep, stok ve
satış hakkında bilgi sağlanmasında ve üretim sırasındaki anomalileri
tahmin etmede kullanılabilmektedir (Frazzon vd., 2015; Aktaran: Yılmaz
ve Duman, 2019:195).
Bir siber-fiziksel sistem biçimi olarak otomatik depolar, karmaşık
lojistik sistemlerinin ortak iş hedeflerine ulaşmak için çeşitli bileşenlerin
birlikte çalışmasını gerektirmektedir (Gürdür Broo vd., 2018:1).
Günümüzde, AGV’ler (Otomatik Kılavuzlu Araçlar) konteynır
sahaları, depolar ve dış nakliye sistemleri gibi üretim hattı dışındaki taşıma
görevlerini de yerine getirecek şekilde daha geniş bir uygulama alanına
sahiptir. Dolayısıyla, AGV kullanımı artık tesisler ve üretim süreci ile
sınırlı değildir. Amazon’un dağıtım merkezlerinde kullandığı AGV olan
Kiva ile geleneksel depo düzeni ve yapısına dair tanımı değiştirerek,
dünyanın herhangi bir yerinde uygulanabilen yüksek yüzey kullanımına
sahip, kolay ve son derece esnek bir yapıya dönüştürmüştür. Kiva
sisteminin altında yatan temel düşünce, geleneksel “mallara doğru gidilen”
sistem yerine “malların insana getirildiği” bir sistem oluşturmaktır. Kiva
sisteminin sağladığı faydalar aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir (Yao,
2018:16-17):
1. Yüksek sipariş toplama verimliliği
2. Artan sipariş doğruluğu
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3. Esneklik
4. Yeni çalışanlar için kısa eğitim süresi
5. Alma, taşıma ve toplama faaliyetleri için kullanılan doğrudan
işgücü ihtiyacında azalma
6. Ergonomi
1.3. Bulut Bilişim (Cloud Computing)
Bulut bilişim yada çevrim içi bilgi dağıtımı; bilişim araçları arasında
ortak bilgi paylaşımını sağlayan hizmetlere verilen ortak bir kavramdır
(Gabaçlı ve Uzunöz, 2017:157). Bu teknoloji ile işletme içinde ya da
dışında daha büyük veri paylaşımını gerektiren faaliyetler oluşmaktadır
(Bumin Doyduk ve Tiftik, 2017:131).
Bulut teknolojisi, artık depo operasyonlarında büyük bir rol oynamaya
başlamış ve perakendecilerin depolarını çevrimiçi mağazalarına,
kuryelerine ve diğer çevrimiçi bilgi hizmetlerine sorunsuz bir şekilde
entegre etmelerini sağlamaktadır. Ayrıca bu teknoloji depo işlemlerinin
çevrimiçi ortamda her şeyi işlemesine olanak tanımakta ve böylece; (1)
hataları azalmakta, (2) maliyetleri düşürmekte, (3) verimliliği
yükseltmekte ve (4) bilgi kullanılabilirliğini artırmaktır (Gandy, 2015).
RFID ile etiketlenmiş ve altyapı ile makine arasında paylaşım sağlayan
paketler, paletler ve konteynırlar ile depolar, bulut aracılığıyla
izlenebilmektedir. Cisco tarafından uygulanan palet plakası denilebilecek
barkodlama sistemi ile bulut aracılığı ile sipariş anında faturaya
dönüştürülerek müşteriye gönderilebilir hale gelmiştir. Geçmişte her kutu
manüel olarak sayılıp taranırken bugün palet barkotları sistemi ile işgücü
ve zamandan ciddi tasarruf sağlanmış durumdadır (MÜSİAD, 2017).
1.4. Büyük Veri (Big Data)
Büyük veri; makineler, cihazlar ve hizmetler aracılığı ile elde edilen
elektronik verilerin elde edilme ve kullanılma yöntemidir (Kabaklarlı,
2016:44). Nesnelerin interneti, özellikle sensör, küresel konumlandırma
sistemi (GPS), radyo frekansı ile tanımlama (RFID) ve WiFi
kullanımındaki artış ile birlikte araçtan araca iletişimin yanı sıra diğer
birçok akıllı ulaşım sistemi uygulamasında kullanılarak, araçlar ve
nesneler daha geniş yelpazede bir bağlantı olanağı sağlamaktadır. Bu
sayede lojistik, büyük miktardaki veri kümeleri için önemli bir kaynak
haline gelmiştir (Borgi vd., 2017:46). Lojistik hizmet sağlayıcılar ile
taşıyıcılar ürünlerin ara noktadan tüketim noktasına kadar ara depolama
tesisleri ağı aracılığıyla verimli dağıtımı konusunda işbirliği yaparken,
lojistik endüstrisi büyük miktarda veri üretmektedir (Russom,
2011 ;Wang vd., 2016; Aktaran: Hopkins ve Hawking, 2018:578).
Büyük veri analizi uygulaması sayesinde tedarik zincirindeki tüm
faaliyetler için karar verme işlemi daha iyi bir hale getirilebilmektedir.
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Özellikle envanter görevlerinde, büyük veriler kuruluşların modern
envanter optimizasyon sistemleri tasarlamasına, envanter ihtiyaçlarını
öngörmesine, değişen müşteri taleplerine yanıt vermesine, envanter
maliyetlerini azaltmasına, envanter seviyelerinin bütünsel bir görünümünü
elde etmesine, envanter akışını ve depolamasını optimize etmesine veya
hatta güvenlik stokunu azaltmasına yardımcı olabilmektedir (FernándezCaramés vd.,. 2019).
Wall-Mart ve amazon.com büyük verinin perakendecilik alanında
kullanımı konusunda öncü kabul edilmektedir (Mayer-Schönberger ve
Cukier, 2013; Aktaran: Çiğdem ve Seyrek, 2015).
1.5. Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality)
Artırılmış gerçeklik, gerçek zamanlı olarak fiziksel dünya üzerine sanal
bir takım öğeler veya bilgiler bindirmek üzere kullanılan yöntemlere
yönelik geniş kapsamlı bir terimdir ve farklı teknolojilerle (örneğin;
bilgisayarlar, TV, akıllı telefonlar ve tabletler, gözlükler, giyilebilir
cihazlar) desteklenebilmektedir (Stoltz vd., 2017:12980).
En yaygın uygulama akıllı gözlük, kamera ve giyilebilir bir bilgisayar
gibi mobil arttırılmış gerçeklik sistemlerinden oluşan görerek toplama
uygulamasıdır. Görerek toplama yazılımı, iç mekanda dolaşma, gerçek
zamanlı nesne tanımlama, barkod okuma ve Depo Yönetim Sistemi ile
entegrasyon olanağı sağlamaktadır. Görerek toplama işleminin önemli bir
faydası olarak, raftan toplama sırasında operatörlerin elleri serbest
kalmaktadır (Yao, 2018:29).
Arttırılmış gerçeklik, lojistikte depolama operasyonlarında pek çok
olanak vadetmektedir. Bu operasyonlar tahminlere göre tüm lojistik
maliyetlerinin
yaklaşık
%20'sine
denk
gelirken,
depolama
operasyonlarının toplam maliyetinin %55 ila %65'ini raftan alma/toplama
işleminin oluşturduğu tahmin edilmektedir. Bu bulgu ise, arttırılmış
gerçekliğin toplama işlemini iyileştirerek maliyeti önemli ölçüde azaltma
potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir (DHL, 2015).
Tablo 1. Arttırılmış Gerçekliğin Dört Ana Depo Operasyonunda
Kullanımı
Kabul:
 Gelen aracın şoförüne yanaşacağı indirme noktasını belirt.
 Alınan malları irsaliye ile karşılaştır.
 Gelen kalemlerin nereye konacağını/bunların bekleme
alanında nasıl düzenleneceğini göster.
Depolama:
 Bir operatörü, kendisine tahsis edilmiş yeni görev hakkında
bilgilendir.
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Gelen kalemlerin nereye konacağını göster.
Depolanacak kalemin resmini ve ayrıntılarını görüntüle.
Depolama noktasına giden rotayı göster.
Toplayıcının mevcut durumunu ve sürecin bir sonraki adımını
göster.
 Depolarken ikmal gerektiren yerleri kontrol et.
Toplama:
 Bir operatörü, kendisine tahsis edilmiş yeni görev hakkında
bilgilendir.
 Alınacak kalemin resmini ve ayrıntılarını görüntüle.
 Alınacak kalemin depodaki yerini göster.
 Alma noktasına giden rotayı çiz.
 İstenen kalemin fiziksel konumunu işaretle.
 Hatalar ve kesintiler hakkında bilgi ver.
 Hangi toplama sepetine konacağını belirlemek veya daha fazla
bilgi edinmek için ilgili kalemin barkodunu tara.
 Toplama sırasında sıralama için her bir kalemi toplama
sepetinin neresine konacağını göster.
 Koridorlarda tıkanıklığı önleyecek şekilde bilgilendir.
 Toplayıcının durumunu ve performansını izle.
Taşıma:
 Ne tür bir karton kutunun kullanılacağını göster.
 Seçilen kalemleri kutuya yerleştirmenin en iyi yolunu göster.
 Sevkiyat için doğru yeri/paleti belirt.
 Siparişlerin türüne, gideceği yere ve kırılganlığına göre her bir
siparişin palette/kamyonda nereye konacağını göster.
 Uygun yükleme alanını göster.
 Araca yüklenecek ürünleri/siparişleri kontrol et/say.
Kaynak: (Stoltz vd., 2017:12980)
Bu tür teknolojilere iyi bir örnek, DHL'nin lojistik merkezlerinde
kullandığı artırılmış gerçekliktir. Bu teknoloji sayesinde gözlük camına
yansıtılan elektronik bilgilere hızlıca erişerek, lojistik merkezinde etkin bir
şekilde hareket imkanı sağlanmış olmaktadır. Cihaz, lojistik sürecini
kolaylaştıran bilgileri göstermekte, ürünleri toplarken paketin tam yerini
ve koridor numarasını görüntülemektedir. Artırılmış Gerçeklik sayesinde,
elle kullanılan barkod okuyucular ortadan kalkarak eller serbest kalmış ve
lojistik merkezinde çalışanların verimliliği arttırılmıştır. DHL, tedarik
zincirindeki arttırılmış gerçeklik uygulamasını, gönderenin kapısından
alıcının kapısına kadar genişletmeyi planlamaktadır (Sośniak, 2018).
1.6. Sanal Gerçeklik (Virtual Reality)
Lojistik yönetiminde yeterli bir karar desteği amacıyla geliştirme
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sürecinde simülasyon kullanımı sayesinde, uygulamaya koyulmadan önce
çeşitli çözüm yaklaşımları test edilebilmektedir. Kullanıcıların sezgisel ve
gerçekçi bir şekilde etkileşimde bulunabilecekleri ve ele alabilecekleri
veri, nesne ve ortamların gerçekçi bir simülasyonu sağlayabilen sanal
gerçeklik, lojistik sistem uygulamaları için geniş yelpazede olanaklar
sunmaktadır (Pehlivanis vd., 2004:383).Lojistikte Sanal Gerçeklik
kullanım sahaları şu şekilde sıralanabilmektedir (Sośniak, 2018):

Tasarım ve oluşturma sürecinde planlama - Verilmek istenen
mesajı geliştirmek amacıyla 3 boyutlu görselleştirme araçlarına ihtiyaç
olup, hızlı bir şekilde modelleme yapabilme avantajına sahiptir;

Üretim simülasyonu - Üretim planlarını test etmeye ve
doğrulamaya, malzeme taşınmasını, kontrol kurallarını, tampon
büyüklüğünü ve yerini kontrol etmeye ve darboğazları bulmaya olanak
tanır, bu tür bir simülasyon için belirli bir üretim sürecine ilişkin gerçek
verilere ulaşabiliyor olmak şarttır;

Operatör eğitimi - Farklı simülasyon süreçleri sayesinde, eğitim
yapmak daha kolaydır. Bu tür bir eğitim imkanı sağlayacak olan yazılım,
üretim sistemine bütünsel bir yaklaşım sağlayacak şekilde hazırlanmalıdır;

Operasyonel kullanım - Çeşitli operasyon türlerinde
simülasyonların kullanımı sayesinde, planlamacılar belirli bir operasyonel
süreci yürütmenin en iyi ve en etkili yolunu geliştirebilirler.
1.7. Robotik Sistemler (Robotic Systems)
Robotlar modern depolarda önemli rol oynamaktadır. Yeni robot
teknolojisi, depo yönetimi için en çok aranan teknolojilerden biri haline
gelmiştir. Öncü işletmeler depo envanterinin hareketini, depolanmasını ve
sınıflandırılmasını yönetmeye yardımcı olan özelleştirilmiş yazılımlar ve
akıllı robotlar oluşturmak için depo yönetim sistemleri sağlayıcıları ile
ortaklıklar kurmaktadır. Ayrıca günümüzün modern dağıtım merkezleri ve
depoları, ağır kaldırma işleminin çoğunu yapan robotlar sayesinde insanlar
için çok daha güvenli hale gelmiştir.
Daha önce Kiva Systems olarak faaliyet göstermiş olan Amazon
Robotics, raflardaki ürün boyutuna ve nesnelerin şekline bakmaksızın
raflardan ürün taşıyacak robotlar tasarlamıştır. Bu robotlar -veya robotik
taşıyıcılar- güvenli bir Wi-Fi ağı üzerinden iletişim kurulan merkezi bir
bilgisayar tarafından kontrol edilmektedir. Robotlar kendi konum ve
yönlerini belirlemek üzere yerdeki QR kodlarını okumak için zemin
kameralarından yararlanırken, engel tespiti için de kızılötesi teknolojiden
faydalanmaktadır. Robotik teknolojiye sahip bir deponun başarısının
arkasında robotlar değil, sistemin arkasındaki beyin yatmaktadır. Bu
robotlar öğrenebilmekte, kendilerini mevcut duruma ayarlayabilmekte ve
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“kitle kaynağı” (crowdsource = karşılaşabilecekleri sorunları gidermek
için diğer robotik taşıtlarla veri alışverişi yaparak daha fazla veriye ulaşma)
kullanabilmektedir. Amazon, dağıtım merkezlerinde kullandığı robotlar
sayesinde depolarındaki üretkenliği arttırarak ve işleri iyileştirebilmiştir.
2015 yılının ikinci yarısında, Amazon bu tür 30.000’den fazla robotu 13
tesisinde kullanmaya başlamıştır. Amazon Robotik sistemi ayrıca işçileri
fabrika içindeki nesnelere yönlendirebilmekte, raflardan ürün toplama
işlemlerini hızlandırabilmekte ve depoyu kendi kendine organize
edebilmektedir. Amazon Robotik sistemi Amazon’a özgü olmakla birlikte,
raflardan tek tek öğeleri seçebilen veya insanlarla birlikte çalışıp elle
seçtikleri nesneleri getiren teknolojiler gibi daha geniş bir yelpazede
benzer teknolojiler mevcuttur. (Taliaferro vd., 2016).
1.8. Giyilebilir Teknolojiler (Wearable Technology)
Giyilebilir cihazlar, doğrudan depo personelinin vücuduna takılabilen
kompakt ve hafif bilgisayarlar ve / veya tarayıcılardır. Bu cihazlar ayrıca
eller serbest çalışmasıyla işgücü verimliliğini, güvenliğini ve verimliliğini
artırmaya yardımcı olur.Eller serbest çalışarak, depo personeli, daha geniş
bir hareket aralığı ile eldeki işe daha yakından odaklanabilir. Bu,
çalışanların etkinliğini artırmaya yardımcı olur ve zamanlayıcı görevinin
tamamlanmasını kolaylaştırır. Giyilebilir cihazlar ayrıca “temas
noktalarını” veya bir görevi tamamlamak için gereken adım sayısını
azaltmaya yardımcı olur. Süreçleri basitleştirerek, depo personeli daha
fazla işi daha kısa sürede tamamlayabilir - yüksek hacimli sipariş işleme
için istenen bir sonuç. Hem işçilik hem de cihaz toplam sahip olma
maliyeti tasarrufu, proses optimizasyonu ve dayanıklı yapı ile
sağlamlaştırılmış
giyilebilir
cihazların
benimsenmesiyle
tanınabilir. Manuel, kağıt tabanlı işlemlerin giyilebilir cihazlarla
değiştirilmesi ayrıca veri girişi ve envanter işleme hatalarının azaltılmasına
yardımcı olur. Depo personeli, giyilebilir cihaz kullanırken daha güvenli
ve daha konforlu bir deneyim bekleyebilir. Üstün ergonomi ile
tasarlanmıştır, bu da onların taşınmasını
ve çalıştırılmasını
kolaylaştırır. Üstün aksesuar paketleri ve cihaz yapılandırılabilirliği ile
tedarik zinciri işlemleri daha fazla cihaz ve operasyonel esneklik görecektir
(Datex,
https://www.datexcorp.com/advantages-wearable-devices-3plwarehousing-distribution/, Erişim Tarihi: 10.05.2020).
Evers vd. (2018) yapmış oldukları literatür taramasında giyilebilir
cihazlarla ilişkili avantajları altı grup altında toplamıştır:
1. Belli bir bilgi talebi üzerine bilgilerin gerçek zamanlı olarak temini
ve işlenmesi;
2. Personele talimat verilmesi;
3. Eller serbest çalışma;
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4. Süreçlerin optimizasyonu (daha yüksek bir çalışma hızı, daha
yüksek kalite, iş sürecine ilişkin belgelendirme işleminin
basitleştirilmesi, daha fazla esneklik);
5. Çalışanların işi benimsemesinde artış ve ergonomi;
6. Yerinde uzmanlık sağlanması.
Ayrıca bir yandan zaman tasarrufu sağlarken diğer yandan üretkenliği
arttırmakta ve bu üretkenliğin depo verimliğine ortalama %30’luk bir katkı
sağlayacağı öngörülmektedir (MÜSİAD, 2017, Erişim Tarihi:
12.05.2020).
2018'in başlarında Amazon, depo çalışanlarının ilgili kalemleri toplama
doğruluğunu ve yerlerini ölçmek amacıyla özel olarak depolarındaki
çalışanların giymesi için tasarlanmış yeni bir giyilebilir teknoloji için
patent onayı aldı. Sensörler kullanan bu yenilikçi teknoloji, işlem gören
stok kaleminin konum doğruluğunu onaylamak için bir yazılımdan
yararlanmakta; bileklik de o anda toplanmakta olan kalemle ilgili olarak
çalışının elinin doğru noktaya erişmesini sağlamaktadır. Bir çalışanın
taşıdığı her ürünün yerini izlemek için tasarlanan bileklik, depo
çalışanlarının hareketlerini yönlendirmek ve seçim doğruluğunu arttırmak
amacıyla zaman zaman titreşmektedir (SCCG The Supply Chain
Consulting Group, https://www.sccgltd.com/featured-articles/warehousewearable-technology/, Erişim Tarihi: 11.05.2020).
1.9. Üç Boyutlu Teknolojiler-Katmanlı Üretim (3D Print)
3 B işlemi (katmanlı üretim), dijital bir plan veya model kullanarak tam
otomatik üç boyutlu nesneler imal etme sürecidir. Bu işlem, yeni
tasarımların, imalat konseptlerinin ve lojistik hizmetlerin önünü
açmaktadır. Bu yeni üretim teknolojisinin lojistik endüstrisi için etkileri
aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir (Kubac ve Kodym, 2017:6):


Potansiyel olarak daha önce Çin veya diğer Asya pazarlarında
üretilen malların bir kısmı Kuzey Amerika ve Avrupa'ya yakın
üretilebilir. Bu durum, nakliye ve havayolu kargo hacmini
düşürecektir.



Ürünlerin isteğe göre kişiselleştirilmesiyle, malların sipariş
üzerine yapılacağı için stok seviyeleri düşecektir. Bu yüzden,
depolama ihtiyacı da azalacaktır.



Sipariş üzerine üretim stratejileri, üretici-toptancı-perakendeci
ilişkisini temelden etkileyebilir. Gelecekte, alışveriş deneyimi de
çok farklı olabilir. Bazı sektörlerde, perakendeciler ya yok olacak
ya da üreticiler için sadece birer 'vitrinden ibaret' olarak, stok
tutmayacaktır. Siparişler doğrudan üretici tarafından yerine
getirilip, tüketicinin evine teslim edilecektir.
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3B yazıcıları 'besleyen' hammaddelerin depolanması ve hareketi
ile ilgili olarak lojistik sektöründe büyük, yeni bir sektör ortaya
çıkabilecektir. 3B yazıcılar halkın geneli için daha uygun bir hale
geldikçe, bu malzemelerin eve teslim piyasası da yükselişe
geçecektir.



Servis parçaları sektörü de bu durumdan ilk etkilenecek olanlardan
biridir. Şu an için, stok tutmaya milyarlar harcanıyor. Eğer
çevrimiçi bir kütüphaneden bir tasarım indirip, 3B baskı alıp, daha
sonra da çok kısa bir sürede hazır edilebilirse, küresel ve ulusal
depoların yanı sıra ön depolara da artık ihtiyaç kalmayacaktır.

3B yazıcı ile üretim müşteriye özel, karmaşık ürünleri üretmek ile asıl
değerini bulmaktadır. Ürünler sadece sipariş edildiğinde üretilirler, bu da
depolardaki hammadde, yarı mamul, yardımcı malzeme ve nihai ürünlerin
miktarının azalması anlamına gelmektedir. 3B yazıcılar ile çok kısa sürede
makine parçaları, otomobil veya tıbbi ekipmanlar dizayn edilip üretilebilir.
Bu durum da ürün stokunu tutmak için masrafları azaltmaya ve çok sayıda
stok yapılan deponun ortadan kalkmasına sebep olacaktır. Yüksek hacimli
üretim tesisleri ve çalışanlara ihtiyaç duyulmayacağından da tedarik
zincirinin bir kısmı gereksiz hale gelecektir. Üreticiler için 3B yazıcı
kullanımı hem stok miktarlarını hem de fiziksel anlamda depo yeri
gereksinimlerini azaltacaktır. Buna rağmen 3B yazıcılar tedarik zinciri
yönetiminde “Just in Time” kavramına tamamıyla yeni bir anlam
vermektedir (Akben, 2017:29).
Sonuç
İşletmeler için tedarik zincirinin kritik noktalarının öngörülebilirliği
hayati önem arz etmektedir. Zincirin her bir halkasının izlenmesi,
ölçülmesi ve simule edilmesi ile oluşabilecek sorunlar ve talepler tahmin
edilmekte ve bu yolla üretimin durumu izlenerek kapasitesi
ayarlanmaktadır. Gerekli hammadde, gerekli depo alanı, depo alanının
etkin kullanımı, ürünlerin depoda daha az süre kalması, talep edene ürünün
hızlı ve düşük maliyet ile ulaştırılması elde edilen daha ileri ölçümler
(sinyaller) sayesinde öngörülebilmektedir.
Endüstri 4.0 sebebiyle işletmeler büyük değişimler geçirmektedir.
Endüstri 4.0 çözümleri, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için fırsatlar
yaratarak, lojistik ve tedarik zinciri yönetiminin iyileştirilmesine katkıda
bulunmaktadır.
Günümüzün iş ortamında, depoların verimliliği ait oldukları genel
tedarik zincirlerinin verimliliği için kritik öneme sahip olabilir. Depo
yönetiminde, maliyetleri düşürmek ve rekabet avantajı elde edebilmek için
güncel teknolojilerin sürekli değerlendirilmesi ve uygun olanların
benimsenmesi önem taşımaktadır. Tedarik zincirlerinin ve depoların
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kesintisiz bir şekilde çalışabilmesi için doğru teknolojilerin kullanılması
gerekmektedir. Endüstri 4.0 teknolojilerinin dağıtım merkezleri üzerindeki
etkisi sayesinde tesisler daha etkin çalışabilmektedir (Taliaferro vd., 2016).
Depo yönetimi tedarik zinciri içinde önemli bir faaliyet olup, endüstri 4.0
bu alandaki prosedürler için de bir takım iyileştirmeler getirmektedir.
Endüstri 4.0 uygulamalarının benimsenmesi, deponun çalışma şeklinde
büyük değişiklikler getirecektir.
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PANEL VERİ ANALİZİ İLE GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYONUN
EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN
ARAŞTIRILMASI*
Can Köse** & Sefer Şener*** & Mustafa Özer****
Giriş:
Girişimciler, bir ekonomide değer yaratımında, âtıl ya da düşük verimle
kullanılan kaynakları bir araya getirerek daha yüksek verimle
kullanılmalarını sağlayan ve bu sayede tüm bu kaynakların toplam
değerinden daha üst seviyede bir değer yaratılması sürecinin başlangıç
aşamasında yer almaktadırlar. Girişimciler sayesinde başlatılan değer
yaratma süreçleri gerçekleşirken, bir yandan da ekonomik, teknolojik ve
sosyal gelişmelerin ve yeniliklerin ortaya çıkacağı ideal/zorunlu ortam da
oluşmaktadır. Girişimci ruha sahip bir bireyin başlattığı süreç, böylelikle
yerel, ülkesel ve küresel boyutlarda etki yaratabilecek kadar geniş bir
kapsama ulaşabilmektedir. Sahip olduğu bu geniş kapsam ve içerik
sebebiyle girişimcilik pek çok alanda ve çok sayıda araştırmacı tarafından
incelenen bir konu olarak önemini korumaktadır. Kapsamı böylesine geniş
olan girişimcilik kavramı, ilk kez ortaya atıldığından bugüne, ekonomik
büyüme ve refah üzerindeki önemli etkisi kabul edilmekle beraber,
araştırmacıların çoğunluğunun üzerinde uzlaştığı bir tanıma sahip değildir.
Üzerinde uzlaşılan bir tanımın bulunmaması beraberinde bir takım
zorluklar getirse de, özelikle girişimcilik ve ekonomik kalkınma üzerine
yapılan çalışmalar son yıllarda oldukça yüksek sayılara ulaşmıştır.
Girişimciler ekonomik, teknolojik ve sosyal gelişme üzerinde etkisi
bulunan doğrudan faydaları sebebiyle serbest pazar ekonomilerinde
ekonomik büyüme ve kalkınmanın odağında yer almaktadırlar.
Yenilik ve girişimcilik gibi faktörler, özellikle 20. yüzyılla birlikte
klasik üretim faktörlerinin evrenselleşmeye başlamasıyla birlikte, büyüme
literatüründe daha yoğun bir şekilde incelenen unsurlar olarak karşımıza
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çıkmaktadır. Schumpeter; The Theory of Economic Development (1911),
Business Cycles (1939) ve Capitalism, Socialism and Democracy (1942)
isimli çalışmalarında ekonomik sistemin dinamik mekanizmasını ortaya
koyarken girişimcilik ve inovasyon kavramlarını önemli birer değişken
olarak ele almıştır (Er, 2013: 76). Schumpeter, teorik anlamda girişimcilik
ve ekonomi ilişkisinin gelişimini ortaya koyan ilk araştırmacılardan biridir
ve böylece sonraki çalışmalara da büyük katkı sağlamıştır. Burada
Schumpeter, bir birey olarak girişimciyi toplumda değişim ortaya koyacak
kişi olarak tanımlarken, kendisinden sonraki birçok yazar ise bu tanıma ek
olarak girişimciyi ekonomideki yeni fırsatları görebilen ve piyasaya yeni
fikirler sunabilen kişiler olarak da ele almışlardır (Gerni vd., 2013: 762).
Girişimci bir bireyin sahip olması gereken özelliklere bakıldığında bu
özellikler arasında ilk olarak fırsatları görme, risk üstlenme ve yaratıcı
olma özelliklerinden bahsedilebilir. Bu bağlamda girişimci, daha önce var
olmayan bir şeyler yapan ve bu yönüyle de diğer insanlardan farklı olan bir
kişidir; daha önce var olmayan bir şey yapabilmek içinse girişimciler
mutlaka yaratıcı kişiler olmalıdır. Bu sebepledir ki yenilik yapmak ve
yaratıcı olmak, girişimcilik ile yan yana bahsi edilen kavramlardır. Yeni
bir şey yapmak; yalnızca piyasaya yeni bir ürün sunarak değil üretim,
pazarlama veya organizasyon gibi diğer tüm işletme fonksiyonlarında
uygulanabilecek bir durumdur.
Bu çalışmada inovasyon kavramı teknolojik gelişmenin bir çıktısı
olarak ele alınmakta ve inovasyonun oluşmasında en önemli faktör olarak
değerlendirilen girişimcilik aktivitesinin ekonomik büyüme üzerindeki
etkisi araştırılmaktadır. Girişimcilik aktivitesinin ülkelerin ekonomik
büyümesinin üzerindeki olumlu etkileri, teknolojik gelişmelerin haricinde
sermaye birikimi, yatırımlar ve ihracat hacimleri gibi diğer pek çok alana
da yayılmaktadır. Çalışmada dengeli panel veri analizi için veri
toplanabilirliği açısından 17 ülkenin 2006-2013 yılları arasındaki 8 yıllık
girişimcilik ve inovasyon endeksleri ile ekonomik büyüme oranları
kullanılmış ve elde edilen veriler panel veri analizi yöntemi ile
incelenmiştir.
1. Literatür Taraması
Girişimcilik ve inovasyon kavramları ile ekonomik büyüme arasındaki
ilişki Schumpeter’in ilk çalışmalarından itibaren merak konusu olmuş ve
birçok araştırmacı sayısal veriler aracılığıyla bu ilişkiyi analiz etmeye
çalışmıştır. Literatürde oldukça yüksek sayıda girişimcilik-ekonomik
büyüme ve inovasyon-ekonomik büyüme ilişkilerini inceleyen çalışma yer
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alırken, her iki ilişkiyi birlikte ele alan çalışmalar ise sınırlı sayıdadır.
Burada, ilk olarak girişimcilik-ekonomik büyüme ilişkisini ele alan
çalışmalara yer verilmiş, sonrasında ise inovasyon-ekonomik büyüme
ilişkisini araştıran çalışmalara değinilmiştir.
Carree ve Thurik (1998), Avrupa ülkelerinde üretim endüstrisindeki
küçük ölçekli firmaların payının endüstrinin çıktılarının artışı üzerinde
olumlu bir etkiye sahip olduğunu işaret etmektedirler.
Dejardin (2000), çalışmasında iki önemli noktaya dikkat çekmektedir.
Bunlardan ilki girişimciliğin ekonomik büyümenin içsel etkenlerinden
birisi olması ve daha yüksek seviyede girişimciliğin daha yüksek oranda
ekonomik
büyümeye
yol
açmasıdır.
İkinci husus ise girişimcinin seçenek olarak daha fazla girişimcilik yapma
veya rant kollama alternatifleri arasından daha fazla girişimcilik yapmaya
yönelmesi ile ilgilidir. Yazar, girişimcilerin rant kollamak yerine
girişimciliğe yönelmeleri halinde ekonomik büyüme üzerinde daha olumlu
katkılar sağlayacağını belirtmiştir.
Carree vd (2002), işletme sahipliği ile ekonomik kalkınmışlık
arasındaki ilişkiyi 23 OECD ülkesine ve 1976-1996 yıllarına ait veri setini
kullanarak ele almışlardır. Çalışmalarında işletme sahipliği ile ekonomik
kalkınma arasında nasıl bir ilişkinin olduğunu ve işletme sahipliğinin
denge oranının dışına çıkması halinde hangi sürede dengeye ulaşacağı
sorularına yanıt aramışlardır. Çalışmalarında işletme sahipliği ile
ekonomik kalkınma arasında uzun dönemli bir denge ilişkisinin varlığını
tespit etmişlerdir. 2007 yılında gözden geçirdikleri çalışmalarında bu defa,
işletme sahipliği ile ekonomik büyüme oranı arasındaki ilişkinin düşük
gelir seviyesinde işletme sahipliği azalırken, yüksek gelişmişlik seviyesine
doğru gittikçe artmaya başlayan U harfi şekline benzeyen bir şeklinin
olduğunu belirtmişlerdir (Carree vd 2007).
Van Stel vd. (2005), TEA endeksinin ekonomik büyüme üzerindeki
etkisini 36 ülke için regresyon analizine tabi tutarak incelemişlerdir.
Çalışma bulgularına göre kişi başına düşen milli gelir seviyesi yüksek olan
ülkelerde girişimcilik endeksi ve ekonomik büyüme arasında pozitif
ilişkiye rastlanırken, kişi başına düşen milli gelir seviyesi düşük olan
ülkelerde girişimcilik endeksi ve ekonomik büyüme arasında ters yönlü bir
ilişkinin varlığı tespit edilmiştir.
Wong vd (2005), 37 ülkeye ait 4 farklı girişimcilik endeksi verilerini
kullanarak bu 4 tür verinin ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini
incelemişlerdir. Çalışma bulguları mevcut literatürle tutarlı bir şekilde,
421

sadece yüksek büyüme potansiyeli olan girişimcilik oranı ile ekonomik
büyüme oranı arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişkinin varlığına işaret
etmiştir. Ek olarak yazarlar bu çalışmalarında teknolojik inovasyon
yoğunluğu ile ekonomik büyüme arasında önemli bir pozitif ilişkinin
varlığını tespit etmişlerdir.
Salgado-Banda (2007), çalışmalarında 1980-1995 dönemi için 22
OECD ülkesini kapsayan bir analiz gerçekleştirmiş ve analizlerinde
girişimcilik oranını işletme sahipliği ile temsil ederlerken verimli
girişimcilik adını verdikleri yeni değişken ile de bir anlamda yenilikçi
girişimciliğin ölçütü olarak patent sayılarını kullanmışlardır. Analiz
sonuçlarına göre ekonomik büyüme ile işletme sahipliği arasında negatif
bir ilişki söz konusuyken, ekonomik büyüme ve verimli girişimcilik
arasında pozitif yönlü bir ilişkinin var olduğu bulgusuna ulaşmışlardır.
Valliere ve Peterson (2009), 24’ü gelişmiş ve 20’si gelişmekte olan ülke
olmak üzere 44 ülkeye ait “yüksek beklentili girişimcilik”, “fırsat
girişimcliği” ve “zorunluluk girişimciliği” verilerinin ülkelerin ekonomik
büyüme oranları üzerindeki etkilerini araştırmışlardır. GEM’den elde
ettikleri 3 farklı girişimcilik türü ile yapılan analiz bulgularına göre yüksek
beklentili girişimcilik oranının ekonomik büyüme üzerinde olumlu etkiye
sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Minniti ve Lévesque (2010), çalışmalarında Ar-Ge yatırımları yapan
teknoloji tabanlı girişimciler ile taklitçi girişimcilerin ekonomik büyüme
üzerindeki rollerini incelemiş ve bu iki tür girişimci sınıfını birbiriyle
karşılaştırmışlardır. Yazarlar bu çalışmalarında kritik faktör olarak Ar-Ge
harcamalarının geri dönüş hızının etkili olduğu tespitini yaparken, aynı
zamanda da geri dönüş hızının düşük olduğu gelişmekte olan ülkelerde
taklitçi girişimcilerin sayılarının arttığını ve böylece bu girişimcilerin
rekabet avantajı elde ettiklerini tespit etmişlerdir.
Bampoky vd. (2013), 53 ülkenin GEM verilerini kullanarak
girişimciliğin optimum düzeyinin ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini
incelemişlerdir. Optimal girişimcilik oranında ortaya çıkan sapmaların
ekonomik büyüme üzerinde nasıl etkileri olacağını ele aldıkları
çalışmalarında yazarlar, gelişmişlik düzeyinin yüksek olduğu ülkelerde
ideal girişimcilik oranında meydana gelen sapmaların ekonomik büyüme
oranını daha az gelişmiş ülkelere göre daha düşük seviyede etkilediği
sonucuna ulaşmışlardır.
Fagerberg (1994), ekonomik büyüme teorilerinin geçerliliğini analiz
eden ve teknolojik gelişmelerin büyüme üzerindeki etkilerini araştıran
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kendinden önceki çalışmaları derleyerek bir anlamda meta analiz yaptığı
çalışmasında Ar-Ge, patentler, bilim adamları ve mühendisler gibi
inovasyonlar ilgili değişkenlerin -özellikle de özel sektör tarafından
desteklendiği takdirde- ekonomik büyüme ile güçlü bir pozitif ilişkisinin
olduğu sonucuna varan çalışmalardan bahsetmiştir.
Park (1995), özel ve kamu sektörü Ar-Ge harcamalarının taşma etkisini
araştırırken 1970-87 yılları arasındaki dönemi ve 10 OECD ülkesini
kapsayan bir panel veri seti oluşturarak analiz etmiş ve özel sektör Ar-Ge
harcamalarının ekonomik büyüme üzerinde kamu sektörü harcamalarından
daha etkili olduğunu tespit etmişlerdir.
Bassanini ve Scarpetta (2001), 1971-98 dönemini kapsayan ve 21
OECD ülkesini içeren örneklemleri ile Ar-Ge harcamaları ile ekonomik
büyüme arasındaki ilişkiyi analiz etmişlerdir. Yazarlar bu çalışmalarında
panel veri analizi kullanmışlar ve Ar-Ge harcamalarının ekonomik büyüme
oranı üzerinde arttırıcı ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu sonucuna
ulaşmışlardır.
Sylwester (2001), Ar&Ge harcamalarının ekonomik büyüme
üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla 20 OECD ülkesinin verilerinden
yararlanmışlardır. Söz konusu çalışmada çok değişkenli regresyon yöntemi
kullanılmış ve sonuç olarak yüksek pazar payına sahip olan gelişmiş G7
ülkeleri haricinde pozitif yönlü bir ilişki tespit edilememiştir. Bu sonuçtan
hareketle, Ar-Ge yatırımlarının geri dönüş süresi uzun zaman alsa da, ArGe faaliyetlerini bir kültür olarak benimseyip uzun yıllar boyunca sürdüren
ülkelerin teknolojik gelişmelere öncülük ederek ekonomik büyüme
gerçekleştirdiklerini söylemek mümkün olacaktır.
Ülkü (2004), patent başvuruları, Ar-Ge harcamaları ve ekonomik
büyüme arasındaki ilişkiyi 20 OECD üyesi ve 10 OECD üyesi olmayan
ülke üzerinde 1981-97 dönemini kapsayan bir veri seti ile analize tabi
tutmuştur. Ar-Ge harcamalarının inovasyon artışına neden olup olmadığı
ve inovasyonun ekonomik büyümeye neden olup olmadığı sorularına
cevap aramıştır. Çalışma sonucunda hem OECD üyesi olan hem de
olmayan ülkelerde inovasyon ve kişi başına düşen milli gelir arasında
güçlü ve pozitif yönlü bir ilişkinin varlığı tespit edilmiş ve bu bulgulara ek
olarak Ar-Ge yatırımlarının inovasyon seviyesini arttırma gücü ise sadece
G7 ülkelerinde anlamlı çıkmıştır.
Sadraoui ve Zina (2009), 1992-2004 yıllarını kapsayan ve 23 ülkeyi
içeren bir veri seti kullanarak Ar‐Ge harcamaları ve ekonomik büyüme
arasındaki ilişkiyi inceledikleri çalışmalarında elde ettikleri panel veri
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setine genelleştirilmiş momentler yöntemi, nedensellik ve birim kök
testleri uygulamışlardır. Analizlerinin sonucunda yazarlar, bütün ülke
grupları için geçerli olmak üzere Ar‐Ge harcamaları ve ekonomik büyüme
arasında pozitif yönlü bir ilişki varlığını tespit etmişlerdir.
Şener ve Sarıdoğan (2011), rekabetçilik ve ekonomik büyüme üzerinde
bilim-teknoloji inovasyonunun etkilerini inceledikleri çalışmalarında
ülkelerin sürdürülebilir rekabet ve uzun dönemli büyüme elde edebilmek
amacıyla bilim-teknoloji inovasyonu odaklı küresel rekabet stratejileri inşa
edebileceğini ileri sürmüşlerdir.
Akıncı ve Sevinç (2013), Türkiye’nin 1990-2011 dönemi içerisindeki
Ar-Ge harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki etkisini araştırdıkları
çalışmalarında, literatüre paralel olacak şekilde kamu sektörüne ilişkin ArGe harcamaları hariç olmak üzere, özel sektör ve üniversitelerin yaptıkları
Ar-Ge harcamalarının uzun dönemde ekonomik büyüme üzerinde pozitif
yönde etkili olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Bu sonuç doğrultusunda
yazarlar özel sektör ve üniversiteleri bir araya getiren teknoloji ve sanayi
alanındaki işbirliği projelerinin önemine dikkat çekmişlerdir.
Özbek ve Atik (2014), Türkiye’nin Avrupa İnovasyon Karnesi’nin
(European Inovation Scorboard), 25 göstergesi arasından Türkiye’nin
verilerinin bulunduğu 13 inovasyon göstergesinin yer verildiği
çalışmalarında kümeleme analizi yöntemi kullanarak Türkiye’nin bahsi
geçen göstergelere dayalı olarak inovatif performansı ile AB ülkelerinin
performansını karşılaştırmışlardır. Araştırmalarının sonucu olarak yazarlar
Türkiye’nin AB’ye son yıllarda katılan ülkeler ile birlikte 3. kümede yer
aldığı sonucuna ulaşmışlardır.
Dam ve Yıldız (2016), BRICS-TM ülkelerindeki 2002-2012 yıllarına
ait GSYH’deki yüzde değişim, kamu ve özel sektör toplam Ar-Ge
harcamalarının GSYH içindeki payı ve yerli ve yabancı toplam patent
sayılarını kullanarak panel veri analizi gerçekleştirmişlerdir. Ele aldıkları
ülkeler ve kullandıkları değişkenler neticesinde analiz sonuçları Ar-Ge ve
inovasyonun ekonomik büyüme üzerinde pozitif ve anlamlı etkileri
olduğunu göstermektedir.
Özkul ve Örün (2016), 9 OECD ülkesinde 2002-2013 yıllarına ait
dönemdeki verilerle dengeli panel veri analizi gerçekleştirmişlerdir.
Araştırmacılar, GEM verilerini kullanarak girişimcilik ve inovasyonun
ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. Çalışma
bulgularına göre; ele alınan ülkelerdeki girişimcilik aktiviteleri, Toplam
girişimcilik faaliyeti (a), informal yatırımcı oranı (b), olgunlaşmamış
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girişimcilik oranı (c), zorunluluğa dayalı girişimcilik faaliyeti (d) ve yeni
iş sahipliği oranı (e) gibi farklı türlerde ifade edilerek hipotezler
oluşturulmuştur. Bunlar arasında, c ve d hipotezlerinin anlamlı olması bu
türdeki girişimcilik aktivitelerinin büyüme üzerinde etkili olduğu şeklinde
yorumlanmıştır. Diğer bir hipotez olan teknolojik inovasyon seviyesinin
ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin ise pozitif ve anlamlı bir şekilde
ortaya çıktığı sonucuna ulaşılmıştır.
Yüksek girişimcilik düzeyine sahip olan ülke veya bölgelerinliteratürdeki çalışmaların çoğunda yer aldığı üzere- ekonomik büyüme,
verimlilik ve istihdam başlıklarında yüksek oranları yakaladıkları
görülmektedir. Bu duruma dair istisnalara işaret eden çalışmalar da
bulunmakla beraber, literatürdeki çalışmaların çoğunda girişimciliğin
ekonomik büyüme üzerinde anlamlı ve pozitif yönlü bir etkisi olduğu
sonucuna ulaşıldığı söylenebilir. Burada ele alınan çalışmaların önemli bir
kısmında girişimciliğin ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin bazı
koşullar altında pozitif ve anlamlı olduğu ve buna ek olarak sayıca fazla
çalışmada da ileri teknoloji kullanılan girişimcilik oranlarının (bazı
çalışmalarda yüksek büyüme potansiyeline sahip girişimcilik oranı)
ekonomik büyüme üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye neden olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Bu noktadan ele alındığında, yenilikçi ve ileri
teknoloji kullanımı yoğun olan girişimcilerin ekonomik büyümeye daha
yüksek oranda katkı sağlayacakları ve bu nedenle bu girişimcilerin daha
yoğun bir şekilde desteklenmeleri gerektiğini öne sürebiliriz. Bu duruma
paralel olarak, inovasyon, Ar-Ge harcamaları ve büyüme ilişkisini
inceleyen çalışmalar da Ar-Ge harcamalarına önem veren ve teknolojiye
yatırım yapan ülkelerin büyüme oranlarının diğer ülkelere oranla daha
yüksek olduğu sonucuna ulaşmaktadırlar.
2. Yöntem
Ekonometrik çalışmalarda, genelde yatay kesit (cross-section) ya da
zaman serisi (time series) verilerinin analize tabi tutulduğu görülmektedir.
Zaman serileri kullanılan çalışmalarda zaman boyutu üzerinde durulmakta,
bir ya da daha fazla değişkenin belli bir zaman dilimi içerisindeki gözlem
ya da ölçüm verileri analiz edilmektedir. Yatay kesit çalışmalarda ise kesit
boyutu dikkate alınmakta ve bir zaman noktasında belli sayıdaki birimden
alınan ölçüm ya da gözlem değişkenlerinin bir araya getirilmesiyle kesit
incelenmektedir. 2000’li yıllardan itibaren yaygınlaşan panel veri
analizinde; çeşitli sayıdaki birimlerden farklı zamanlarda alınan ölçüm
veya gözlem değerlerinin bir araya getirilmesi ile oluşturulan panel veri
seti kullanılmaktadır. Panel veri hem zaman boyutu hem de kesit boyutu
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birlikte içeren veri seti (Yağcılar, 2011: 136) olarak ele alınmaktadır; bu
açıdan panel verilerin hem birimlere hem de zamana ait özellikleri bir
arada bulundurarak daha çok veri ile çalışması nedeniyle bu veri setleri
kullanılarak yapılan analizlerle daha tutarlı tahminler yapılabileceğini
söylemek mümkün olabilmektedir.
Panel veri seti eğer söz konusu set tüm yatay kesit değişkenleri aynı
uzunlukta zaman boyutuna sahipse dengeli panel adını alırken, bir
değişken için olan zaman uzunluğu diğer bir değişken için elde edilememiş
ise dengesiz panel adlandırması söz konusu olmaktadır (Wooldridge, 2010:
284). Bu çalışmada, 17 ülkeye ait girişimcilik, inovasyon ve ekonomik
büyüme değişkenlerinin tamamı 8 yıllık zaman dilimi boyunca elde
edildiği için dengeli panel seti söz konusudur. 2013 yılından sonraki yıllara
ait verilerde eksiklikler olması nedeniyle, bu yıllara ilişkin veriler, dengeli
panel analiz veri seti yapısının bozulmaması açısından çalışmaya dahil
edilememiştir. Bu durum çalışmanın bir kısıtı olarak değerlendirilebilir.
Özellikle girişimcilik endeksinin oluşturulmasındaki güçlükler nedeniyle
bazı ülkelerde bazı yıllara ait veriler GEM tarafından
yayınlanamamaktadır. Diğer yandan farklı yıllara ve ülkelere ait farklı
kuruluşlarca yayınlanan verilerin kullanılmasıyla bu çalışmada ele alınan
değişkenler arasındaki ilişkinin test edilmesi de geleceğe ilişkin bir çalışma
önerisi olarak verilebilir.
2.1. Araştırmada Kullanılan Veri ve Değişkenler
Çalışmada, 2006-2013 dönemini kapsayacak şekilde verilerine
ulaşılabilen 17 ülke için elde edilen verilerin kısaltmaları Tablo 2.1.’de
verilmiştir.
Tablo 2.1. Değişkenlerin Tanımları
Değişken

Simge

Girişimcilik endeksi

Gİ

İnovasyon endeksi

İN

Büyüme oranı

BUY

Kukla değişken

D1

Girişimcilik endeksi (Gİ) verileri: Çalışmada ülkelerin girişimcilik
seviyelerinin temsil edilmesi amacıyla Global Entrepreneurship Monitor
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(GEM) isimli kuruluşun yayımladığı Total Early-Stage Entrepreneurial
Activity (TEA) verileri kullanılmıştır. Girişimciliğin ölçülmesi hedefi ile
GEM, dünya genelinde yıllık olarak anketler düzenlemekte ve bu anketler
yardımıyla ülkelerin girişimcilik performansını ölçmekte ve bunun
neticesinde çeşitli girişimcilik türleri altında ülkelerin girişimcilik
skorlarını belirlemektedir. GEM’in yayınladığı raporlarda yer verdiği
veriler dünya çapında oldukça fazla sayıda araştırmacı tarafından
yoğunlukla kullanılmaktadır. Bu veriler araştırmacıların, ekonomiler,
coğrafi bölgeler ve ekonomik kalkınma seviyeleri arasındaki farklılıklar
üzerine karşılaştırmalı analizler yapabilmelerini mümkün kılmaktadır.
Girişimcilik üzerine çalışan çoğu araştırmacı bir ülkenin genel ya da
toplam girişimcilik notunu temsil etmek üzere GEM in yayınladığı TEA
adlı endeks verisini kullanmaktadır. TEA endeksi; Kuruluş Aşamasındaki
Girişimci Endeksi ve Yeni Girişimci Endeksinin toplamından oluşan bir
endekstir. Burada, Kuruluş Aşamasındaki Girişimci Endeksi: 18-64 yaş
grubu içerisinde son bir senedir yapmayı düşündüğü bir iş için hazırlık
çalışmaları (para biriktirmeye başlamak, yer aramak, bir kuruluş kadrosu
oluşturmak, iş planı üzerinde çalışmak gibi), yapan, kurulacak işin ortağı
veya tek başına sahibi olan, işletme kurulmuşsa 3 aydan fazla ücret
ödememiş olan kişilerin oranını tanımlamaktadır. Yeni Girişimci Endeksi
ise Kurulan işletmenin tek başına sahibi veya ortağı olup kendisine ve/veya
çalışanlarına 3 aydan az, 3.5 yıldan fazla maaş ödemesi yapmamış
kişilerin 18-64 yaş grubu içindeki oranını belirtmektedir (KOSGEB 20142016 Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı 2013:9).
İnovasyon endeksi (İN) verileri: Dünya Ekonomik Forumu (World
Economic Forum-WEF) 1979 yılından bu yana yayımlanmakta olduğu
Küresel Rekabetçilik Raporu’nda dünyadaki pek çok ülkenin rekabet
edebilirlik seviyelerine göre sıralamasını yapmaktadır. Bu rapordaki hali
ile Küresel Rekabet Endeksi (GCI), ülkelerin rekabet edebilirlik güçlerinin
niceliksel olarak ölçümlerini yapmakta ve ülkelerin bu veriler ışığında
sıralamasını oluşturmaktadır. Söz konusu rapora göre bir ülkenin rekabet
edebilirliği o ülkenin verimlilik düzeyini belirleyen kurumların,
politikaların ve faktörlerin bir bütünü olarak tanımlanmıştır. Endeks
oldukça geniş kapsamlı bir yapıya sahip olup, rekabet edebilirlik gücüyle
ilgili mikroekonomik ve makroekonomik ölçekte değerlendirmelere yer
vermektedir. Endeks içeriğinde rekabetçiliğin ölçülmesine yönelik olarak
12 farklı kategori bulunmaktadır. Bu kategorilerden birisi olan inovasyon;
inovasyon kapasitesi, bilimsel araştırma kurumlarının niteliği, şirketler
kesiminin ar-ge harcamaları, ar-ge için üniversite-sanayi işbirliği, ileri
teknolojiler için kamunun satın alma politikaları, bilim insanlarının ve
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mühendislerin varlığı ve patent başvuruları gibi değişkenlerin bileşimi
olarak ele alınmaktadır. Çalışmada inovasyonu temsil etmesi açısından
Küresel Rekabet Endeksinin inovasyon alt endeksi verilerine yer
verilmiştir.
Büyüme oranı değişkeni: Bağımlı değişken olarak kullanılan büyüme
oranının temsil edilmesine yönelik olarak IMF’in yayınladığı World
Economic Outlook veri tabanından alınan Ekim 2013 tarihli satın alma
gücü paritesine göre dolar cinsinden kişi başı milli gelir verileri
kullanılmıştır.
Kukla (Dummy) değişken (D1): Gelişmiş ülke kuklası olarak modele
eklenmiştir. Son yıla ait kişi başı milli geliri 20000$ ve üzerindeyse 1,
20000$’ın altındaysa 0 değeri verilmiştir.
2.2. Analiz Bulguları
Panel veri analizlerinde ilk adım olarak değişkenlerin homojen olup
olmadıklarına bakılmalıdır. Değişkenlerin homojen ya da heterojen olması
durumu, uygulanacak olan birim kök ve koentegrasyon testlerinin biçimini
değiştirmektedir.
Birinci nesil birim kök testleri homojen ve heterojen modeller olmak
üzere ikiye ayrılmaktadır. Levin, Lin ve Chu (2002), Breitung (2005) ve
Hadri (2000) homojen model varsayımına dayanırken; Im, Pesaran ve Shin
(2003), Maddala ve Wu (1999), Choi (2001) heterojen model varsayımına
dayanmaktadır† (Mercan 2014:236).
Paneli oluşturan yatay kesitlere ait eşbütünleşme denklemlerindeki
eğim katsayılarının homojen olup olmadığını belirlemek amacıyla Pesaran
ve Yamagata (2008), Swamy Testi’ni geliştirmiştir. Burada da N ve T
†

Levin, A., Lin, C. F., and Chu, C. S. J. (2002). “Unit root tests in panel data:
asymptotic and finite-sample properties”, Journal of Econometrics, 108(1). 1-24.
Breitung, J. (2005). “A parametric approach to the estimation of cointegration
vectors in panel data”, Econometric Reviews, 24.2 (2005): 151-173.
Hadri, K. (2000). “Testing for stationarity in heterogeneous panel data” The
Econometrics Journal, 3.2 (2000): 148-161. Im, K. S., Pesaran, M. H., and Shin,
Y. (2003). “Testing for unit roots in heterogeneous panels”, Journal of
Econometrics, 115(1). 53-74.
Maddala, G. S., and Wu, S. (1999). “A Comparative Study Of Unit Root Tests
With Panel Data and A New Simple Test”, Oxford Bulletin of Economics and
Statistics, 61(S1), 631-652.
Choi, I. (2001). “Unit Root Tests For Panel Data”, Journal of International
Money and Finance, 20(2), 249-272.
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büyüklükleri hangi testin seçileceğinin belirlenmesi açısından önemlidir.
Çalışmada N>T olduğu için uygun homojenlik testi Swamy testi olmuştur.
Bu testte, βi eğim katsayılarının yatay kesitler arasında farklı olup olmadığı
test edilmektedir (Göçer vd. 2012:462). Testin hipotezleri;
H0: Eğim katsayıları homojendir
H1: Eğim katsayıları homojen değildir.
Test sonucunda elde edilen olasılık değerleri 0.05’ten büyük olduğunda
H0 hipotezi %5 anlamlılık düzeyinde kabul edilmekte ve eşbütünleşme
katsayılarının homojen olduğuna karar verilmektedir. Verilere uygulanan
Homojenlik Testi’nin sonuçları Tablo 2.2’de sunulmuştur.
Tablo 2.2.: Paseran ve Yamagata (2008) Homojenlik Testi Sonuçları
Test istatistiği

Olasılık

5.883

0.003*

7.562

0.022*

* işareti değişkenin 0.05 anlamlılık düzeyinde anlamlılığını göstermektedir.

Tablo 2.2’de hesaplanan testlerin olasılık değerleri 0.05’ten küçük
olduğu için H0 hipotezi reddedilerek eğim katsayılarının homojen
olmadığına karar verilmiştir. Çalışmada heterojenlik varsayımına dayanan
Im, Pesaran ve Shin (2003) testine ek olarak diğer birinci nesil testlerle de
birim kök sınamasına yer verilmiştir.
Çalışmada panel birim kök testlerinden Levin, Lin ve Chu (2002) testi
ile ortak birim kök süreçleri araştırılırken, bu duruma ek olarak her birim
için (ülkeler) Im, Pesaran ve Shin (2003) testi ile birim kök süreci test
edilmiş ve birimlerden bağımsız serilerde durağanlık ise Genelleştirilmiş
Dickey Fuller (ADF) (1979) birim kök sınama yöntemi ile incelenmiştir.
Tüm değişkenler düzey seviyesinde durağan çıkmamıştır. Mevsimsel
etkilerden arındırmak amaçlı Tramo/Seats filtresinde her bir değişken
mevsimsel etkilerden arındırılmış, trend etkisinin giderilmesi amaçlı
birinci mertebe farkları alınmıştır. Çalışmada ele alınan tüm değişkenler
birinci mertebe fark alındığında durağan yani; I(1) olarak elde edilmiştir.
Panel birim kök test sonuçları Tablo 2.3.’de verilmiştir.
Tablo 2.3. Panel Birim Kök Test Sonuçları
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DGİ

DBUY

DİN

Hes. İst.
Değeri

Olasılık

Hes. İst.
Değeri

Olasılık

Hes. İst.
Değeri

Olasılık

Levin, Lin &
Chu t

-7.993

0.0011*

-9.735

0.0025*

-6.034

0.0000*

Im, Pesaran
and Shin W

-4.631

0.0352*

-5.099

0.0062*

-5.233

0.0186*

ADF - Fisher
Ki kare

24.569

0.0176*

24.226

0.0017*

27.543

0.0000*

Method

D operatörü ilgili değişkenin birinci derece farkının alındığını göstermektedir.
* işareti değişkenin 0.05 anlamlılık düzeyinde anlamlılığını göstermektedir.

Tablo 2.3.’de sonuçları verilen testler birinci nesil testler olarak
adlandırılmaktadır. Birinci nesil birim kök testleri, paneli oluşturan yatay
kesit birimleri arasında yatay kesit bağımlılığı (cross-section dependence)
olmadığı varsayımına dayanmaktadır. Yatay kesit bağımlılığının olmaması
durumunda birimlerden birinin karşılaştığı bir şok diğer tüm birimleri aynı
seviyede etkileyecektir. Gerçekte bu durumun yaşanması biraz zordur
çünkü birimlerin farklı yapısal özellikleri mevcutsa aynı etkiye farklı
tepkiler verebileceklerdir. Bu gerçekçi duruma uygun olarak geliştirilen ve
birimler arasındaki yatay kesit bağımlılığı göz önünde bulundurarak
durağanlığı analiz eden testlere ikinci nesil birim kök testleri denilmektedir
(Mercan 2014:236).
Hangi testlerin kullanılacağını belirlemek içinse veri setinde yatay kesit
bağımlılığının olup olmadığının araştırılması gerekmektedir. Sınamalar
sonucunda veri setinde yatay kesit bağımlılığı varlığı reddedilirse, 1. nesil
birim kök testleri kullanılabilir. Ancak panel veri setinde yatay kesit
bağımlılığı varsa, 2. nesil birim kök testlerini kullanmak daha tutarlı, etkin
ve güçlü tahminleme yapılmasını mümkün kılacaktır (Çınar 2010:594).
Yatay kesit bağımlılığının varlığı: panel veri setinin zaman boyutu
hacmi yatay kesit boyutunun hacminden büyük olduğunda (T>N); Berusch
Pagan (1980) CDLM1 testiyle, zaman boyutu hacmi, yatay kesit boyutunun
hacmine eşit olduğunda (T=N); Pesaran (2004) CD LM2 testiyle ve zaman
boyutunun hacmi yatay kesit boyutunun hacminden küçük olduğunda
(T<N); Pesaran (2004) CDLM testiye kontrol edilmektedir. Bu çalışmada
27 ülke 17 ülke (N=17) ve 8 yıl (T=8) olduğu için, Pesaran (2004) CD LM
testi kullanılmıştır. Testin hipotezleri;
H0: Yatay kesit bağımlılığı yoktur
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H1: Yatay kesit bağımlılığı vardır
biçimindedir (Göçer vd. 2012:462). Test sonucunda elde edilecek olasılık
değeri 0.05’ten küçük olduğunda, %5 anlamlılık düzeyinde, H0 hipotezi
reddedilmekte ve paneli oluşturan birimler arasında yatay kesit bağımlılığı
olduğuna karar verilmektedir. Tablo 2.4. yatay kesit bağımlılığının
sınanması için gerçekleştirilen CDLM testinin sonuçlarını göstermektedir.
Tablo 2.4. CDLM Test Sonuçları
Gİ

Test

CD

İN

BUY

t
istatistiği

olasılık

t
olasılık t
istatistiği
istatistiği

olasılık

8.002

0.000*

5.362

0.018*

0.013*

8.994

LM

* işareti değişkenin 0.05 anlamlılık düzeyinde anlamlılığını göstermektedir.

Tablo 2.4. sonuçlara göre; olasılık değerleri 0.05’ten küçük olduğu için
H0 reddedilmiştir. Bu durumda serilerde yatay kesit bağımlılığının mevcut
olduğu anlaşılmıştır. Panel veri setini oluşturan ülkeler arasında yatay kesit
bağımlılığı tespit edildiği için, serilerin durağanlığı, ikinci nesil birim kök
testleri kullanılarak kontrol edilmelidir. Çalışmada ikinci nesil birim kök
testlerinden CADF kulanılarak veri setinde birim kök varlığı test edilmiştir
(Göçer 2013:5094). Testin hipotezleri şöyledir;
H0: Birim kök var
H1: Birim kök yok
Test sonuçlarının değerlendirilmesi ve yorumlanması şu şekilde
yapılmaktadır (Göçer 2013:5094):
Bu teste önce her bir ülke için CADF istatistikleri
hesaplanmaktadır. Daha sonra CADF değerleri Monte Carlo
simulasyonu ile hesaplanan tablo değerleriyle karşılaştırılır.
Karşılaştırma sonucunda CADF istatistiği, kritik tablo değerinden
küçükse, H0 reddedilmektedir. Bunu anlamı bu ülke verisinde
birim kök olmadığı ve şokların geçici olduğu şeklinde
yorumlanmaktadır. Ülke verilerinin yanı sıra Panelin genelinde
birim kök varlığını test etmek için; her bir ülke için bulunan CADF
istatistiklerinin aritmetik ortalaması alınarak, ayrı bir CIPS
istatistiği hesaplanmaktadır. Hesaplanan CIPS istatistiği, Pesaran
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(2007)’deki tablo değerleriyle karşılaştırılmaktadır. Hesaplanan
CIPS değeri, tablo kritik değerinden küçük olduğunda, H0
reddedilmektedir. Bu durumda, paneli oluşturan tüm ülkeler için,
ilgili veride birim kök olmadığına ve şokların geçici olduğuna
karar verilmektedir.
CADF ve CIPS istatistikleri hesaplanmış ve elde edilen sonuçlar Tablo
2.5.’de verilmiştir.
Tablo 2.5. CADF ve CIPS Test Sonuçları
Gİ

Arjantin
Belçika
Brezilya
Şili
Hırvatistan
Finlandiya
Fransa
Macaristan
Hollanda
Norveç
Peru
Rusya
Slovenya
İspanya
İngiltere
USA
Uruguay
CIPS İstatistiği

İN

BUY

CADF
ist

CADF
gecikme ist

CADF
gecikme ist

gecikme

-3.05
-3.24
-2.87
-5.01
-5.25
-5.82
-5.04
-3.45
-3.61
-3.08
-4.62
-3.11
-6.72
-6.83
-6.21
-3.92
-2.88
-4.39

3
1
2
5
2
2
2
1
2
2
2
1
1
3
2
1
2

2
1
1
3
3
2
3
1
1
3
2
3
2
1
2
1
3

2
2
1
1
2
1
2
1
1
2
1
3
1
3
2
3
2

-3.82
-3.99
-2.63
-4.73
-3.94
-5.81
-3.69
-3.75
-4.71
-4.18
-4.92
-6.26
-4.81
-4.90
-5.46
-3.67
-4.90
-4.48

-3.97
-4.23
-5.04
-3.83
-4.11
-4.76
-5.82
-3.99
-3.85
-3.02
-3.33
-3.75
-4.63
-5.59
-6.28
-3.62
-3.44
-4.30

CADF için; Pesaran (2007) sf. 276 Tablo Ic’de %1 anlamlılık düzeyindeki kritik değer = 4.93, CIPS için sf 281 Tablo IIc’de %1 anlamlılık düzeyindeki kritik değer = -2.92'dir.

Hesaplanan CIPS istatistiği, tablo kritik değerinden büyük olduğu için,
H0 kabul edilmiş ve paneli oluşturan serilerde birim kök olduğuna karar
verilmiştir. Bu durumda, seriler düzey değerlerinde durağan değildir. Bu
durum, ilgili ülke ekonomilerine gelen bir inovasyon veya girişimcilik
indeksindeki şokun etkisini hemen kaybetmediğini göstermektedir. Seriler
düzey değerlerinde durağan olmadığı için regresyon analizi birinci mertebe
farkları ile gerçekleştirilecektir.
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Analizin bu aşamasında hangi panel regresyon modelin seçileceğinin
belirlenmesi gerekmektedir. Bunun için uygulanan Chow ve Breush-Pagan
(BP) test sonuçları tablo 2.6’da verilmiştir. Chow testi için H0 hipotezi:
havuzlanmış regresyon, H1 hipotezi: SEM model iken, BP testinde H 0
hipotezi: havuzlanmış regresyon ve H1 hipotezi: TEM model olarak kabul
edilmektedir. Tablo 2.6., panel regresyon tahmin yöntemi seçim test
sonuçlarını göstermektedir.
Tablo 2.6. Panel Regresyon Tahmin Yöntemi Seçim Test Sonuçları
Test

olasılık

Karar

Chow(F testi)

0.013*

H0 red

BP(χ2 testi)

0.000*

H0 red

* işareti değişkenin 0.05 anlamlılık düzeyinde anlamlılığını göstermektedir.

Her iki testte de H0 hipotezinin reddedilmesi TEM ve SEM modelleri
arasında bir seçim yapma gerekliliğine işaret etmektedir. Bu aşamada
Hausman Testi kullanılarak TEM ve SEM arasında karar verilmesi
gerekmektedir. Hausman testinin hipotezleri;
H0 : Tesadüfi etki var (TEM)
H1 : Tesadüfi etki yok (SEM)
şeklinde oluşturulmaktadır. Tablo 2.7. Hausman test sonuçlarını
göstermektedir.
Tablo 2.7. Hausman Testi Sonuçları
Test Özeti

KiKare İstatistiği

Ki Kare s.d.

Olasılık

Yatay Kesit Tesadüfi

154.998

3

0.167*

Zaman Tesadüfi

382.665

3

0.193*

Yatay Kesit ve Zaman Tesadüfi 387.223

3

0.181*

* işareti değişkenin 0.05 anlamlılık düzeyinde anlamlılığını göstermektedir.

Test sonuçlarından görüldüğü gibi H0 hipotezi reddedilemeyerek TEM
modele karar verilmiştir. Çözümleme için farklı algoritmalar denenmiş ve
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toplam hata karesi en küçük değeri veren Cross section SUR algoritması
ile elde edilen model tahmin sonuçları Tablo 2.8.’de verilmiştir.
Tablo 2.8. Panel Regresyon Tahmin Sonuçları
Katsayı

Std. Hata

t-istatistiği

Olasılık

DGİ

0.105774

0.044435

2.380448

0.0187

DiN

0.129305

0.061148

2.114613

0.0363

D1

1.992783

0.508096

3.922062

0.0001

C

3.404563

1.490715

2.283846

0.0240

S.D.

Rho

Yatay Kesit Tesadüfi

0.947197

0.0508

Zaman Tesadüfi

3.696977

0.7743

Etkilerin Özellikleri

Ağırlıklandırılmış
İstatistikler
R2

0.620969

Mean dependent var

0.365394

Düzeltilmiş R2

0.612582

S.D. dependent var

1.922708

S.E. of regression

1.748944

Sum squared resid

403.7624

F-statistic

30.38603

Durbin-Watson stat

1.544968

Prob(F-statistic)

0.000003
Ağırlıklandırılmamış İstatistikler

R-squared

0.636551

Mean dependent var

3.239587

Sum squared resid

1716.853

Durbin-Watson stat

1.646610

Modele alınan bağımsız değişkenler büyüme oranındaki değişimin
%62’sini açıklamaktadır. Modelde girişimcilik indeksi ve innovasyon
büyüme üzerinde anlamlı ve etkili arttırıcı etkiye sahip çıkmıştır. D1 gölge
değişkeni gelişmiş ülkelerin diğerlerine göre istatistiksel olarak anlamlı
derecede büyüme üzerinde pozitif ve D1’in katsayısı kadar daha fazla etkili
olduğunu göstermektedir. Bu aşamadan sonraki kısımda kurulan regresyon
modelinin tutarlılığının ve geçerliliğinin sınanmasına yönelik testler
yapılmıştır.
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Zaman serisi boyutu içermesi nedeniyle panel veri setlerinde de ardışık
hata terimleri arasındaki ilişki (otokorelasyon) sorunu ortaya
çıkabilmektedir. Bu nedenle, veri setinde otokorelasyonun olup olmadığı
Wooldridge (2003) otokorelasyon testi ile araştırılmıştır. Aşağıda yer alan
Tablo 2.9. otokorelasyon testi sonucunu göstermektedir.
Tablo 2.9. Wooldridge Otokorelasyon Testi Sonuçları
F değeri

Olasılık

294.332

0.174*

* işareti değişkenin 0.05 anlamlılık düzeyinde anlamlılığını göstermektedir.

Wooldridge (2003) tarafından önerilen otokorelasyon test istatistiği
sonucuna göre, modelde “otokorelasyon yoktur” şeklinde kurulan sıfır
hipotezi reddedilememiştir. Farklı bir ifade ile, denklemlerdeki hata
terimleri arasında otokorelasyon probleminin olmadığını söylemek
mümkündür.
Modelde değişen varyanslılık probleminin gözlenip gözlenmediği ise
Greene (2003) tarafından geliştirilen heteroskedasite testi ile sınanmış ve
yapılan analizlerde değişken varyansın olmadığını belirten H 0 hipotezi
kabul edilmiştir. Sonuçlar Tablo 2.10’da verilmiştir.
Tablo 2.10. Greene Heteroskedasticity Testi Sonuçları
Ki Kare2 = 345.78
Olasılık Ki Kare = 0.195*
* işareti değişkenin 0.05 anlamlılık düzeyinde anlamlılığını göstermektedir.

Böylece yapılan analizler sonucunda tahmin edilen regresyon
parametrelerinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu söylenebilir.
Sonuç
Ülke seviyesinde girişimcilik ve inovasyonun, ülkelerin ekonomik
büyüme oranları üzerindeki etkilerinin araştırıldığı bu çalışmada veri
toplanabilirliği açısından 17 ülkenin 2006-2013 yılları arasındaki 8 yıllık
girişimcilik ve inovasyon endeksleri ile ekonomik büyüme oranları panel
veri analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Hem girişimcilik hem de
inovasyon kavramlarına dair sağlıklı bir şekilde yapılacak ölçümler, her iki
kavrama ilişkin ülkeler arası kıyaslama yapılabilmesi ve politika önerileri
oluşturulabilmesi için önem arz etmektedir. Çalışmada bu doğrultuda,
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girişimcilik ve inovasyon kavramlarını temsil etmesi amacıyla en güncel
ve yaygın olarak kullanılan endeks verilerinden yararlanılmıştır.
Analiz sonuçlarına göre, ele alınan dönem içerisinde, bağımsız
değişkenler olan girişimcilik ve inovasyonun bağımlı değişken olan
ekonomik büyüme üzerinde pozitif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı
etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Buradan hareketle, ülkelerin girişimcilik
ve inovasyon politikalarının ekonomik büyümeye yol açacağı sonucuna
varılabilir. Bunlara ek olarak, kişi başına milli geliri 20000$’dan daha
büyük olan ülkeler gelişmiş ülke olarak tanımlanmış ve bunu tanımlayan
bir kukla değişken oluşturularak modele eklenmiştir. Bu kukla değişken,
analiz bulgularına göre, gelişmiş ülkelerdeki girişimcilik ve inovasyonun
diğerlerine göre büyüme üzerinde daha fazla etkili olduğu şeklinde
yorumlanmıştır. Bu bulgu literatürde sıklıkla test edilen, gelişmiş ülkelerde
girişimcilik ve inovasyonun gelişmemiş ülkelere göre ekonomik büyüme
üzerinde daha etkili olduğu bulgusuyla uyuşmaktadır.
Çalışmada elde edilen bu bulgu, girişimcilik ve inovasyonu bir kültür
olarak benimseyen ve uzun yıllar boyunca bu alanlara yatırım yapan
ülkelerin girişimcilik ve inovasyonun nimetlerinden gelişmemiş ülkelere
göre daha fazla yararlandığı şeklinde yorumlanabilir. Bilim ve teknoloji
tesadüf eseri ortaya çıkmamakta ciddi maddi destekler ve bu destekleri
yönetecek tutarlı ve sağlam politikalara gerek duyulmaktadır. Böyle bir
anlayışın ülke genelinde yaygınlaşması sonucunda bireyler çocukluk
dönemlerinden itibaren eğitim sistemi içerisinde yaratıcı ve yenilikçi
olmaları yönünde eğitileceklerdir. Eğitim sistemleri ile yapılan başlangıç,
ileriki dönemlerde girişimcilik ve inovasyonu destekleyen hukuksal
sistem, altyapı düzenlemeleri ve kapsamlı desteklerle genişletilmelidir.
Girişimcilik ve inovasyonun ekonomik büyüme üzerinde çok daha olumlu
etkiler yaratabilmesi, bu koşulların yerine getirilmesi ile artacaktır.
Çalışmada gerçekleştirilen analiz sonuçlarından hareketle ülkelerdeki
karar verici ve politika yapıcıların girişimcilik ve inovasyon politikalarını
desteklemeleri ve arttırmaya yönelik yatırımlar yapmaları gerektiği önerisi
verilebilir. Ar-Ge harcamaları için ayrılan kaynakların arttırılması
ekonomik büyümenin sağlanması için bir politika önerisi olarak
sunulabilir. Ancak Shane (2009)’in de belirttiği gibi; hükümetlerin yeni
kurulacak işletmelerin sadece sayısını arttırmaya yönelik çalışmalarla ve
mali desteklerle ekonomik sıkıntılı bölgeleri kurtarmak, inovasyonu ve
istihdamı artırmayı başarmak düşüncesi yetersiz bir strateji olarak
değerlendirilebilir. Tipik olarak yeni kurulan her işletmenin inovasyona,
istihdama ve ekonomik büyümeye katkısı oldukça cılız olmakla beraber,
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bu konuda elde edilebilecek asıl katkı yüksek kaliteli ve büyük işletmeler
sunmada bulunmaktadır. Bu anlamda hükümetlerin sadece niceliği
arttırmak amaçlı, her türlü girişime katkı sağlamak yerine, nitelik
bakımından yüksek büyüme potansiyeline sahip başlangıçları tespit edip
onlara destek vermesi çok daha etkili bir yol olacaktır.
Benzer bir çıkarımla girişimcilik, inovasyon ve ekonomik büyüme
ilişkisinin incelenmesine yönelik olan bu çalışma girişimcilik boyutunda
genel bir bakış açısına sahip olmuştur. Girişimciliğin sadece niceliğinin
değil niteliğinin de arttırılması gerekir bulgusundan hareketle, veri
bulunabilirliği ölçüsünde, girişimciliğin alt türleri olan fırsat girişimciliği,
inovatif girişimcilik ve sosyal girişimcilik gibi türlerinin ayrı ayrı olarak
ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin incelenmesi daha spesifik
sonuçlara erişilmesini sağlayacaktır.
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HOSHİN KANRİ YAKLAŞIMI
Ebru Bağçı*

Giriş
Şirketler kuruluş aşamalarında misyonlarını ve vizyonlarını
belirlemektedirler. Şirketlerin vizyonları stratejik bakışları çerçevesinde
oluşturulmaktadır. Şirketlerin bugünlerden yarınlara erişebilmeleri için;
sürekli iyileştirme yöntemleri belirlemeleri gerekir. Stratejik vizyona sahip
olmayan şirketlerin iyileştirme için uygulayacakları yöntemlerin hiçbiri
istenilen sonucu vermeyecektir. Organizasyonlar bu doğrultuda
vizyonlarına erişmelerine yardımcı olacak stratejik planlarını ve
iyileştirme yöntemlerini birleştirerek örgütlerinin hedefe ulaşmada ortak
rota belirlemesini sağlayacaklardır. Bu ortak rotanın belirlenmesi için
kullanılan tekniklerden biri de Hoshin Kanri Yaklaşımı’dır.
Hedefe yönelik belirlenecek rota için stratejik planlamaya ihtiyaç
vardır. Stratejik planların sonuçlarının değerlendirilmesi ve
geribildirimleri neticesinde örgütler, kendilerini yeniden şekillendirmeye
gereksinim duyabilir ve bu gereksinim de beraberinde stratejik yönetim
uygulamalarına ihtiyacı doğurmuştur. Stratejik yönetim, organizasyonun
hedeflerine ulaşmakta çeşitli enstrümanlar kullanır. Bu enstrümanların
organizasyon ile uyum içerisinde olması organizasyonun hedefe başarı ile
ulaşmasında destek olmaktadır.
Hoshin Kanri genellikle stratejik planlama/stratejik iş yönetimi ile eş
anlamlı kullanılmaktadır. Stratejik planlama bir işletmenin vizyon, misyon
ve uzun dönem planlamasını, Hoshin Kanri Yaklaşımı ise stratejik
planlamaya göre daha kısa, yani 1 yıllık dönemi ve detaylı planlamayı
kapsamaktadır (Sürgevil, 2007: 10).
1. Hoshin Kanri Kavramı ve Gelişimi
Stratejik yönetim teorileri arasında gösterilen Hoshin Kanri Yaklaşımı
ilk olarak Batı’da kullanılmaya başlanmıştır. Japonya’da ise Toplam Kalite
Yönetimi içerisinde değerlendirilmiştir (Butterworth, 2001:1). Stratejik
Yönetimin tamamlayıcı unsuru olarak Toplam Kalite Yönetimi ele
alındığında Hoshin Kanri Yaklaşımının bu bütün içerisinde
değerlendirilmesi gerekir. Yani Hoshin Kanri Yaklaşımı Stratejik
Yönetimi tamamlayıcı enstürümanlardan biridir.
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Hoshin Kanri’yi kavramsal olarak incelerken Hoshin’i ve kanri’yi ikiye
bölmek temel anlamı açıklamakta bizlere daha fazla yardımcı olacaktır.
Hoshin’in “ho”su kelime olarak yön, “shin” ise kelime olarak mıknatıs
anlamına gelmektedir. Kelimenin, bu bilgilerden hareketle yön mıknatısı
yani pusula anlamına geldiği söylenebilir. Kanri kelimesinde ise “Kan”
kontrol, takip, “ri” mantık anlamlarında kullanılmaktadır. Bu bilgilerden
hareketle Kanri kelimesinin kontrol, yönetim, idare anlamlarına geldiği
söylenebilir (Kurt, 2008:38). Kavramsal bu veriler bir arada
değerlendirildiğinde hoshin kanriyi Türkçe’ye “organizasyonun pusulası”
veya “stratejik yön kontrol sistemi” şekillerinde çevirebiliriz.
Hoshin Kanri, organizasyonun stratejik hedeflerine ulaşmada
belirlediği önceliklerini, günlük kontrol ile periyodik denetim
kombinasyonu çerçevesinde yerine getirmeyi amaçlayan bir yaklaşımdır.
Örgütün uygulama faaliyetlerini kapsar. Özetle, günlük işlemlerinin
yönetimi üzerinden; stratejik önceliklerinin, yıllık başarısını elde etmeyi
hedefleyen bir yaklaşım olduğu söylenebilir (Witcher ve Butterworth,
1997:319).
Hoshin Kanri, organizasyon yöneticisi veya yöneticilerinin tercihi ile
organizasyonun bu tercihlere erişebilmek için sahip olduğu imkanları
değerlendirerek hedefe ulaşma metodudur. Genellikle, stratejik yönetimin
içerisinde iyileştirme faaliyetlerini ve finansal alanı destekler (Rona
Group, 2010: 4).
Hoshin Kanri Yaklaşımının temelini PUKÖ Döngüsü oluşturmaktadır.
Hoshin Kanri, PUKÖ Döngüsünü sıçrama yapmak veya yapılması gereken
iyileştirmeleri ortaya koymak için kullanır. PUKÖ Döngüsünden farklı
olarak Hoshin Kanri Yaklaşımında, adımlar arası geri dönüşlü tekrarlar
vardır. Bu sürekli tekrarlar hataları en aza indirmede önemlidir.
Politika Yönetimi (Policy Management) olarak da literatürde yer alan
Hoshin Kanri yaklaşımının amacı Akao tarafından “"bir kuruluşun günlük
faaliyetlerini uzun vadeli hedefleriyle bütünleştirmek” olarak
tanımlanmıştır (Akao, 1991: xiii). Bu anlamda Hoshin Kanri yaklaşımı
çerçevesinde hareket eden organizasyonlar hedefleriyle buluşmaktadır.
Bunun en güzel örneği de yıllardır bu yaklaşım çerçevesinde
hedeflediklerine ulaşan Toyotadır. 1950’lere kadar kendi sektörü
içerisinde oldukça gerilerde olan Toyota, 1950’lerden sonra Hoshin Kanri
Yaklaşımı ile uyguladığı strateji ile zamanla zirveye oturdu. 2007’de
Hoshin Kanri Yaklaşımı sayesinde General Motors ve Ford gibi dev
rakiplerini geride bıraktı. Yıllarca GM ve Ford, Toyota’nın bu ilerleyişini
durdurmaya çalıştılarsa da başarıyı yakalayamadılar (Hutchins, 2008:2).
Hoshin Kanri, sürekli gelişim için dinamik bir vizyon geliştirmek; bunu
desteklemek için etkili politikalar uygulamak, Altı Sigma, Yalın Üretim ve
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Kaizen gibi temel performans göstergelerini bu politikalar içerisine
yedirerek işletmenin performansını arttırmaya yönelik yürütülen stratejik
yönetim programıdır (Hutchins, 2008: 3).
Altı Sigma: İşletmeleri iyileştirme amacıyla kullanılan bir yönetim
sistemidir. Müşteri memnuniyetini fire ve kaynak kullanımını minimumda
tutarak sağlamaya çalışan yaklaşımdır (Dalğar vd., 2010:240).
Yalın Üretim: post-Fordist, Japon üretim sistemi, esnek üretim,
tamponsuz üretim, yedeksiz üretim gibi farklı isimlerle adlandırılır. En kısa
tanımıyla fazlalıklardan arındırılmış üretim demektir. Sermayenin emek
üzerindeki kontrolü ile birlikte emeğin üretkenliğini ve yoğunluğunu
arttırarak, işletme maliyetlerini düşürmek ve işletmenin artı değer
miktarını arttırmak amacıyla yürütülen bir yönetim programıdır (Savran,
2007:146).
Kaizen: Maliyetlemede kullanılan Kaizen yönteminde öncelikle hedef
maliyet belirlenir ve bu hedef maliyete ulaşılarak maliyet etkinliğinin
sağlanması için üretm süreçlerinin sürekli olarak iyileştirilmesi amaçlanır.
Bu iyileştirme amacına ulaşmak için küçük ve sık adımlarla ilerlenilir.
Yönetimin en üst kademesinden en alt kademesine kadar tüm işletme
çalışanlarının sorumluluğunun olduğu bir yönetim programıdır (Okutmuş
ve Ergül, 2015:101).
2. Hoshin Kanri’de Adımlar
2.1. Birinci Adım Tara: Bir Vizyon Yaratın ve Gerçekliği
Değerlendirin
Tara adımı strateji oluşturma süreci olarak da adlandırılmaktadır.
Strateji oluşturulurken bu adımda birkaç kilit hedef de belirlenir.
Organizasyonun kimliğini ortaya koyduğu adımdır. Bu adımda
organizasyon öncelikle, şu an nerede olduğunu ve birkaç yıl sonra nerede
olacağını belirler. Günümüz realiteleri ile birlikte kişisel vizyonların,
gelecekteki organizasyonun varlığının nerede olabileceğine dair veriler bu
adımda ortaya konulur. Hayali kurgulamadan ziyade bugün içerisinde
bulunulan gerçeklik çerçevesinde veriler değerlendirilir. Birinci adım olan
tarama adımında süreç aşağıdaki şekilde işlemektedir (Kesterson, 2015:3).




Kişisel misyonunuzu geliştirin; organizasyonlar için önemli olduğu
kadar kişiler için de misyonları önemlidir. Kişiler, öncelikle
hayattaki görev ve rollerini tanımlamalı ve vizyonunu
belirlemelidir.
Kişisel değerlerinizi tanımlayın; organizasyonun değerleri,
organizasyona dahil kişilerden beklentileri ve onlara sunduklarıyla
ilişkilidir. Organizasyonel kararlarda değerler, organizasyona dahil
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herkesin görüşü şeklinde algılandığından önem teşkil eder. Kişisel
değerler bu anlamda yol göstericidir. Alınan kararların temelini
oluşturur. Organizasyonel değerlere giden yolda birinci adım
kişisel değerlerin tanımlanmasıdır.
Kişisel mevcut durumunuzu tanımlayın
Kişisel vizyonunuzu tanımlayın
Kişisel gelecek durumunuzu tasarlayın
Mevcut durumunuz ve gelecekteki durumunuz arasındaki
boşlukları belirleyin
Boşlukları önceliklerine göre sıralarken kişisel önceliklerinizi de
tanımlayın

2.2. İkinci Adım: Yönetim Stratejilerini Planla( Bowling Şeması)
Planla adımı hedefin, yolların ve bunlara ait açılımların yapıldığı
adımdır. Bu adımda, üst yönetim planlama yılının başlaması ile birlikte
organizasyona ait politikaları yöneticilerine resmi bir toplantı ile açıklar.
1. Adım başarıyla tamamlandıktan sonra 2. Adımda Tara adımında
belirlenen hedefler detaylandırılır ve bu hedeflere hangi yollardan ne
şekilde ulaşılacağına dair planlama yapılır. Bu adım gelişmenin temel
adımıdır. 12 aylık planlamanın Bowling oyunundaki skor tablosundaki
12’li haneye benzetilmesiyle birlikte Bowling Şeması adıyla anılmaktadır.
Yönetim kademesi, aylık skorlarını korumak için bir önceki dönemi bu
şema sayesinde sürekli takip edebilmektedirler. Bir anlamda zaman
aşamalı liste de denilebilir (Kesterson, 2015:16; Kurt, 2008:66).

2.3.Üçüncü Adım: Yap
Planlanan adımlar artık uygulamaya hazırdır. Bu adımda, Hoshin için
organizasyondaki tüm yönetim kademesi toplanır ve belirlenen uygulama
esaslarına yönelik görevde yer alacakların genel hatları ile rollerini belirler,
görev tanımlarını yapar(Berlanga, Husby, ve Anderson, 2018:34).
Organizasyon tüm yönetim kademesi, uygulamada rolleri belirlerken,
Hoshin’in liderini de seçerler. Hoshin lideri stratejinin çıktılarına sahip
olacak kişidir. Bu kişi;







Stratejinin hedeflere ulaşması için ekip kurma görevini üstlenir.
Toplantılarda gündemi belirler ve toplantıyı yönetir.
Düzenli ilerlemeleri takip eder ve değerlendirmelerde bulunur.
Değerlendirmeler neticesinde stratejide aksamaya neden olan
uygulamacı varsa birebir görüşme ile bu aksaklığı gidermesi
hususunda kendisine rehberlik eder.
Kendi seviyesindeki yöneticiler ile koordinasyonu sağlar.
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Planlama sürecinin araçlarını yönetmenin yanında öğretme
görevini de üstlenir.
Nihai sorumluluğa sahip kişidir.

2.4. Dördüncü Adım: Kontrol Et
Hoshin Kanri Yaklaşımında önemli bir diğer adım kontrol et adımıdır.
Kontrol unsurları, ay veya yıl sonunda ulaşılan sonuçların
karşılaştırılmasında kullanılır. Burada en önemli nokta ise sonuçların
süreçlere bağlı olduğunun hatırlanmasıdır. Eksik sonuçlar süreç ile
bağlantılıdır ve iyileştirme yapılması gerekliliğini ortaya çıkarır. PUKÖ
döngüsünde de en önemli unsur kontrol unsurudur (Wood ve Munshi,
1991). Kontrol et adımı belirli periyotlarla yapıldığı sürece hataların
önlenmesinde yardımcı olur.

2.5. Beşinci Adım: Düzenle: 3. Adıma Dön Bir Kez Daha Yap
Hoshin Kanri Yaklaşımının en önemli adımı olan kontrol aşaması
tamamlandıktan sonra hedef düzeyi ortaya çıkarılır. İş detayları, sıçrama
noktaları ve sürecin hedefe ulaşmadaki başarısı ortaya konur (Kurt,
2008:55). Bu veriler ile birlikte hedefe giden yollar tekrar değerlendirilip
düzenleme yapılır varsa aksaklıklar ne şekilde giderileceği belirlenir ve
döngüde Yap adımına dönüş sağlanır. Bu adım sonuca sorunsuz varmak
için önemlidir. Çünkü düzenle aşamasında, kontrol aşamasından elde
edilen veriler “nedenlerle ve sonuçlarla” olmak üzere iki unsurla ortaya
konulur. Bu unsurlar neticesinde sonuçta elde edilecekler de görülebilir.
Bu noktada Yap aşamasına dönüş, planın yeniden yapılandırılması ya da
tamamen reddi ile yeni planlamanın yapılması işlevini üstlenir.

2.6. Altıncı Adım: Dördüncü Adımı Tekrarla
Bu adımda kontrol adımına dönülür. Beşinci adımda düzenlenen,
Hoshin Kanri Yaklaşımı uygulayıcılarının görevleri ve planın ilerleme
yolları Yap adımına dönüşü öncesi Kontrol aşamasına takılır. Kontrol
aşamasında daha önce yapılan plana ne gibi eklemeler olduğu ortaya
konur. Bu eklemelerin plan takviminde yapacağı değişiklik raporlanır
(Kesterson, 2015).

2.7. Yedinci Adım: Beşinci Adımı Tekrarla
Planlamada meydana gelen takvim değişikliği düzenlemesi yapılır.
Takvim değişikliğinin hedefi ne şekilde etkileyeceği ortaya konur ve buna
göre yapılabilecekler tekrar gözden geçirilir. Bu aşamada planlama
yürütücüleri ile ilgili değişiklikler de yapılabilir. Son düzenleme
aşamasıdır. Artık planın uygulanması ve hedefe ulaşmasında bir engel
olmadığı düşünülür ve Yap aşamasına dönülerek plan uygulamaya alınır.
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3. Hoshin Kanri Yaklaşımının Yararları
 Organizasyon içinde uyumu ve işletmenin tüm seviyelerinde
amaçlar doğrultusunda görüş birliğini sağlar.
 Organizasyonun hedefe odaklanmasını sağlar.
 Sistematiktir, her adım kendinden sonra gelecek diğer adıma
rehberlik eder.
 Kontrol planı sayesinde süreçlerdeki iyileşmelerde süreklilik
kazanılır.
 İyileştirmeler, sürecin başında varolanlar ile karşılaştırılarak
projenin başarısı ortaya konulur.
 İşletme için iletişim sistemi oluşturur.
 Kurumsal öğrenmede merkez noktası oluşturur.

4. Hoshin Kanri Yaklaşımı Çerçevesinde Turizm Alandaki
Uygulamalar
Yapılan çalışmalar incelendiğinde Hoshin Kanri Yaklaşımı
çerçevesinde hâlihazırda turizm alanında uygulamalara rastlanmamıştır.
Havacılık sektörü içerisinde 2014 yılı itibari ile kullanılmaya başlayan
Hoshin Kanri Yaklaşımına ilişkin detaylar bu bölümde verilecektir.
Tusaş Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAI)’nin Yapısal Grup
Başkanlığı üst yönetiminin yaptığı değerlendirme neticesinde doğan
gereklilik üzerine 2014 yılının ikinci çeyreğinde dinamik olarak yaşayan,
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insandan bağımsız ve dijital ortamda Hoshin Kanri yaratmak için bir proje
başlattı. Projeye “Operasyonel Metrikler” adı verildi. 2016 yılında
oluşturulan stratejik plan çerçevesinde 2020 hedefleri 5 yıllık vizyon için
1 yıllık planlara dönüştürülerek proje kapsamında dijital ortamda yaratılan
Hoshin Kanri çatısı altına alınarak yönetilmeye başlandı. En yalın haliyle
TAI şirket bünyesinde Hoshin Kanri Yaklaşımı aşağıdaki fotoğrafta
görüldüğü şekilde modellenmiştir.
Fotoğraf 1. TAI Yalın Hoshin Kanri Modeli
Dijital platformda çeşitli başlıklar altında işletmenin güncel
durumlarını takip edebilmek için oluşturulan alanlar ise; Operasyonel
Metrikler (OPM), Metrikler, SQCDP, Tezgâh Durum, Andon Sistemi ve
Yönetici Arayüzü şeklinde adlandırılmıştır.
Operasyonel Metrikler (OPM); her sabah 61 farklı alanda
gerçekleştirilen toplantıların günlük raporları ile haftalık yapılan müdürlük
toplantılarına girdi oluşturur. Sorunların tespitine ve önleyici faaliyete
geçilmesine destek sağlar.
Metrikler; Yapısal Grup Başkanlığı’ndaki bölümlerin tüm metrik,
hedef, gerçekleşme bilgilerinin ve tüm altyapının yönetildiği yazılımın ana
omurgasıdır.
SQCDP;
vizyon ve stratejinin entegrasyonu bu modülde
gerçekleştirilir. Hedefler, gerçekleşenler ve ilerlemelere ilişkin istatistiki
veriler bu modülde yönetilir.
Tezgâh Durum; arıza, duruş, çalışma gibi kritik tezgâhların anlık
durumu, genel ekipmanın verimliliği, arızalar arası süre gibi metrikler ve
tezgâhların görsel yönetimi bu modülde izlenir.
Andon Sistemi; hattın genel durumu bu modülde izlenir. Operasyonla
ilgili hatta meydana gelen aksaklık durumunda ekran anlık olarak kırmızı
renkte uyarı verir.
Yönetici Arayüzü; Üst yönetim için hazırlanan, kritik aktivitelerin
durumunun izlenmesi için kullanılan modüldür. Bu modül üzerinden
sevkiyat performansı, bütçe, genel ekipman verimliliği, kaza sıklık oranı,
iç/dış kalite takip edilebilmektedir. Dokunmatik ekran üzerinden anlık
izlenebildiği gibi müdahale de gerçekleştirilebilmektedir (Şahin, 2016:19).
Proje sürekli gelişim süreci içerisindedir. Ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara
da yanıt verecek şekilde modül eklenebilecek bir tasarım şeklindedir.
Hoshin Kanri Yaklaşımının teknoloji destekli uygulandığı bu proje ile
işletmenin tüm birimleri arasında iletişimin anlık ve çok hızlı
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gerçekleşmesi vizyona ulaşmayı sağlayacak stratejilerin uygulanmasında
ortak yolu oluşturmuştur.
Sonuç ve Değerlendirme
Stratejik iş yönetiminde rutin işlerin devamlılığı sağlanırken hedeflenen
planlara uyum gereklidir. Rutin işler sadece iş için günün geçirilmesi
anlamına gelmemektedir. Günün geçirilmesi yaklaşım çerçevesinde bir
strateji organizasyonun sürekliliğini baltalar. Rutin iş devamlılığından
kasıt organizasyonun uzun vadeli planlarına ulaşmada günlük işlerin
standarta bağlanmasıdır.
Hoshin Kanri Yaklaşımı da günlük rutin işlerin yıllık planlaması
çerçevesinde yürütülmesine destek olmaktadır. Bu yıllık plan, ara kontrol
aşamaları ile organizasyon içerisinde hedefe ulaşmayı engelleyen
faktörlerin erken teşhisini sağlamaktadır. Kontrol aşamalarında planlarda
ya da plan uygulayıcılarında, hedefe ulaşmayı engelleyen bir faktörün
olduğu ortaya konulursa yapılacak değişikliklerle hedefe ulaşmakta
sekteye uğramanın önüne geçilir.
Hoshin Kanri Yaklaşımında temelde ne yapmamız gerekiyor?, nasıl
yapmalıyız?, nasıl yapıyoruz? Sorularına cevap aranmaktadır. Bu sorulara
verilecek yanıtlar kendi içerisinde kategorize edildikten sonra üst düzey
yöneticileri işletme vizyonuna ulaştıracak stratejileri uygulamada en kısa
yola yönlendirecektir.
Hoshin Kanri Yaklaşımı başarılı bir stratejik planlama yöntemi
olmasının yanı sıra yukarıda anlatıldığı şekilde anlık verileri sürekli
kayıtlaması ile uygulandığından iyi bir dökümantasyon aracıdır.
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BAĞIMSIZ DENETİMDE KİLİT DENETİM KONULARI: BİST
SPOR ENDEKSİNDE İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN 2018 YILI
ANALİZİ
Key Audit Matters in Independent Audit: An Analysis on Firms
Indexed In The BIST-SPORT in 2018
Engin Boztepe & Ahmet Atalay
Giriş
Endüstriyel Spor (Futbol)
Sanayi devrimi endüstriyelleşme sürecinin başlangıç noktası olarak
kabul edilebilir. Makineleşme, seri üretim ve küresel ölçekte üretim ve
tüketim ağı adeta insanlığın çehresini değiştirmiştir. Fabrikaların ve üretim
tesislerinin kurulması insanların sabit ve düzenli bir işe sahip olmalarına
vesile olmuştur. İşte tam da burada günümüz tabiri ile mesai kavramı
ortaya çıkmıştır. İnsanlar belirli saatlerde düzenli bir şekilde çalışmaya
başlayınca sanayi devriminin ikincisi çıktısı olan boş zaman dilimi kavramı
hayatımıza girmeye başlamıştır. İşte arta kalan boş zaman olarak ifade
edilen boş zaman dilimi nasıl faydalı ve etkili bir şekilde işlevsel hale
getirilecekti peki? Sihirli sözcük yavaş yavaş belirginleşmeye başladı,
SPOR. Elbette spor insanlık tarihi kadar eski bir uğraşıdır ve sanayi
devrimi ile ortaya çıkmamıştır. Burada bahsettiğimiz “endüstriyel
spordur”. Çünkü endüstriyel sporun emeklemeye başladığı evredir bu
dönem. İnsanların boş zamanlarını etkili ve verimli bir şekilde
değerlendirebileceği araçların başında spor gelmektedir (Karaküçük ve
Gürbüz, 2007:44). Para ödeyerek yapacakları ya da satın alacakları spor
hizmetleri yani. 1876 yılında kurulan ilk spor şirketi olan SPALDING
firmasını (Fişek, 1998: 78) düşünecek olursak sporun sadece boş zaman
faaliyeti olarak kalmayacağı ve devasa bir endüstriye dönüşeceğinin ilk
emarelerini görmek mümkündür.
Önce I. Dünya sonrada II. Dünya savaşı her alanda olduğu gibi sporun
da ticarileşme serüvenini sekteye uğratmıştır. Ancak 1950 ve sonrasında
dünyanın yeniden şekillendiği süreçte kapitalizm ile komünizm arasındaki
mücadele spor saha ve alanlarına da yansımıştır. Bu siyasi dönemeçte
sporcular centilmen amatörlerden profesyonel işçiler olmaya doğru yol
alıyorlardı (Fişek, 1998:81). Ve üçüncü evre, Sovyetler birliğinin
dağılması ile liberal ekonomik sistemin hâkim olduğu tek kutuplu dünya
ekonomisidir. Bu ekonomik yapı içerisinde çektiği kitlesel ilgi ile spor, baş



(Dr. Öğr. Üyesi); Ardahan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, enginboztepe@hotmail.com
(Doç. Dr.); Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

449

köşeye oturdu ve bugün milyar dolar seviyesinde işlem gören devasa bir
endüstri haline geldi. Ki bu süreci Tuğrul Akşar şu sözler ile ifade
etmektedir:
“Spor bir yandan milyarlarca doların döndüğü, kendisinin bir ürün
olarak algılandığı ve taraftarın ise bir tüketici olarak değerlendirildiği bir
alan haline gelmiştir” (Akşar, 2010:28).
Günümüzde tüm ekonomik sistem tüketime odaklanmışken
profesyonel spor hizmetlerinin bundan etkilenmemesi olanaksız
görünmektedir. Zira profesyonel spor hizmetleri toplumlarda kültürel ve
ticari tüketimin bir parçası haline gelmiş durumdadır (Hoye vd., 2015:44).
Kültürel kimliği yansıtan kulüp ya da müsabakalar insanlar için bir tüketim
motivasyonu olabilmektedir. Yaşadığı şehir, sosyal tabaka dini, etnik ya da
meslek grubu gibi kültürel kurumların aynası olabilmiş organizasyonlar ve
takımlar mevcuttur. Sihirli sözcüğü söylemek gerekirse profesyonel spor
hizmetlerindeki ekonomik yapının temelinde “taraftar bağlılığı”
yatmaktadır (Akşar, 2010:11).
Endüstriyel Sporun Temel Özellikleri
Profesyonel spor hizmetleri, tıpkı eğitim, sağlık, turizm ve üretim gibi
sektörlerde olduğu gibi ekonomik göstergelerin dili ile yorumlanmaktadır.
Sahadaki performans kadar saha dışında oluşturulan ekonomik değer de
artık oldukça önemli. Ancak spor sektörü diğer sektörlerden çok daha
farklı özelliklere sahiptir. Aslına bakılırsa sporun kendine has
özelliklerinin spor ekonomisine yansıdığını söylemek yanlış olmayacaktır.
Tuğrul Akşar, profesyonel spor hizmetleri kapsamında yer alan futbolun –
endüstriyel futbolun- üç temel özelliğe sahip olduğunu ifade etmektedir.
Akşar’a (2010:13) göre futbol ekonomisi “asitmetrik”, “inelastik” ve
irrasyonel”dir.
Asimetriktir; spor dışındaki diğer sektörlerde fiyat oluşum süreci
asimetrik iken spor sektöründe asimetriktir. Spor dışındaki sektörlerde bir
mal ya da hizmetin ekonomik değeri yani fiyatı piyasa koşullarına, arz ve
talebe göre oluşmaktadır. Ancak spor sektöründe bu kural pek geçerli
değildir. Örneğin bir müsabaka için satışa sunulan bilet fiyatları
değişkenlik gösterebilmektedir. Oynanan müsabakanın niteliği, rekabetin
şiddeti ve sporcuların niteliği gibi unsurlar müsabaka biletinin ekonomik
değerini belirleyen etkenler olarak karşımıza çıkabilir. Ya da bir
sporcunun değerini klasik iktisat kurallarına göre belirlemek pek mümkün
değildir. Sporcuların beceri ya da yetenekleri, oyuna katkısı gibi unsurlar
sporcunun değerini belirleyebilir. Ancak klasik iktisatta ya da diğer
sektörlerde böyle bir fiyat oluşum süreci söz konusu değildir (Akşar,
2010:13).
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İnelastiktir; taraftarların destekledikleri takımlar müsabakalar sonunda
ya da lig maratonu sonunda dereceye giremese dahi taraftarlar takımlarını
desteklemeye ve takımları için para harcamaya devam ederler. Oysa diğer
sektörlerde bir hizmetten memnun kalınmadığı takdirde hizmet
sağlayıcının değiştirilmesi yoluna gidilebilir. Profesyonel spor
hizmetlerinde böyle bir durum söz konusu değildir. Taraftarlar,
destekledikleri takımlar başarısız da olsa veya taraftarları memnun etmese
de takımlarını değiştirmezler, desteklemedikleri bir takım için müsabakaya
gitmez ve para harcamazlar (Akşar, 2010:13).
İrrasyoneldir; profesyonel spor hizmetleri dışındaki sektörlerde
tüketicinin kendi faydasını gözettiğini ve buna göre tüketim alışkanlıklar
edindiği söylenebilir. Spor sektöründe ise tüketim alışkanlıklarını
belirleyen yegâne faktör taraftar bağlılığıdır. Taraftarların kendi
faydasından ziyade kulüp ya da müsabaka faydasını gözettiği ifade
edilebilir (Akşar, 2010:13).
Spor Kulüpleri ve Ekonomik Değerleri Üzerine
Profesyonel spor hizmetleri milyar dolarlık hacmi ile en hızlı büyüyen
endüstrilerin başında gelmektedir. Spor endüstrisinin geldiği noktanın
daha iyi anlaşılması ve bahse konu olan endüstrinin ne kadar büyük
olduğunun idrak edilebilmesi için biraz rakamların dilinden konuşmak
etkili olabilir. Forbes dergisinin 2018 yılında hazırlamış olduğu dünyanın
en değerli spor kulüpleri raporuna yakından bakalım. Aşağıda yer alan
görselde 2018 yılı itibari ile en değerli on spor kulübünün ticari değeri yer
almaktadır.
Tablo 1: 2018 Yılı İtibari ile Dünyanın En Değerli 10 Spor Kulübü
Spor Kulübü

Branş

1

Dallas Cowboys

Amerikan
Futbolu
Futbol

2

Manchester United

3

Real Madrid

Futbol

4

Barcelona

Futbol

5
6

New York Yankees
New England Patriots

7

New York Knicks

Beyzbol
Amerikan
Futbolu
Basketbol

8

Los Angles Lakers

Basketbol
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Ekonomik
Değeri
4.80 Milyar
Dolar
4.12 Milyar
Dolar
4.09 Milyar
Dolar
4.06 Milyar
Dolar
4 Milyar Dolar
3.70 Milyar
Dolar
3.60 Milyar
Dolar
3.30 Milyar
Dolar

9
10

New York Giants
Golden State
Warriors

Amerikan
Futbolu
Basketbol

3.30 Milyar
Dolar
3.10 Milyar
Dolar

Kaynak: Badenhausen, K. (2018). Full List: The World’s 50 Most
Valuable
Sports
Teams
of
2018.
Forbes.
https://www.forbes.com/sites/kurtbadenhausen/2018/07/18/full-list-theworlds-50-most-valuable-sports-teams-of-2018/#79b7e6836b0e
Yukarıda yer alan görsel 2018 yılı itibari ile dünyadaki en değerli on
spor kulübünü ifade etmektedir. Futbol, basketbol, beyzbol ve Amerikan
futbolu hizmeti sunan bu kulüplerin her biri milyar dolar seviyesinde bir
ekonomik hacme sahiptir. Ayrıca küresel ölçekte sadece bu on kulübün
toplam ekonomik değeri 38.07 milyar dolardır. Küresel spor pazarı
düşünüldüğünde sadece on kulübün yarattığı bu ekonomik göstergenin bir
işaret olduğu kabul edilebilir. Zira dünya üzerindeki en popüler ürünün tüm
dünyadaki toplam değerini hesaplamak bir hayli güç olabilir.
Yukarıda yer alan görseller ve rakamlar profesyonel spor hizmetlerinin
ekonomik hacminin anlaşılabilmesi açısından son derece önemlidir.
Liberal ekonomik sistemin ortaya çıkardı spor endüstrisi gerçeğinin
iktisadi yansımaları olarak yorumlanabilir. Yaklaşık 70 yıllık bir serüvenin
geldiği noktada profesyonel spor hizmetleri bir endüstri olarak küresel
ekonominin en önemli aktörlerinden birisi haline gelmiştir. Profesyonel
sporcular, antrenörler, yöneticiler ve diğer çalışanlar bu endüstrinin sadık
işçileridir. Taraftar ise artık bir tüketiciye dönüşmüştür. Bağlılıkları
harcadıkları paraya göre değerlendirilmektedir. Ve bu endüstrinin somut
sınırları yok gibi ve önümüzdeki yıllarda hangi iktisadi sınırları
zorlayacak, büyük bir bilinmez olarak karşımızda durmakta. Bu devasa
endüstrisinin ana aktörlerinin başında spor kulüpleri gelmektedir.
Günümüzde spor kulüpleri ekonomik hacimlerini artırmak, sportif
performanslarını mali başarılar ile kalıcı hale getirmek ve gelir akışı
sağlayabilmek amacı ile borsada işlem görmekte ve şirketleşerek
hisselerini halka açmaktadır.
Spor Kulüplerinde Şirketleşme ve Halka Arz
Spor faaliyetlerinin ekonomik olarak bir sektöre dönüşmesi ve büyük
bütçeli bir endüstri kolu haline gelmesi, spor kulüplerinin faaliyetlerinin
daha sistematik yürütülmesini gerektirmiştir. Başlangıçta dernek olarak
kurulan spor kulüpleri, ilerleyen yıllarda, büyük kitlelere ulaşmasının da
etkisiyle şirketleşme yoluna gitmiş ve bu durum halka açılmayı da
beraberinde getirmiştir (Sevim ve Bülbül, 2020). “Spor kulüplerinin
şirketleşmesinde taraftar gücü, sportif başarı ve deneyim, gayrimenkul ve
altyapı varlığı, kamuoyundaki itibar, ulusal ve uluslararası ölçekteki
hayran potansiyeli artı değerler olarak görülmektedir Türkiye’de spor
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kulüplerinin küreselleşen dünyada federasyonun ve kulüp yöneticilerinin
gelirleriyle ayakta kalması, dünyaya ve Avrupa’ya entegre olması mümkün
değildir. Bundan dolayı spor kulüplerinin profesyonel ve doğru bir şekilde
şirketleşerek, halka açılma, gayrimenkul yatırım ortaklığına yönelme,
yatırım şirketi kurarak yurtiçi ve yurtdışında çok önemli ticari
avantajlardan yararlanma yoluna gitmelidir” (Devecioğlu vd., 2012).
Futbol kulüpleri özel hukuk tüzel kişisi olan dernek şeklinde
örgütlenebilirler. Bununla birlikte futbol kulüplerinin anonim şirket
şeklinde örgütlenmesine de izin verilmiştir (Akyüz, 2005:6). Futbol
kulüplerinin halka arz açılabilmeleri öncelikle işletmecilik kuralları
çerçevesinde güçlü bir yapı oluşturmaları değişen koşullara ve ekonominin
kurallarına göre şekillenmeleriyle yakın ilişki içerisindedir (Çoban,
2016:34).
“Türkiye’de halka arzını gerçekleştiren ilk kulüp 2002 yılında Beşiktaş
Sportif A.Ş. olmuştur. Türkiye’de ilk şirketleşen kulüpler olarak karşımıza
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Malatya spor, Van spor, Adanaspor,
İstanbulspor, Çanakkale spor, Karşıyaka, Antalya ve Siirt spor
çıkmaktadır. Söz konusu kulüplerimizden sadece dört büyük kulüp
paylarını borsaya açma başarısını gösterebilmiştir. Bu kulüplerden
Beşiktaş’ın dışındaki Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor
kulüplerinin biçimsel farklılıkları olsa da öz olarak halka açılma ve
şirketleşme biçimleri birbirine benzer özellikler göstermektedir”
(Devecioğlu ve Çoban, 2003).
Küreselleşen dünyada, yeni ekonomik düzen ve ticarileşme
yapılanmaları spor kulüpleri şirketleşme çalışmalarına itmiştir. Bu
yapılanmalar, birçok şirketleşme modellerini ortaya çıkarmıştır. Klasik
dönemden günümüze dünyada beş şirketleşme biçiminden söz etmek
mümkündür (Devecioğlu vd., 2012).

Şirketleşme
Modelleri
Klasik

Model
Aile Şirketi

Ara Model

Borsa / A.Ş.

Geniş
Tabanlı

Destekleyici

Şekil 1: Spor Kulüplerinin Şirketleşme Modelleri
Rekabetçi piyasa içinde kulüplerin pastadan maksimum payı alabilme
mücadelesi, kulüpleri yeni gelir kaynakları yaratma yoluna itmiştir. Bu
amaçla, kulüpler daha değişik, daha uzun vadeli ve daha düşük maliyetli
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fonları sağlayabilmek için sermaye piyasalarına açılmışlardır (Ekenci ve
İmamoğlu, 2002:45).
Özellikle futbol kulüpleri açısından, fon kaynaklarının çeşitlendirilerek
daha fazla kaynak temini ve UEFA mali kriterlerine uyumla birlikte
dikkate alındığında kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasını zorunlu
kılmaktadır (Sevim ve Bülbül, 2020). Ayrıca artan rekabetçi ortamda,
maliyetlerin kontrolü, vergisel avantajlardan en iyi faydalanma ve
finansman ihtiyacının artması kulüpleri halka açılmaya yönelten nedenler
arasında yerini almıştır (Zeren ve Gümüş, 2013:88).
“Halka açılmada temel amaç finansmandır. Halka açılan bir ortaklık,
yeni ortaklardan toplayacağı fonlarla ya yeni yatırımlara girişir ya mevcut
borçlarını itfa eder ya da ikisi birden gerçekleştirilir. Ancak halka açılmada
finansman dışında başka nedenler de vardır. Örneğin, ortaklığın pay
senetlerinin likiditesini artırmak ve ortaklığın geniş kitlelerce tanınmasını
sağlamak gibi nedenler de halka açılmayı teşvik eden faktörlerdir. Ayrıca
gelişmekte olan pek çok ülkede halka açık şirketlere vergi ve benzeri
konularda avantaj sağlanmaktadır” (Sancak, 1999:4).
Günümüzde spor endüstrisi, dünyanın her yanından milyonlarca insana
istihdam alanı oluşturmuş ve ekonomik hacmi milyar dolar seviyelerine
ulaşmıştır. Ürün, mal ve hizmet sektöründe insanların istek ve ihtiyaçlarına
cevap veren spor endüstrisi, teknolojik gelişmelere de ayak uydurarak
çağın gerekliliklerini de yerine getirmeyi başarmıştır. Bununla birlikte
Olimpiyatlar, Dünya ve Avrupa şampiyonaları gibi küresel ölçekli
organizasyonlar ile de tüketici kitlesini global seviyelere ulaştırmıştır.
“Öyle ki, spor endüstrisinde, sporun kendisi bir ürün, bu ürünü sürekli
tüketmeye talip olan taraftarlar ise birer tüketici olarak algılanmaya
başlanmıştır” (Rein vd., 2007). Nitekim milyar dolar hacmine ulaşmış ve
kendi ekonomisini yaratmış bir endüstriden bahsedilmektedir (Akşar,
2010:26).
Futbolun lokomotifliğini yaptığı spor endüstrisinde, kulüpler
şirketleşme ve halka arz faaliyetleri devasa bütçeli şirketlere dönüşmüştür.
Dolayısı ile milyar dolar seviyesinde bütçelerin kontrol edilmesi,
denetlenmesi ve şeffaf bir şekilde kamuoyuna bilgilerin paylaşılması
gerekliliği ortaya çıkmıştır. Ayrıca küresel ölçekte rekabet ortamında mali
performansın da günbegün takip edilmesi sürdürülebilirlik açısından da
oldukça elzemdir. Gerek iç gerekse de dış çevrenin, kulüplerin mali yapısı
hakkında bilgi sahibi olması için de özellikle futbol sektöründe iç ve dış
denetim mekanizmalarına ihtiyacı her geçen artırmaktadır.
Spor kulüplerinin daha sağlıklı bir yönetim yapılanması FİFA’nın
ortaya koymuş olduğu “Mali Fair Play” uygulamaları ve Türkiye Futbol
Federasyonu “Kulüp Lisans Sistemindeki” uygulamalara uyum
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sağlayabilmesi, mali yapılarının iyileştirilerek, uluslararası platformda
rekabet kabiliyeti sağlayabilecekleri bir yapıya kavuşa bilmeleri için,
profesyonel çalışan “Bağımsız Denetim Mekanizmalarına” ihtiyaç
duyulmaktadır
(http://www.vizyondenetim.com.tr/icerik/profesyonelfutbol-kulupleri).
Denetim ve Kilit Denetim Konuları
Denetim, “ekonomik faaliyetlerle ilgili savların önceden belirlenmiş
ölçütlere uygunluk derecesini ölçmek için dışarıdan tarafsız bir biçimde
kanıt toplanması, değerlendirilmesi ve sonuçların ilgili taraflara iletilmesi
sürecidir” (Erdoğan, 2012:4). Özellikle tarafsızlık vurgusu hem işletmeler
hem de işletme ile temasta olan gerçek ve tüzel kişiler açısından oldukça
önemlidir. Zira önceden belirlenen uygunluk derecelerinin denetim sonrası
ortaya çıkardığı sonuçlar işletmeler açısından belirleyici olmaktadır.
Bu bağlamda Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları
Kurumu 09/03/2017 tarihinde Bağımsız Denetim Standardı 701’i (BDS
701) yayımlamıştır. BDS 701 ile kilit denetim konularının bağımsız
denetçi raporunda belirtilmesi borsada işlem gören işletmeler için 2017 ve
daha sonraki dönemlerde zorunlu hale gelmiştir (Ercan ve Şenbayram,
2019:175). Ayrıca Kilit denetim konuları, bağımsız denetçinin, denetim
esnasında dikkat gösterdiği konulardan en çok önem arz edenleri olarak
tanımlanmaktadır (Uzay ve Köylü, 2018).
“Finansal tablo kullanıcılarının daha fazla bilgi içeren denetim raporu
talepleri üzerine, Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu
(IAASB), denetçi raporunun iletişim değerini artırmak amacıyla yeni ISA
701 standardını yayımlamıştır. Yeni denetim standardı denetçinin Kilit
Denetim Konularını (KDK) belirlemesini ve bu konuları açıklayarak
denetçi raporunda bildirmesini zorunlu kılmaktadır. Kapsam: ISA 701;
borsada işlem gören işletmelerin finansal tablolarının denetiminde ve
denetçinin raporunda kilit denetim konularının bildirilmesine karar verdiği
diğer denetimlerde uygulanmaktadır” (Doğan, 2018).
Kilit Denetim Konularının (KDK) denetçi raporunda bildirilmesinin
amacı; yürütülen denetime ilişkin daha fazla şeffaflık sağlamak, denetçi
raporunun iletişim değerini artırmak ve hedef kullanıcılarına ilâve bilgiler
sağlamaktır (BDS 701, Paragraf 2).
KDK; üst yönetimden sorumlu olanlara bildirilen konular arasından
seçilen, denetçinin mesleki muhakemesine göre cari döneme ait finansal
tabloların denetiminde en çok önem arz eden konulardır (BDS 701,
Paragraf 8). Denetçi, her bir kilit denetim konusunu, “Kilit Denetim
Konuları” başlığı altında denetçi raporunun ayrı bir bölümünde uygun bir
alt başlık kullanarak belirler. KDK’nın hangi sırayla verileceği tamamen
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bir mesleki muhakeme konusudur. Denetçi bu konuları, nispi önemine
bağlı olarak veya konuların finansal tablolarda açıklanma sırasına tekabül
edecek şekilde sıralayabilir (BDS 701, Paragraf 32).
Kilit denetim konuları, işletmeye özgü olmalı, denetçi görüşünden
farklı herhangi bir “denetçi görüşü” algısı oluşturmamalı ve finansal tablo
açıklamalarının yerine geçmemelidir (Sayar ve Ergüden, 2016:95). Kilit
denetim konuları, denetçinin üst yönetime bildirdiği hususlar arasından
seçilmektedir. Bu hususlardan hangisinin kilit denetim konusu olduğunun
seçiminde, denetçi, aşağıdaki durumlarla birlikte denetim sırasında
yoğunlaştığı alanları dikkate almalıdır (Bedard vd., 2014: 6). Bun alanlar
ise;
 Önemli yanlışlık riski içeren veya önemli denetçi yargısı
içeren alanlar,
 Denetçinin yeterli uygun denetim kanıtı elde etmekte dâhil
olmak üzere denetim sırasında önemli zorluklarla karşılaştığı
alanlar,
 İç denetime ilişkin önemli bir eksikliğin tespit edilmesi de
dâhil olmak üzere denetçinin planlanan denetim yaklaşımında
önemli bir değişiklik gerektiren alanlardır. (Bedard vd., 2014: 6).
Bedard vd. tarafından yukarıda ifade edilen kilit denetim konuları
belirleme sürecine ilişkin değerlendirmenin yanı sıra bağımsız olarak
denetçilerin hangi konular üzerinde durması gerektiği ise Bağımsız
Denetim Standartları 701 metninde şu şekilde ifade edilmiştir:
 Üst yönetimden sorumlu olanlara bildirilen konular,
 Denetçinin azami düzeyde dikkatini gerektiren konular,
 Denetimde en çok önem arz eden konular arasından
belirler (BDS 701, Paragraf 9-18).
“Karar vericilerin kararlarını doğrudan etkileyen finansal raporlarda
sunulan finansal bilgilerin; nitelikli olması, gerçeğe uygunluğunun
denetlenmesi ve bunun bir rapora bağlanması büyük önem taşımaktadır.
İşletme tarafından üretilen finansal nitelikteki bilgilerin önceden saptanmış
norm ve standartlara uygunluğunun değerlendirilmesi denetimle sağlanır.
Finansal tablolar denetimi olarak adlandırılan denetim faaliyetleri karar
verici konumundaki bilgi kullanıcılarının finansal tablolara duyduğu
güven seviyesini artırmayı amaçlar. Ülkeler arasında iş birliğinin
sağlanması ve süreklilik kazanması denetlenmiş finansal raporların
güvenilirliğine bağlıdır. Finansal raporların güvenirliliğini tesis etmek için
bağımsız denetime yönelik çalışmalar, uluslararası boyut kazanmıştır”
(İşseveroğlu, 2019).
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Ekonomik ve endüstriyel sistemde anlaşılabilir finansal veriler
denetimler sonrasında ortaya çıkmaktadır. Gerek yatırımcılar gerekse de
işletme yöneticileri mali çıktıların denetlenmesi ile şeffaflık ilkesi ile
hareket etmektedir. Bu bağlamda kilit denetim ve konuları işletmelerin
şeffaf ve güvenilir olarak algılanmasında oldukça belirleyicidir. Dolayısı
ile iç ve bağımsız denetim aygıtlarının çalıştırılması ve özellikle kilit
denetim konuları ile iletme ve kurumların finansal güvenilirliğini
artırılması hedeflenmektedir.
Metodoloji
BDS 701, 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe girmiş ve 2017 yılı ilk dönem
olarak belirlenmiştir. Bu sebeple Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören
şirketlerin 2017 yılına ait denetim raporlarından itibaren kilit denetim
konularını bu raporlarda açıklaması gerekmektedir.
01.05.2020 itibarıyla BİST’te hisseleri işlem gören 492 şirket
bulunmaktadır (KAP, 2020). Söz konusu bu şirketlerin 4 tanesi Spor
Faaliyetleri Eğlence ve Oyun Faaliyetleri sektöründe yer almaktadır.
Çalışmamızın amacına uygun olarak 01.05.2020 tarihi itibarıyla BİST
SPOR endeksinde bulunan 4 şirketin 2018 yılına ait bağımsız denetim
raporları incelenmiş ve bu şirketlere ait raporlarda hangi kilit denetim
konularının belirlendiğine dair içerik analizi yapılmıştır. Çalışmaya konu
olan bağımsız denetim raporları Kamu Aydınlatma Platformu’nun web
sitesinden derlenmiştir.
Bulgular
Çalışmaya konu olan BIST SPOR endeksinde yer alan 4 şirketin 2018
yılına ait bağımsız denetim raporları incelenmiş olup incelenen raporlarda
toplam 10 tane kilit denetim konusu belirlendiği tespit edilmiştir.
Tablo 2: BİST SPOR endeksinde yer alan şirketlerin denetim
raporlarında yer alan kilit denetim konusu sayıları.
Şirket İsmi
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı
Ortaklıkları
Fenerbahçe Futbol A.Ş.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret
A.Ş.

KDK
Sayısı
2
3
3
2

Çalışmaya dahil edilen 4 şirkete ait denetim raporları incelendiğinde
toplam 10 tane kilit denetim konusu belirlenmiş olduğu görülmektedir. Bu
kilit denetim konularının dağılımı Beşiktaş A.Ş. ve Trabzonspor A.Ş. 2’şer
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tane, Fenerbahçe A.Ş. ve Galatasaray A.Ş. 3’er tane şeklinde
gerçekleşmiştir.

Tablo 3: Kilit Denetim Konularının Sayısal Dağılımı
Kilit Denetim Konusu
Hasılatın muhasebeleştirilmesi
Dava karşılıkların muhasebeleştirilmesi
Maddi olmayan duran varlıkların
düşüklüğü
TOPLAM

değer

Sayı
4
4
2

Yüzde
% 40
% 40
% 20

10

% 100

Araştırmaya konu olan şirketlere ait denetim raporlarında toplam 10
kilit denetim konusu belirlenmiştir. Tablo 3’de görüldüğü üzere “Hasılatın
muhasebeleştirilmesi” ve “Dava karşılıkların muhasebeleştirilmesi”
çalışma kapsamındaki tüm şirketlerin denetim raporlarında kilit denetim
konusu olarak belirlenmiş olup, tüm kilit denetim konularının içinde
%40’ar ağırlığa sahiptirler. “Maddi olmayan duran varlıkların değer
düşüklüğü” ise sadece Fenerbahçe A.Ş. ve Galatarasay A.Ş.’ye ait denetim
raporlarında kilit denetim konusu olarak belirlenmiştir.
Tablo 4: Kilit Denetim Konularının Finansal Tablo Kalemlerine
veya Olaylara Göre Dağılımı
KDK Sayısı
4
4
2

Finansal Tablo Kalemi
Hasılat
Karşılıklar
Varlıklarda Değer Düşüklüğü

Yüzde
% 40
% 40
% 20

Tablo 4 finansal tablo kalemlerine göre kilit denetim konularının
ağırlıklarını
göstermektedir.
Tablo
incelendiğinde
“Hasılatın
Muhasebeleştirilmesi” kilit denetim konusunun, çalışmaya dâhil edilen
tüm denetim raporlarında kilit denetim konusu olarak belirlendiği
görülmektedir. Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Bağımsız
Denetçinin Hileye İlişkin Sorumluluklarını düzenleyen BDS 240, 23 ve 27.
Paragraflarında hasılatın hile kaynaklı önemli yanlışlık riski taşıdığı
hususu vurgulanmıştır (BDS 240, 2017:10-11). BDS 701, 9. Paragrafa göre
ise denetçi kilit denetim konularını belirleme hususunda mesleki
muhakemelerini kullanırken önemli yanlışlık riski yüksek alanlara
yoğunlaşması gerekmektedir (BDS 701, 2017:13). Hasılatların
muhasebeleştirilmesi hile kaynaklı önemli yanlışlık riski taşıdığı için bu
standartlar ışığında her denetim raporunda kilit denetim konusu olarak
belirlenmiştir.
Tablo 4’e göre “Dava karşılıkların muhasebeleştirilmesi” kilit denetim
konusunun çalışma kapsamındaki tüm denetim raporlarında kilit denetim
konusu olarak belirlendiği tespit edilmiştir. “Muhasebe Tahminlerinin Ve
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İlgili Açıklamaların Bağımsız Denetimi” başlıklı 540 no.lu Bağımsız
Denetim Standardı, devam etmekte olan bir hukuki davanın sonucunu
muhasebe tahmini olarak sınıflandırmıştır (BDS 540, 2019:19).
Standardın devamında, tutarı davanın sonucuna bağlı olan bir yükümlülük
hakkında yapılacak tahminlerin yüksek tahmin belirsizliğine sebep
olabileceği ve bu sebeple ciddi muhakemelerde bulunulması gerektiğini
ifade etmiştir (BDS 540, 2019:38). Ayrıca “İşletme ve Çevresini Tanımak
Suretiyle
“Önemli
Yanlışlık”
Risklerinin
Belirlenmesi
ve
Değerlendirilmesi” ismini taşıyan 315 no.lu Bağımsız Denetim Standardı
muhasebe tahminlerini, önemli yanlışlık risklerine işaret edebilecek durum
ve olaylar arasında saymıştır (BDS 315, 2017:61). BDS 701, 9. Paragrafta
ise denetçinin kilit denetim konularını belirleme hususunda mesleki
muhakemelerini kullanırken, hem önemli yanlışlık riski yüksek alanlara
hem de yüksek derece bir tahmin belirsizliğine maruz kalan muhasebe
tahminlerine yoğunlaşması gerektiği belirtilmiştir. Dava karşılıklarının
muhasebeleştirilmesi hem önemli yanlışlık riski taşıdığı hem de yüksek
tahmin belirsizliği taşıdığı için her şirkete ait denetim raporunda kilit
denetim konuları arasına alınmıştır.
Tablo 4 incelendiğinde varlıklarda değer düşüklüğü kalemine ait 2 kilit
denetim konusu belirlendiği görülecektir. Bu kilit denetim konuları
Galatasaray A.Ş. ve Fenerbahçe A.Ş.’nin denetim raporlarında yer
almaktadır. Her iki raporda incelendiğinde bahse konu şirketlerin
futbolcular için ödediği bonservis ve menajer giderlerini aktifleştirmekte;
ve amortisman ve değer düşüklüğü etkileri sonrası net defter değerlerini
maddi olmayan duran varlıklar hesabı içerisinde muhasebeleştirmekte
olduğu tespit edilmiştir. BDS 701, A25 paragrafına göre “Finansal
tablolarda veya denetimde önemli etkiye sahip işlem veya olaylar
denetçinin azami düzeyde dikkat etmesini gerektiren alanlar olabilir ve
ciddi risk olarak belirlenebilir” (BDS 701, 2017:17-18). Bu hesabın tutarı
“toplam varlıkların önemli bir kısmını oluşturması ve değer düşüklüğü
riski taşıması” nedeniyle kilit denetim konusu olarak belirlenmiştir.
Sonuç
Denetim raporlarının genel amacı, raporlarda sunulan bilginin
kullanıcılarına şeffaf ve yararlı bilgi sunmaktır. Denetim raporlarında kilit
denetim konularının denetim raporunda belirlenmesi ve açıklanmasının
şeffaflığı arttıracağı ve bilgi kullanıcılarına faydalı bilgi sağlayacağı
öngörülmektedir.
Kilit denetim konuları, denetçilerin denetim sürecinde azami önem
gösterdikleri konulardır (Ertan & Kızık, 2019:275). BDS 701’e göre;
“borsada işlem gören işletmelerin denetimlerinde, üst yönetime bildirilen
konuların en az bir tanesinin kilit denetim konusu olarak
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belirlenememesinin çok istisnai bir durum” olduğu A59 paragrafında ifade
edilmiştir (BDS 701, 2017:27).
BİST SPOR endeksinde işlem gören 4 şirketin 2018 yılı bağımsız
denetim raporlarının incelenmesi sonucunda 10 adet kilit denetim konusu
belirlendiği ve kilit denetim konularının ağırlıklı olarak önemli yanlışlık
riski ve yüksek derece bir tahmin belirsizliğine maruz kalma ihtimali olan
muhasebe tahminlerine ilişkin olduğu görülmüştür. Buna ek olarak
belirlenen kilit denetim konularının ağırlıklarının sırasıyla hasılatlar,
karşılıklar ve değer düşüklüğü kalemleri ile ilgili olduğu tespit edilmiştir.
Türkiye’de kilit denetim konularının denetim raporunda açıklanması
2017 mali yılı itibarıyla başlamıştır. 2017’den beri çeşitli çalışmalar
yapılmasına karşın BİST SPOR endeksinde işlem gören hisselere ait
denetim raporları üzerine bir çalışma yapılmamış olması, çalışmamızın bir
ilk niteliğini taşımasına sebep olmuştur. Bu çalışma ile spor yönetimi ve
muhasebe-denetim alanları arasında disiplinler arası bir yaklaşımla
denetim raporunda kilit denetim konularının belirlenmesinin faydalı olup
olmadığının değerlendirilmesine yönelik bir bakış açısı geliştirme amacını
taşımaktadır. Çalışmanın daha fazla yıla yayılması ve Borsa İstanbul’un
diğer endeksleriyle karşılaştırmalı çalışmalar yapılması halinde, bu
çalışma bir karşılaştırma kıstası olarak önem arz edecektir.
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MİLLİ GELİR VE İSTİHDAM
Mehmet Ragıp Görgün
1.Milli Gelir
Milli gelir bir ülkenin genel ekonomik yapısı ve potansiyeli hakkında
bilgi verir. Sektörlerin önemi milli gelire yapmış oldukları katkı oranı ile
belirlenir. Bir sektör milli gelire ne kadar fazla katkı sağlıyor ise o sektörün
ekonomi içersindeki önemi o kadar fazladır (Ünlüönen & Tayfun, 2012, s.
146).
Milli gelir, bir ülkede bir yıl içersinde üretilen mal ve hizmetlerin cari
fiyatlar ile toplam değeridir. Diğer bir ifade ile bir milleti meydana getiren
fertlerin belli bir dönemde (genellikle bir yıl içinde) ürettikleri mal ve
hizmetin toplam değeridir (Ülgener, 1991, s. 20).
Milli gelir hesaplanmasının amacı, bir ekonominin performansını analiz
etmek ve değerlendirmek için makroekonomik istatistiklerin derlenmesi ve
raporlanması ve sonuçta üretim kapasitesi ve refah seviyesindeki
değişiklikleri görmektir.
Milli gelir tahminini ilk yapan kişi İngiliz ekonomist William Petty’dir.
Petty, milli gelir hesaplamalarının öncüsüdür. Onun analizi, arkadaşı
John'un Graunt’un (1620-1674) amprik bilgilerine dayanıyordu. Petty’nin
analizi 1691'de ölümünden sonra basılan “İrlanda'nın Siyasi Anatomisi”
adlı kitabına eklediği sonuç kısmının ilk iki bölümünde yayınlanmıştır.
Petty, İngiltere ve Galler'deki toplam yıllık harcamaları nüfus ve kişi
başına harcamalar temelinde tahmin etmişti. Tahminlerine göre İngiltere
ve Galler'de erkekler, kadınlar ve çocukların, barınma, giyim ve diğer tüm
ihtiyaçları için harcamaları 40 Milyon sterlindi. Petty milli gelirin ulusal
harcamalara eşit olduğunu varsaymış dolayısıyla İngiltere ve Gallerin de
milli gelirini de 40 milyon sterlin olarak kabul etmiştir. Ayrıca, insansız
servet diye bir ifade de bulunmuş ve bu insansız serveti beş ana başlık
altında belirtmiştir. Bunlar, konut, nakliye, sığır, mal, altın ve gümüş.
İngiltere ve Galler için toplam servetin ise 250 milyon sterlin olduğunu
hesaplamıştır (Ullmer, 2011, s. 12-13).
1947'de Birleşmiş Milletler İstatistik Komisyonu, United Nations
Statistical Commission (UNSC), karşılaştırılabilir istatistiklerin
derlenmesi ve güncellenmesi için uluslararası istatistiksel standartlara
duyulan ihtiyacı vurgulamış ve 1953 yılında milli gelir hesaplama sistemi,
(System of National Accounts, SNA), Birleşmiş Milletler İstatistik
Komisyonu himayesinde yayınlanmıştır. Altı standart hesaptan ve 12
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standart tablodan oluşuyordu. Hesapların kavramları ve tanımları,
gelişmekte olan ülkeler de dahil olmak üzere çoğu ülke için yaygın olarak
uygulanabilecek nitelikte idi. 953’te yayınlanmış olan milli gelir
hesaplama sistemi 1960'da ve 1964’te iki kez revize edildi. 1968’de SNA
genişletildi. Ulusal hesapların kapsamı; girdi-çıktı hesapları ve bilançolar
eklendi. Sabit fiyatlarla tahminlere daha fazla önem verildi
(https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/hsna.asp, 2020).
2.Milli Gelir İle İlgili Temel Kavramlar
2.1. Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH)
Bir ekonomide belirli bir dönemde üretilen tüm mal ve hizmetlerin piyasa
değeri GSYİH kavramı ile ifade edilir. GSYİH hesaplanırken ulusal ve
yabancı üretim faktörleri ayrımına gidilmez. Ülke sınırları içersinde
bulunan bütün üretim faktörleri tarafından üretilen nihai mal ve hizmetler
esas alınır. Örneğin, Almanya’da çalışan bir Türk vatandaşı tarafından
üretilen mal ve hizmetler Almanya’nın GSYİH rakamları içinde görünür.
Aynı şekilde Türkiye’de üretim yapan bir Japon otomobil fabrikasında
üretilen nihai mal ve hizmetlerde Türkiye’nin GSYİH rakamları içinde
görünür. GSYİH rakamları hesaplanırken mal ve hizmetlerin piyasa değeri
esas alınır (Orhan, 2015, s. 247).
2.2. Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH)
Gayri safi milli hasıla (GSMH), üretim yeri ne olursa olsun, bir ülkenin
vatandaşları ve işletmeleri tarafından gerçekleştirilen tüm mal ve
hizmetlerin değeridir. GSMH, ülke vatandaşlarının ve işletmelerinin - hem
ülke içinde hem de dışında - yaptıkları yatırımları hesaplar ve nerede
yapıldıklarına bakılmaksızın yerli şirketler tarafından üretilen tüm
ürünlerin değerini hesaplar. GSMH, yabancı kişiler veya işletmeler
tarafından kazanılan herhangi bir geliri saymaz ve bu kesim tarafından
üretilen ürünleri hariç tutar (Amadeo, 2020).
Gayri safi milli geliri formül olarak yazmak istersek aşağıdaki gibi ifade
edebiliriz.
Y= C + I + G + F
Y= Milli gelir
C= Tüketim harcamaları
I = Yatırımlar
G= Devlet cari harcamaları
F= Dış alem gelirleri
Yukarıda verilen formüle dış alem gelirleri ilave edilmiştir. Günümüz
ekonomilerinde üretim faktörlerinin ülkeler arasında yer değiştirmesi
olağandır. Ülkeler arasında ücret faiz ve kar şeklindeki gelir akımlarına
rastlanır. Örneğin, Türk işçilerinin yurda naklettikleri ve Türk Lirası’na
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çevirdikleri ücret gelirleri bir dış alem geliridir. Buna karşılık Türkiye’ye
çalışmak üzere gelen ve burada ücret, kar, faiz geliri elde eden kişi ve
firmaların elde ettiği gelirleri kendi ülkelerine transfer etmeleri de o ülke
için dış alem gelirleridir. Buna göre artı veya eksi bakiye ile sonuçlanan
dış alem gelirlerini de toplama katmamız gerekmektedir. Bu nedenle
yukarıda ifade edilen formüle ilave edilmiştir (Ülgener, 1991, s. 26-27).
2.3. Safi Milli Hasıla
Ülkenin o yıl içinde vardığı refah düzeyini doğrudan olarak belirtmek
için gayri safi milli hasıladan, sermaye teçhizatındaki aşınma ve eskimeyi
giderecek kadar bir tutarı (amortisman) indirmek gerekir. Bu çıkarma
işlemi sonucunda safi milli hasılaya varılır.
Amortisman: Ekonomide her yıl üretim faaliyeti sonucunda mal ve
hizmetler üretilirken geçen yıllardan devralınan sermaye teçhizatında
(makinalar, binalar, yollar, köprüler, barajlar vs.) bir miktar aşınma ve
eskime meydana gelir. Bu aşınma ve eskimenin para ile ifadesine veya
aşınma ve eskimeyi gidermek için gayrisafi milli hasıladan ayrılan ve
harcanan kısma amortisman adı verilir (Alkin, İktisat, 2011, s. 165).
Safi Milli Hasıla = GSMH- Amortismanlar
2.4. Milli Gelir
Bir ülkenin vatandaşları tarafından bir yıl içinde üretilen mal ve
hizmetlerin parasal değeri olan GSMH hesaplanırken bu mal ve
hizmetlerin piyasa fiyatları içinde vasıtalı vergiler de vardır. Safi milli
hasıladan vasıtalı (dolaylı) vergiler çıkartıldığında milli gelir elde edilir
(Dinler, 2000, s. 289).
Buna göre milli gelir;
Milli Gelir = Safi Milli Hasıla- Dolaylı Vergiler
2.4.1. Nominal ve Reel Milli Gelir
Milli gelir rakamına varmak için GSMH rakamından hareket
edilmektedir. GSMH bir yıl içinde üretilen mal ve hizmetlerin o yılın cari
fiyatlarıyla toplamını ifade eder. Para ile ifade edilen bu değere ulaşmak
için o yıl zarfında üretilen tüm mal ve hizmetlerin miktarları ilgili yılın
fiyatları ile çarpılır ve toplamları alınır. Cari fiyatlar ile hesaplanan
GSMH’dan gerekli indirimler yapılarak bulunan milli gelir rakamına
nominal milli gelir denir.
Milli gelirdeki artışlar bir refah ölçüsü olarak kullanılmak isteniyorsa,
nominal milli gelir rakamları, yapılacak karşılaştırmaları yanlış sonuçlara
götürebilir. Çünkü herhangi bir yılın nominal milli gelirinde meydana
gelen artışın sebebi yalnızca üretilen mal ve hizmet miktarındaki artış
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değil, bu mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki yükselmeler olabilir. Bu
takdirde, gerçek milli gelir artışı hesaplanmak isteniyorsa herhangi bir
temel yıla göre, üretilen mal ve hizmetlere o yılın cari fiyatları değil, temal
yılın fiyatları uygulanır. Böyle bir işlem sonucunda ulaşılan milli gelir
rakamına sabit fiyatlarla hesaplanan milli gelir veya reel milli gelir adı
verilmektedir (Aytaç & Hatipler, 2014, s. 73).
2.5. Kişisel Milli Gelir
Milli gelir belirli bir dönemde üretilen mal ve hizmetlerin net değerini
(dolaylı vergiler düşüldükten sonra) göstermesi bakımından önemli bir
ölçüdür. Ancak, milli gelirin tamamı fertlerin eline geçmediği gibi bazen
de fiilen üretilmeyen bir kısım kıymetler, fertlerin paylaşacağı gelire dahil
olur. Örneğin şirketlerin dağıtılmayan karları, maaşlardan kesilen emekli
sandığı payları veya ücretlerden kesilen sosyal sigorta primleri gibi
kesintiler milli gelire dahil olduğu halde kişisel milli gelire dahil değildir.
Öte yandan emeklilere yapılan yaşlılık ve malullük ödemeleri, dul yetim
ve asker ailelerine yapılan yardımlar, bazı ödül ve ikramiyeler milli gelire
dahil olmadığı halde fertlerin geliri içinde yer alırlar. Bu tür üretim sonucu
olmadan bazı kesimlere aktarılan bu tür ödemelere transfer ödemeleri
denir. Buna göre kişisel milli gelir;
Kişisel Milli Gelir = Milli Gelir – ( Dağıtılmayan karlar+ Şirket
vergileri+ sigorta primleri+ emekli
sandığı kesintileri) +
transfer ödemeleri
olarak yazılabilir (Düger, 1998, s. 317).
2.6. Kullanılabilir Gelir
Kişisel vergilerden dolaysız vergiler çıktıktan sonra kalan kısma
kullanılabilir gelir denir. Başka bir deyişle kullanılabilir gelir bireylerin
kişisel amaçları için kullanabilecekleri nihai gelir tutarıdır (Alkin, İktisat,
2011, s. 166). En çok bilinen dolaysız vergi türü gelir vergisidir.
3.Milli Gelir Hesaplama Yöntemleri
Milli gelirin hesaplanmasında, üretim yöntemi, gelir yöntemi ve
harcmalar yöntemi olmak üzere üç yönteme başvurulur.
3.1. Üretim Yöntemi
Üretim yöntemini hareket noktası, bir ülkede bir yılda üretilen mal ve
hizmetlerin parasal değerinin hesaplanmasıdır. Zira her ülkede o ülke
insanlarının gereksinim duydukları mal ve hizmetler üretilir ve milli gelir
denilince, üretilen bu mal ve hizmetlerin toplamının parasal değeri akla
gelir. Bu hesaplama yönteminde dikkat edilecek husus, mal ve hizmetlerin
toplamına, ancak göz önüne alınan üretim sektörü içinde son halini almış
bulunan mal ve hizmetlerin dahil edilmesidir. Toplam mal ve hizmetleri
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hesaplarken, ham madde veya ara malı şeklinde diğer sektörlerden satın
alınıpta mamül ve ürünler içine zaten girmekte olan ürünleri diğerleri ile
birlikte toplayacak olursak, mükerrer hesaplara yer verilmiş olur. Buna
mani olmak için tutulması gereken yok üretim serisi içinde birinden
diğerine süratle şekil değiştiren malları ayrı ayrı hesaba katmadan o seri
sonundaki mamulü seçmekten ibarettir (Ülgener, 1991, s. 24). Bu konuyu
aşağıdaki tablo yardımıyla daha kolay anlamamız mümkün olacaktır.
Tablo 1. Makarna Üretim Aşamaları ve Katma Değer (Milyar TL)
Üretim Aşamaları
Buğday
Un
Makarna (Toptan)
Makarna (Parekende)
Katma
Değerlerin
Toplamı

Her Aşamada Üretimin
Değeri
100
110
180
200

Katma Değer
100
10
70
20
200

Kaynak: (Dinler, 2000, s. 290)

Yukarıdaki tabloya baktığımızda makarna üretim aşamalarını
görmekteyiz. Eğer biz milli gelir hesabı yaparken buğday’ın üretim
değerini ve makarna olana kadar her aşamadaki değerleri toplayarak
hesaplama yaparsak 590 milyar TL milli gelir rakamına ulaşırız. Bu ise
yanlış bir hesaplama olur. Burada yapılması gereken son nihai ürün olan
makarnanın üretim değerini mili gelir hesabına dahil etmemiz olacaktır.
Diğer bir hesaplama ile her ürünün katma değerini ayrı ayrı hesaplayıp
katma değerlerin toplamını milli gelir hesaplamasına esas almak gerekir.
Tabloyu incelediğimizde katma değerlerin toplamının ve son nihai ürünün
aynı rakamı verdiğini görebilirsiniz. Bu örneğimize göre milli gelir
hesabına dahil edilecek rakam 200 milyar TL olmalıdır.
3.1.1.Üretim Yöntemiyle
Karşılaşılan Güçlükler

Milli

Gelirin

Hesaplanmasında

Milli gelir kavramı bir ülkede yaşayan kişilerin ortalama refah düzeyine
ilişkin bilgi edinmek amacıyla kullanılır anacak gayri safi milli hasıla
rakamları özellikle az gelişmiş ülkelerde hane halklarının üretiminin kayıt
dışı olması sonucu gerçek değerleri tam olarak yansıtmayabilir (Simonis,
2011, s. 954).
Gerçekte üretim olmasına karşın kişilerin kendi gereksinimlerini
karşılamak için yaptıkları işlerin (hizmetlerin) hesaplanması ve milli gelir
rakamlarına dahil edilmesi çok güçtür.
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Öte yandan tarım kesiminde faaliyette bulunanların ürettikleri ürünlerin
ne kadarını kendi tüketimleri için ayırdıklarının saptanarak milli gelir
rakamlarına yansıtılmasına çalışılmalıdır (Dinler, 2000, s. 291).
3.2. Gelir Yöntemi
Gelir yönteminde bir ekonomide bir dönemde üretime katılan üretim
faktörlerinin elde ettikleri gelirler dikkate alınmaktadır. Üretim
faktörlerinin üretime katılmaları karşılığında elde ettikleri ücret, faiz, rant
ve kardan oluşur. Üretim faktörlerinin üretimden aldıkları payları gösteren
gelirleri toplandığı zaman GSMH rakamına ulaşılır.
3.3. Harcama Yöntemi
Bu yöntemde milli ekonomide belli bir süreç içinde tüketime ve yatırıma
yapılan toplam harcamalar dikkate alınır. Bu toplamda tamamlanmış mal
ve hizmetler dikkate alınır. Harcama yapılarak elde edilen mal ve
hizmetlerin bir kısmı bir yıl içinde ara mal olarak başka mal ve hizmet
üretiminde kullanılır. Bir kısmı ise doğrudan tüketime yatırıma ya da stok
veya ihracata gider (Ünlüönen & Tayfun, 2012, s. 153-154). Bütün bunlar
dikkate alındığında harcamalar yöntemine göre Gayri Safi Millİ Hasıla;
GSMH= Tüketim Harcamaları+ Yatırım Harcamaları + Kamu
Harcamaları+ ( İhracat- İthalat)
GSMH= C+ I +G + (X-M)
4. Milli Geliri Belirleyen Faktörler
4.1. Tüketim Fonksiyonu
Bireylerin gereksinimlerini doğrudan karşılayacak mal ve hizmetlere
yaptıkları harcamalarını tüketim olarak ifade ediyoruz. Makro ekonomik
açıdan önemli olan tek bir bireyin değil toplumun yaptığı harcamalardır.
Tüketim harcamaları milli gelirin artan bir fonksiyonudur. Geleneksel
Keynesyen tüketim fonksiyonu, tüketimin cari harcanabilir gelir ile
belirlendiğini ve bireylerin gelirleri arttığında, tüketimlerini de
arttıracaklarını, ancak, tüketimdeki artışın gelirdeki artış kadar
olamayacağı, gelir artışı ile birlikte tasarrufun artacağı şeklindeki
psikolojik yasayı ileri sürmüştür (Sağlam, 2006, s. 283). Gelirle tüketim
arasındaki bu fonksiyonel ilişki oldukça düzgün bir ilişkidir. Yani belli bir
dönemde gelir aynı aralıklarla arttıkça, tüketim de düzgün bir hızla
yükselir. Bu demektir ki gelir artışı ile bu gelir artışından yapılan tüketim
harcamaları arasında belli bir dönemde değişmez bir oran vardır.
Durumu aşağıdaki tablo yardımıyla inceleyelim.
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Milli
Gelir
(milyar
TL)
100
110
120
130
140

Milli
Gelirdeki
Artışlar

Tüketim
Harcamaları
(milyar TL)

Tüketim
Harcamalarındaki
Artışlar

10
10
10
10

90
98
106
114
122

8
8
8
8

Kaynak: (Alkin, Gelir ve Büyüme Teorisi, 1987, s. 73)

Yukarıdaki tabloya göre 10 milyarlık artışlar tüketim harcamaların da
8’er milyarlık yükselmelere neden olmaktadır. Gelir artışı ΔY ile bu gelir
atışının yarattığı tüketim artışı ΔC ile gösterilecek olursa yukarıdaki
tabloya göre 8/10= 0,8 değerini taşıyan değişmez ΔC/ΔY oranına marjinal
tüketim eğilimi adı verilir (Alkin, 1987, s. 73). Marjinal tüketim eğilimi
ulusal gelirde meydana gelen değişmenin tüketim harcamaları üzerindeki
yansımasıdır. Ulusal gelir arttıkça tüketim harcamalarının artacağı
beklenir. Fakat tüketim harcamalarındaki artış daima gelirdeki artıştan
daha küçüktür (Tunç, 2014, s. 257).
Belli bir gelir düzeyinde gerçekleşen tüketim harcamalarının (C) adı
geçen gelir düzeyine oranı da (C/Y) ortalama tüketim eğilimi adını taşır.
Tabloya göre gelir 110 milyar iken bu gelirin 98 milyarı tüketim
harcamalarında kullanımakta ve ortalama tüketim meyli 98/110= 0,89
olmaktadır. Gelir 120 milyara çıktığında tüketim harcamaları 106 milyar
olarak gerçekleşeceğinden ortalama tüketim eğilimi 106-120=0,88
düzeyine düşecektir.
Anlatılanları daha sistematik bir şekilde ortaya koyabilmek için tüketim
ile gelir arasındaki ilişki doğrusal bir fonksiyon halinde yazılabilir:
C= Co + cY
C= Toplam tüketim harcamaları,
c = Marjinal tüketim eğilimini,
Co= Gelirden bağımsız tüketim harcamalarını,
Y = Milli geliri göstermektedir.
Dikkat edilecek olursa marjinal tüketim eğilimi, tüketim fonksiyonunun
eğimini, bağımsız tüketim harcamaları ise doğrunun tüketim ekseninin
kestiği noktayı belirlemektedir. Buna göre milli gelirin yatay eksende
tüketim harcamalarının dik eksende yer aldığı bir dik koordinat sisteminde
adı geçen bu fonksiyon bu özelliklerine göre bir doğru ile gösterilebilir
(Alkin, 1987, s. 74-75).
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Şekil 1. Tüketim Fonksiyonu

4.2. Tasarruf Fonksiyonu
Tasarruf gelirin harcanmayan kısmıdır. Yurtiçi tasarruf ülkenin
ekonomik büyümesinde dikkate değer bir rol oynamaktadır. Tasarruf, bir
ülkedeki yatırımı finanse eden, iş fırsatları yaratan ve verimlilik düzeyini
artıran önemli bir faktördür. Bu nedenle, yurtiçi tasarruf düzeyini etkileyen
ve ekonomik büyümeyi iyileştiren faktörlere bakmak hayati önem
taşımaktadır. Geçmiş yurtiçi tasarruf şimdiki ve gelecekteki ekonomik
büyüme arasında önemli bir ilişki sunmaktadır (Khan, Teng, Khan, Jadoon,
& Rehan, 2017, s. 4262). Tasarruf fonksiyonunun formülünü yazmak
istersek;
S= Y- C
olarak yazabiliriz.
S= Toplam Tasarruflar
Y= Milli Gelir
C= Tüketim harcamaları
Ulusal tasarruf bir ekonominin sürdürülebilirliği ve büyümesi için hayati
ve kolektif bir rol oynar, çünkü yatırımı teşvik eder, yoksulluğu ortadan
kaldırır ve vatandaşlar için istihdam olanakları yaratır. Tasarruflarda milli
gelirin bir fonksiyonudur. S= f (Y). Yani gelirler arttıkça tasarruflar da
artar. Artan tasarruflar bankalar tarafından tekrar piyasaya çıkarılarak
yatırımlara akmaktadır (Özgüven, 2012, s. 409).
Milli gelir ile tasarruf arasındaki ilişki tüketim tablosu yardımıyla
incelenebilir.
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Milli
Gelir
(milyar
TL)
100
110
120
130
140

Milli
Gelirdeki
Artışlar

Tüketim
Harcamaları
(milyar TL)

Tasarruflar

Tasarruflardaki
Artışlar

10
10
10
10

90
98
106
114
122

10
12
14
16
18

2
2
2
2

Yukarıdaki tabloya göre gelirdeki 10’a milyarlık artışlar tasarrufları 2’şer
milyar yükseltmektedir. Gelir artışı ΔY ile gelir artışının yarattığı tasarruf
artışı ΔS ile gösterilecek olursa tabloya göre 2/10=0,2 değerini taşıyan
değişmez ΔS/ΔY oranına marjinal tasarruf eğilimi adı verilir. Belli bir gelir
düzeyinde (Y), gerçekleşen tasarruflar (S), adı geçen gelir düzeyine oranı
(S/Y), ortalama tasarruf eğilimi adını taşır. Yukarıdaki tabloya göre gelir
110 milyar iken bu gelirin 98 milyarı tüketim harcamalarında
kullanılmakta ve geri kalan 11 milyarı tasarruf edilmektedir. Şu halde bu
gelir düzeyinde ortalama tasarruf eğilimi yaklaşık olarak 12/110= 0,11dir.
Gelir 120 milyara çıktığında tasarruflar 14 milyarı, ortalama tasarruf
eğilimi de yaklaşık 14/120=0,12’yi bulmaktadır. Dikkat edilecek olursa
gelir arttıkça tasarruf eğilimi yükselmekte fakat marjinal tasarruf eğilimi
hep aynı değeri taşımaktadır (Alkin, 1987, s. 77).
Milli gelir ve tasarruf arasındaki ilişki aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.
Şekil 2. Tasarruf Fonksiyonu Grafiği
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E noktasına kadar tasarruf negatiftir yani ülke borçlanmaktadır. E
noktasında tasarruf sıfırdır. Çünkü bütün gelirler harcanmaktadır (Y=C).
E’den sonra ise pozitiftir. Yani gelir seviyesi yükseldikçe tasarruflar daha
fazla artmaktadır (Özgüven, 2012, s. 410).
4.3. Yatırım Fonksiyonu
Üretim araçlarına yapılan harcamalara yatırım harcamaları denir (Ekici,
2001, s. 106). Yatırım, yerli üretimin ve dolayısıyla istihdamın artmasına
imkan sağlayan milli gelirin dinamik unsurudur. Yatırımların neticesinde
artan vergi gelirleri ile tüketici ve hükümet harcamalarını etkiler. Kapalı
bir ekonomide yatırım tasarruf anlamına gelir veya diğer ifadeyle, bir
ulusun mevcut tüketimden vazgeçmesinin bir sonucu olarak ortaya çıkar.
Ancak içinde yaşadığımız dünya gibi açık bir ekonomide, yatırım ve
tasarruf eşit değildir ve bu nedenle, yurtiçi yatırım ulusal tasarruflardan
daha yüksek, eşit veya daha düşük olabilir. Yani ticaret dengesinde kronik
bir açık bulunan gelişmekte olan ülkelerde, gerekli yatırım ulusal
tasarruflardan daha yüksektir ve bu da bu farkın doğrudan yabancı
yatırımlardan kapatıldığı anlamına gelmektedir (Encinas-Ferrer &
Villegas-Zermeño, 2015, s. 198-199).
İktisat teorisi, tasarrufu gelirin artan bir fonksiyonu olarak görmektedir.
Bununla birlikte, makroekonomik bir bağlamda, tasarruflar, diğer
ekonomik değişkenler gibi, bir dizi faktöre bağlıdır. Tasarruflar istikrarlı
bir şekilde büyüme gösteren ekonomilerde artış gösterebilir. Çünkü
büyüme ve tasarruflar “tasarruf-yatırım-büyüme-tasarruf” döngüsüyle
yakından ilişkilidir ve bu süreç tasarrufların verimli yatırımlara yönelip
yönelmediği ile de yakından ilgilidir. Ayrıca, beklenen enflasyon ve faiz
oranları da tasarrufun önemli belirleyicileri arasındadır (El-Seoud, 2014, s.
1).
Yatırımları milli gelirden bağımsız olması veya olmaması yönünden
otonom ve uyarılmış yatırımlar olarak iki ana gruba ayırarak incelemek
mümkündür. Yatırım, tüketim ve tasarruflar kadar milli gelir ile sıkı bir
ilişki içinde değildir. Faiz oranı, karlılık oranı, tüketim hacmindeki
değişme gibi ekonomik faktörlerden bağımsız olarak yapılan yatırımlara
otonom yatırımlar denir. Ekonomi dışı sebeplerle bu tür yatırımların
yapılmasına karar verilmiş olabilir. Genellikle kamu yatırımları otonom
yatırımlardır. Milli savunma, eğitim, sağlık yatırımları ve kalkınmayı
sağlamak için zorunlu görülen sosyal sabit sermaye yatırımları da bu
türdendir.
Bir ekonomide toplam harcamalardaki artışa bağlı olarak yapılan
yatırımlara uyarılmış yatırım denir. Uyarılmış yatırım artan milli gelire
paralel olarak yapılan yatırımlardır. Uyarılmış yatırımlar, artan milli gelire
paralel olarak artan tüketim talebini karşılamak üzere girişimcilerin mal ve
hizmet üretmek için mevcut makine ve tesisata yaptıkları ilave
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yatırımlardır. Milli gelir belli bir düzeyin altına düştüğünde, işletmeler yeni
yatırımlar yapma yerine, mevcut mal stoklarını kullanırlar. Bu duruma
negatif uyarılmış yatırım denir (Ünlüönen & Tayfun, 2012, s. 159).
Yatırım fonksiyonu aşağıdaki şekilde yazılabilir.
I= Io + i Y
Burada,
Io = Bağımsız yatırımları,
i = Marjinal yatırım eğilimini,
Y = Milli geliri göstermektedir.
Yatırım fonksiyonunda marjinal yatırım eğilimi ΔI/ΔY oranı ile belirtilir.
Milli gelirde ΔY kadar bir artış meydana gelmiş ve bu artış yatırımları ΔI
kadar yükseltmiştir. Her milli gelir düzeyinde bu oran değişmez bir değer
taşımaktadır. Durumu aşağıdaki tablo yardımıyla inceleyelim.
Milli
Gelir
(milyar
TL)
100
110
120
130
140

Milli
Gelirdeki
Artışlar

Bağımsız
Yatırım

Uyarılmış
Yatırım

Toplam
Yatırım

Yatırım
Artışı

10
10
10
10

2
2
2
2
2

10
11
12
13
14

12
13
14
15
16

1
1
1
1

Yukarıdaki tabloya göre milli gelir 10’ar milyar arttıkça yatırımlarda 1’er
milyar yükselmektedir. Marjinal yatırım eğilimi ΔI/ΔY= 1/10 = 0,1 dir.
Buna göre yatırım fonksiyonu;
I= Io + i Y
I = 2 + 0,1. Y
Olarak yazılabilir.
Yatırım fonksiyonu, milli gelirin yatay eksende, yatırım harcamalarının
dik eksende yeraldığı dik koordinat sisteminde bir doğru ile gösterilebilir.
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Şekil 3. Yatırım Fonksiyonu Grafiği

5. Milli Gelir Denge Düzeyinin Belirlenmesi
Toplam arz ve efektif talebin birbirine eşit olduğu durum milli gelir
denge seviyesini gösterir (Berber & Bocutığlu, 2016, s. 81). Efektif talep
bir ekonomide tüketim ve yatırım harcamalarını toplamı kadardır. Bunun
geometrik anlamı, efektif talep fonksiyonu üzerinde Y= C+I eşitliğini
sağlayan noktanın aranmasıdır. Efektif talep ve gelir ekseninden eşit
uzaklıkta bulunan bu noktanın bulunması için orjinden geçen 45 ˚ lik bir
doğruyu yardımcı olarak kullanacağız. 45 ˚ lik doğru dik koordinat
sisteminde iki eksen arasında 90 ˚ lik açının açıortayı olduğuna göre,
üzerindeki her noktanın eksenlerden dik uzaklıkları birbirine eşittir. Şu
halde 45 ˚ lik doğru ile efektif talep fonksiyonun kesiştiği nokta toplam
talep ve toplam arz eşitliğini sağlayan denge noktası olacaktır (Alkin,
İktisat, 2011, s. 183).
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Şekil 4. Denge Milli Gelirin Belirlenmesi

5.1.Çarpan ve Hızlandıran
Keynes'in çarpan- hızlandıran ilkesi, yatırımların ekonomik büyüme
üzerinde çarpan etkisi yarattığı ve milli geliri arttırdığı milli gelir artışının
da tüketimi ve talebi uyararak yatırımları hızlandırdığı şeklindedir (Song,
Jiang, Song, & Wang, 2013, s. 1). Diğer bir ifadeyle her yatırım doğduğu
yerden başlayarak etrafına derece derece yayılan bir harcama ve gelir
akımına yol açar. Önce o yatırımla doğrudan doğruya alakalı olanların
geliri ve satın alma kuvveti artar onların tüketim harcamaları ile gelirin bir
kısmı ikinci ve oradan da aynı şekilde üçüncü v.d halkalara yayılır.
Ekonomi eksik istihdam seviyesinde bulunuyorsa, istihdamın ve faktör
gelirlerinin birbiri ardından genişledikleri görülür. O suretle ki, yaratılan
gelirlerin toplamı neticede yatırım için sarfedilen miktarı birkaç kat
fazlasıyla aşmış bulunur. Kısacası, her yeni yatırım bir katsayı ile çarpılmış
olarak milli gelir ve istihdamı çoğaltır.
Çarpan, otonom yatırımda bir değişikliğin milli geliri ne büyüklükte
değiştirmiş olacağını açıklayan katsayının adıdır. Buna göre çarpan
formülü;
ΔY=k. ΔI olarak yazılabilir.
Hızlandıran ise, gelir seviyesinde meydana gelen bir değişikliğin tüketim
harcamalarında bir değişikliğe sebebiyet vererek yatırımları bir katsayı
büyüklüğünde arttırmasına hızlandırma etkisi ve bahsi geçen katsayıya da
hızlandıran denir.
Hızlandırma prensibinde dikkat edilmesi gereken bir husus, tüketim
değişikliği karşısında safi yatırımın söz konusu olduğudur. Bu demektir ki,
firmaların teçhizatından her yıl eskiyen ve aşınanı yerine koymak için
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yaptıkları yatırımlar (ikame yatırımları) üstünde, tüketim artışının net
olarak uyardığı yatırımlar göz önüne alınmaktadır. Örnek olarak, herhangi
bir tüketim malından yılda 1000 birim üretmek için 500 birim yatırım
malına ihtiyaç duyulduğunu ve firmalardan her birinin tam kapasite
çalıştığını farzedelim. Kullanılan makinelerin ortalama ömrü 10 sene
olsun. Buna göre her yıl 50 birimin yenilenmesi gerekecek ve böylece
mevcut teçhizat muhafaza edilmiş olacaktır. Tüketici talebinde %10 artış
kaydedildiğinde talep 1000 birimden 1100 birime çıkacaktır. Talepteki
%10 luk artışı karşılayabilmek için teçhizatı da aynı oranda arttırmak
gerekecek ve ilave 50 birim yatırım yapılacaktır. Buna göre yatırım hacmi
50+50=100 birime çıkacak yani %100 yükselecektir. Böylece, tüketici
talebindeki %10 yükseliş yatırımı 50 birimden 100 birime çıkarmış ve
%100 arttırmış olacaktır. Eğer örneğimizdeki teçhizatın 10 yıl yerine yirmi
yıl dayandığı farzedilirse, beher her yıl için ikame yatırımı 25 birim olacak
buna yeni yatırım ilavesiyle toplam yatırım 75 birim olacaktır. Böylece,
talepteki %10 artış yatırım malları talebini %200 arttırmış olacaktır. İkame
yatırım olan 25 birimin iki katı (%200) 50 birimlik yeni ilave yatırım
yapılması gerekecektir (Ülgener, 1991, s. 323).
6. İstihdam
İstihdam, dar anlamda, işçilerin bir gelir (ücret karşılığında)
çalıştırılmasıdır. Başka bir deyişle çalışmak gücünde ve isteğinde olan
kişilerin ücret karşılığında hizmetlerinden yararlandırılmasıdır. Çalışma
gücünde ve isteğinde bulunanlar ülkenin işgücünü oluştururlar.
Geniş anlamda ise istihdam, emek faktöründen başka toprak ve sermaye
faktörlerinin kullanımıdır. Bir ekonomide üretilen mal ve hizmetlerin
miktarı ülkenin kaynaklarına, aktif nüfusuna, teknolojisine, eğitim
düzeyine, sosyal ve politik yapısına, üretim araçlarının kalitesine bağlıdır.
Böylece istihdam hacmi de, ekonominin istihdam kapasitesine dayanır
denebilir.
Ne var ki, bir ekonomi sahip olduğu kaynakların hepsini kullanamaz. Bu
bakımdan üretim faktörlerinin istihdam veya kullanım miktarı milli geliri
belirleyecektir. Milli gelir, kaynakların niteliğine ve durumuna göre
maksimuma çıkabilir veya düşük düzeyde kalabilir. Makro ekonomide
milli gelir ile istihdam arasında bir denge kurulacaktır. Bunun içindir ki,
milli gelirin miktarı istihdam hacmine bağlı olacaktır.
Klasik iktisatçılar, bütün kaynakların kullanıldığı bir ekonomide tam
istihdamın kendiliğinden ve zorunlu olarak sağlanacağını iddia etmişlerdir.
Eğer denge bozulursa otomatik güçler, tekrar dengeyi kuracak ve böylece,
toplam arz ve toplam talep arasında denklik sağlanacaktır.
Bu görüş J.B. Say’ın Mahreçler kanununa dayanmaktadır denilebilir.
Tam istihdam ve denge birbirlerinden ayrılamaz. Şüphesiz arz ve talep
476

arasında kısmi dengesizlikler meydana gelebilir ama piyasa mekanizması
bu dengesizliği giderecektir. Tam istihdam sağlanmasında ücretler seviyesi
bir regülatör yani düzenleyici bir fonksiyon görmektedir. Ücret, emeğin
fiyatı olduğundan istihdamın düzenleyici faktörüdür ve emek arz ve
talebini birbirine eşit kılmaktadır.
Klasik analizde, büyük ölçüde tasarruf olamaz. Bir tasarruf fazlası
meydana gelirse faiz haddi düşecektir. Faiz haddinin düşmesi maliyetleri
indirerek karları arttıracaktır. Bu bakımdan firmalar üretim hacimlerini
genişletmeye çalışacaklar ve daha fazla sermaye talep edeceklerdir. Ne var
ki, faiz haddinin düşmesi tasarruf arzını daraltacağı için aşırı tasarruf
düşünülemeyecek, üstelik biriken tasarruflar da yatırımlara akacaktır. Bu
bakımdan işgücünün tam istihdamı gibi sermayenin de tam kullanılması
mümkündür.
Klasik analizde ve uzun dönemde tam istihdam başlıca iki faktöre bağlıdır.
1- Faiz haddine: Tasarruf arzı yatırım talebine eşittir. Yani faiz haddi,
kişilerin tasarruf arzı ile yatırımcıların para talebi eğrilerinin
kesiştiği noktada belirlenir.
2- Ücretler Seviyesine: Ücretler ekonomide meydana gelen
dengesizliği giderir. Yani ücretlerde emek arzı ve emek talebi
eğrilerinin kesiştiği noktada gerçekleşir. Kısa dönemde, denge
politikası bozulsa bile, uzun dönemde arz ve talep kanunları ile
yeniden kurulacaktır.
6.1. İstihdam Politikasının Amaçları
Bir istihdam politikasının amaçları şu şekilde sıralanabilir.
1- İşsizliği azaltmak,
2- Çalışan işçilerin eğitim, konut, sağlık, ücret sosyal haklar
gibisorunları ile ilgilenmek
3- Emek ve iş piyasalarının daha iyi işlemesine yardımcı olmak
4- Genel iktisat politikası ile uyum sağlamak (Özgüven, 2012, s.
400).
6.2. İstihdam Teorileri
Bir ülkede halkın refah düzeyi ile o ülkede üretilen mal ve hizmet miktarı
arasında aynı yönlü olmak üzere sıkı bir ilişki vardır. Kısa dönemde aynı
yönlü bir ilişki de istihdam hacmi ile üretilen mal ve hizmet miktarı
arasında vardır. O halde, bir ekonomide belli bir teknoloji düzeyinde
istihdam hacmi ne kadar yüksek bir düzeyde ise, üretilen mal ve hizmet
miktarı o kadar fazla olacak ve dolayısıyla halkın refah düzeyi o kadar
yükselecektir.
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6.2.1. Klasik İstihdam Teorisi
Klasik iktisatçılar, ekonominin kendinden işleyen otomatik bir
mekanizma sayesinde her zaman tam istihdam da dengeye geleceğine
inanıyordu. Gerçi ekonomide bazı aksaklıklar olabileceğini ve kısa süreli
bunalımların çıkacağını reddetmiyorlardı. Fakat onlar bu tür aksaklıkların
geçici olduğunu ve dışarıdan hiçbir müdahaleye gerek olmadan,
ekonominin bizzat kendi içersinde mevcut otomatik mekanizma sayesinde
giderileceğini ve ekonominin yeniden tam istihdam da dengeye geleceğini
iddia ediyorlardı. Klasiklerin bu iddiası mahreçler yasası ya da diğer bir
deyişle Say Yasasına dayanıyordu. Bu yasanı özü, serbestçe işleyen bir
ekonomide talep yetersizliğinden, ya da aşırı üretimden dolayı yaygın bir
gayri iradi işsizliğin ortaya çıkmasının mümkün olmadığı şeklinde ifade
edilebilir. Bir mal üretilip piyasaya sürüldüğü zaman, sadece bir arz
yapılmış olmaz, fakat aynı zamanda bu mal miktarı kadar da talep
yaratılmış olur. Yani arz da meydana gelen her artış kendisi kadar ir talep
artışına yol açmaktadır. Buna göre mahreçler yasası şöyle özetlenebilir:
Her arz kendi talebini yaratır. Say’ın Yasası'nın tanımı olarak “ her arz
kendi talebini yaratır” ifadesinin ilk kez kullanımı, John Maynard
Keynes’in Genel İstihdam, Faiz ve Para Teorisi'nde yer almaktadır.
Sıklıkla kelimelerin Jean-Baptiste Say'ın eserlerinde veya klasik literatürde
başka yerlerde bulunduğu varsayılırken, aslında bu kesin kelime biçiminin
Keynes’ten daha önce hiç kullanılmadığı görülmüştür (Kates, 2005, s. 49).
Her arz kendi talebini yaratacağına göre, ekonomide toplam talep toplam
arza eşit olacak ve elde hiçbir satılmayan mal kalmayacaktır. Tüm mallar
mahreç bulacaktır. Ne kadar mal üretilirse üretilsin aynı miktar talep ile
karşılaşması mümkün olduğuna göre satış tıkanıklığı söz konusu
olmayacaktır. Bunun sonucu olarak da, hiçbir üretim faktörü boşta
kalmayacak yani işsizlik olmayacak ve ekonomi tam istihdamda olacaktır
(Pekin, 2009, s. 115).
6.2.2. Faiz Teorisi
Yukarıda ifade edilen mahreçler yasasının geçerli olabilmesi için
kişilerin elde ettikleri gelirlerinin tümünü hiç bekletmeden hemen
harcamaları gerekmektedir. Oysaki kişiler bu kişiler gelirlerinin bir kısmını
tasarruf etmekte ve dolayısıyla hemen harcamamaktadırlar. İşte klasik faiz
teorisi mahreçler yasasının bu açığını kapatmaktadır. Klasik teori, tasarrufa
giderek harcanmayan paraların, girişimcilerce faiz karşılığı ödünç alınarak
yatırım mallarına harcandığını ve bu suretle ekonomide toplam
harcamalarda hiçbir azalma olmayacağını söylemektedirler. Onlara göre
faiz oranları tasarruflarla yatırımları otomatik olarak birbirine eşitler.
6.2.3. Modern İstihdam Teorisi
Keynes 1936 yılında yayınladığı “İstihdam, Faiz ve Paranın Genel
Teorisi” adlı eserinde klasik teoriyi eleştirmiş ve yeni bir teori ileri
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sürmüştür. Keynes bu eserinde, ekonomiyi kendiliğinden ve daima tam
istihdamda dengeye getirecek bir mekanizmanın mevcut olmadığını
ispatlamaya çalışmıştır. Keynes’e göre ekonominin tam istihdamda
dengeye gelmesi özel bir haldir. Gerçekten de ekonomi çoğu kez tam
istihdama ulaşamıyor, eksik kapasite ile birlikte gayri iradi işsizlik ortaya
çıkıyordu. O halde fiyat mekanizması, tam istihdamı otomatik olarak
dengeye getirmediğine göre, devlet ekonomiye müdahale etmeli ve bu
dengeyi temine çalışmalıdır. Yani devletin bir iktisat politikası olmalıdır.
Keynes’in damgasını vurduğu modern istihdam teorisine göre, bir
ekonomide milli gelirin hangi düzeyde olacağı, o ülkenin sahip olduğu
üretim kapasitesinin ne kadarını kullandığına bağlıdır. Ekonomide
istihdam düzeyi arttıkça, mevcut üretim kapasitesi daha çok kullanılacak
ve böylece daha fazla mal ve hizmet üretilecektir. Daha fazla mal ve hizmet
üretilmesi ise, milli gelirin artması demektir. Eğer ülkede istihdam düzeyi
düşerse, mevcut üretim kapasitesini daha azı kullanılacak, üretilen mal ve
hizmet miktarı azalacağından milli gelir de azalacaktır (Pekin, 2009, s.
127).
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EKONOMİK COĞRAFYAYA KURUMSALCI BAKIŞ İLE
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Pınar Çuhadar* & Ömer Doru**
Giriş
Gelişmekte olan ülkelerin temel hedefleri, ekonomik büyümenin
istikrar kazanmasının yanı sıra eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, barınma
gibi refah göstergelerinin iyileşmesidir. Zira küresel ekonomik sistemin
başarılı bir aktörü olmak bu koşulların yerine getirilmesine bağlıdır. Fakat
yine küresel sistemin ülkeler arasında ve ülke içinde gelir dağılımı
adaletsizliğini de beslediği ekonomik verilerden izlenmektedir. Ülkeler
arası ve bölgesel gelir adaletsizliği ekonomik, siyasal ve sosyal birçok
sorunu da beslemektedir (Nayyar, 2006; Şenses, 2004); bu nedenle konu
yalnız iktisat değil birçok sosyal bilim dalınca da irdelenmektedir. Öyle ki;
bu çabalar, disiplinler arası çalışmaların yanı sıra ana akım iktisadın
yöntemsel ve fikirsel duruşuna alternatif düşünce okullarının gelişimine
zemin hazırlamıştır. Bosker ve Garretsen (2006), kurumlar ve coğrafyanın
ekonomik gelişme düzeyi üzerindeki etkileri konusunda yapılan
çalışmaların çelişen sonuçlar ortaya çıkardığını vurgulamasına rağmen
ekonomik coğrafya ve kurumsal iktisat ortaklaşması bu alternatif bakış
açılarından birini oluşturmaktadır.
Ekonomik coğrafya, bölgeler arasındaki gelişmişlik farklılıklarını
yerelin özellikleriyle birlikte değerlendirirken, kurumsal iktisat ekonomik
faaliyetleri sosyal olgular, tarih ve kültürden soyutlamadan açıklama
çabası içindedir. Literatürde ekonomik coğrafya ve kurumsal iktisat
üzerine yürütülen son dönem tartışmalar ekonomik coğrafyaya kurumsalcı
bakışın mümkün olduğu ve böyle bir ortaklaşmanın daha geniş bir
perspektif sunabileceği doğrultusundadır. Kurum kavramı, sosyal
bilimlerin birçok disiplininde kullanılmakla birlikte iktisadi alanda
kullanımı, bireylerin ekonomik faaliyetlerini şekillendiren formel ve
enformel kısıtları ifade etmektedir. Kurumların mekânsal yorumu, farklı
yerel özelliklerin kurumsal yapılar üzerindeki etkisinin de dikkate
alınmasını beraberinde getirmektedir. Bu makro ve mikro iktisadın
varsayımları ve kullandığı yöntemlerin sınırlarını geçerek üretim
faktörleri, üretim ilişkileri veya üretim düzeyinin ötesinde bir bakış açısı
anlamına gelmektedir. Bu bakış açısıyla ekonomik başarı ya da
başarısızlıklar bilinç, bilgi, geçmiş alışkanlıklar, buluşları ortaya çıkaran
koşullar, girişimleri destekleyici sistemler, ağlar, devletle ve sivil toplumla
ilişkili olarak değerlendirilmeye başlamaktadır. Ekonomik coğrafyacılar,
*
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kurumsal iktisatçıların sosyal olaylar içine gömülü olan ekonomik ilişkileri
ve patika bağımlılığını dikkate alarak daha geniş bir analiz çerçevesi
geliştirilebileceğini düşünmektedir (Amin, 2001). Bu noktada gömülülük,
ekonomik faaliyetlerin, bu faaliyetlerin sonuçlarının ve sisteminin
bütününün, aktörlerin bireysel ilişkileri ve ilişkilerin bütünsel ağ yapıları
tarafından etkilenmesi anlamında kullanılmaktadır (Long, Lang ve Li,
2020:4). Ekonomik coğrafyaya kurumsalcı bakış, bölgeler arasındaki
gelişme farklılıklarını yaratan ekonomik koşulları; topluma gömülü sosyal
ilişkilerde (karşılıklı güven, tolerans, işbirliği, yaratıcılığı besleyen
koşullar vb), krizler ve şoklarla dönüşen ekonominin evrimleşen yapısında
ve bölgenin kendine has koşullarının yarattığı farklılaşmalarda (
Stachowiak ve Stryjakiewic, 2008) aramaktadır. Kurumsal bakış açısı ile
gelişme sürecinde bölgesel düzeyde, bütün paydaşların birbirine güven
duymasını sağlayacak kurumsal yapının tesis edilmesi, teknolojik
gelişmeyi ve ağları teşvik eden, ticarete konu olmayan karşılıklı ilişkiler
geliştirilmesine olanak tanımaktadır. Bu noktadan hareketle kurumsal alt
yapının oluşturulmasıyla, firmaların kendi aralarında olduğu kadar,
merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasındaki işbirliğinin sağlanması ve
ilerletilmesine katkı sunması beklenmektedir. Bunlara ilaveten bölgesel
gelişme sürecinde kurumların yerel tüketim ve üretim sistemlerinin
geliştirilmesi için küresel-yerel dinamikleri bölgenin ihtiyaçlarına göre
dönüştürmesi, belirsizlikleri azaltması, paydaşlar arasındaki güveni
arttırması, sözsüz olarak bilginin yayılmasını sağlayacak şekilde enformel
ağların gelişmesine katkı sunması hedeflenmektedir. Fakat tüm bu hedefler
ancak bölgesel ekonomik faaliyetlerin gerçekleşebilmesi için açık olarak
tanımlamış kurumsal sistemlerin geliştirilmesi ile mümkün görülmektedir
(Kusãr, 2011).
Bu çalışmanın amacı ülkemiz bilimsel yazınında sınırlı sayıda çalışma
ile irdelenmiş olan (Kaygalak, 2013; Tuysuz, 2017) kuramsal bir tartışmayı
iktisat literatürüne kazandırmanın yanı sıra Güneydoğu Anadolu
Bölgesi’ndeki gelişme sorunu, "bölgesel dayanıklılık ve kurumsal
düzenlemeler" çerçevesinde ekonomik coğrafyaya kurumsalcı bakışla
değerlendirmektir. Bölgesel dayanıklılık, belirli bir bölgenin ekonomik,
siyasal, sosyal şokları emme ve iyileşme yeteneği olarak tanımlanabileceği
gibi şoklara ve krizlere karşı küresel sistem içinde yeni yollar yaratma
becerisi olarakta görülebilir. Nitekim bölge ekonomisinin yapısı,
ekonomisinin performansı ve sağlamlığı, herhangi bir şoka maruz
kaldığında ekonominin toparlanma becerisi, makro düzeyli kurumsal çevre
kadar bunların mikro ölçekteki uzantısı firmalar / endüstriler ve yönetişim
kurumlarını etkileyen prosedürlerden,
devlet önderliğindeki
politikalardan, girişimlerden, yönetmelikler ve stratejileri kapsayan
kurumsal düzenlemelerden etkilenmektedir (Hu ve Yang, 2019). Bu
düzenlemelerle oluşturulmaya çalışılan kurumsal kalite, bölgenin küresel
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sisteme uyumu, istihdam artışı, sosyal içerme, girişimcilik, buluş yapma
kapasitesi kadar bölge halkının politika yapım sürecine katılımı, iklim
değişikliğine uyum gibi birçok alanda doğrudan etki yaratmaktadır.
Kurumsal kalite dolaylı olarak kamu mallarının tercihi, alt yapı yatırımları
ve yatırımların getirilerini de etkileme potansiyeline de sahiptir
(Rodríguez-Pose, 2018;7). Dolayısıyla bu değerlendirme, özünde birer
kurumsal düzenleme belgesi olan kalkınma planlarından yararlanarak,
uygulanan bölgesel kalkınma stratejilerinde yerelin ekonomik potansiyeli
ve kısıtlarının bölgesel dayanıklılığa etkisini incelemeyi hedeflemektedir.
Bu değerlendirmede kullanılacak yöntem, nitel araştırma yöntemlerinden
biri olan içerik analizidir. Nitel analiz, bölgenin kendine has koşullarının
yarattığı ekonomik sonuçların bağlamsal özelliğini daha somut olarak
ortaya koyabileceği düşünülerek tercih edilmiştir. Çalışmanın ilk bölümü
ekonomik coğrafya kavramı ve konu üzerine gelişen literatürü ele
almaktadır. Çalışmanın ikinci bölümünde ekonomik coğrafya ve kurumsal
iktisat arasındaki ilişki açıklanacaktır. Takip eden bölümlerde ise sırasıyla
çalışmada kullanılan yöntem, çalışmanın amacı ve örneklemi ortaya
konacak, bu kapsamda elde edilen bulgular değerlendirilecektir.
Çalışmanın dördüncü bölümünde Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne ait
gelişmişlik
göstergelerinin
kalkınma
planlarındaki
kurumsal
düzenlemelerle ilişkisi değerlendirilecektir. Çalışmanın son kısmında ise
genel bir değerlendirme yapılarak elde edilen bulgular çerçevesinde
politika önerilerinde bulunulacaktır.
1. Ekonomik Coğrafya Yaklaşımı
Ekonomik coğrafya, bağlamsal analiz yapmaya olanak tanıyan ve
ontolojik olarak toplumsal ağlar, kurumlar ve toplumsal evrimleşmeyle
bağ kuran önemli bir sosyal bilim alanıdır (Asheim, 2020). Fakat ekonomi
literatüründe mekân olgusunun zaman kadar yer edinemediğini söylemek
mümkündür. Bu anlamda bölgelerarası gelişmişlik farklılıklarını açıklama
amacı güden ekonomik coğrafya kavramının İkinci Dünya Savaşından
sonra ilgi gördüğü ve tarihsel süreçte önemli değişiklikler yaşadığı
görülmektedir (Özdemir ve Başkol, 2010).
Tarihi boyunca ekonomik coğrafyacılar, bölgelere özgü donanımları
bölgesel kalkınmanın itici güçleri olarak kabul etmişlerdir. İlk dönemlerde
ekonomiye tarımın egemen olması nedeniyle, iklim ve doğal kaynakların
varlığı ile işgücü arzının mekânların oluşmasında önemli etkenler olduğu
görülmektedir. Yirminci yüzyıla gelindiğinde sanayileşmenin gelişmesiyle
ekonomik coğrafya çalışmalarının odak noktasının değiştiğini söylemek
mümkündür. Bu dönemde odak noktasının, firmaların ve endüstrilerin
coğrafyalarına, fabrika ücretlerine, üretim süreçlerine, teknolojiye ve
yeniliğe, emeğin niteliğine ve becerileri ile devletleşmenin sanayileşmeyi
teşvik ve geliştirmedeki rolüne kaydırdığı gözlemlenebilir.
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Son dönemlerde ise vurgu, coğrafi olarak spesifik, somut ve ölçülebilir
göstergeler biçiminde olan kaynak donanımlarına, bölgesel kalkınmaya
yönelik genellikle tahmin edilemeyen ve maddi olmayan katkılara ve
özellikle de kurumlar, ağlar, bilgi ve kültür gibi sosyal içeriklere odaklanan
araştırmalara yönelmiştir (Aoyama, vd., 2010).
Mekânsal iktisat literatüründe "alan" kavramını açıklamaya yönelik ilk
teoriler Alman geleneğiyle oluşan “Lokasyon Teorileri” olmuştur. J. von
Thünen (1826)’in ortaya attığı “Tarımsal Lokasyon Teorisi”, Alfred Weber
(1929)’in “Endüstriyel Lokasyon Teorisi” ile W.Christaller (1933) ve
A.Lösch (1939)’ün “Merkezi Yerler Teorisi”, mekân kavramının önemini
ortaya koyan çalışmalar olarak mekânsal ekonominin temellerini
oluşturmuşlardır (Martin, 1999). Mekân biliminin öncüsü olarak kabul
edilen V.Thünen, Almanya’da kentlerin merkez ve çevrelerinde oluşan
tarım faaliyetlerini inceleyerek, oluşan yığılmada tarım faaliyetlerinin
rolünü ortaya koymuştur (Ersungur, 2016:7-8). A. Weber, Almanya’nın
sanayileşmeye başladığı dönemde endüstriyel lokasyon teorisini inşa
etmiştir. Lokasyon teorisinin bir diğer teorisyenleri Christaller ve Lösch
ise, J. von Thünen’in tarımsal faaliyetler üzerine inşa ettiği teoriyi kendi
dönemlerinin koşullarına uygun olarak şehir kavramı üzerinden, sanayi
sektörüne yönelik lokasyon teorisi olarak geliştirmişlerdir.
İkinci Dünya Savaşı ile beraber, lokasyon teorilerinin üzerine farklı
metodolojilere sahip iki literatürün ön plana çıktığını söylemek
mümkündür. Bunlardan birincisi Walter Isard (1956), tarafından
geliştirilen, soyut ve matematiksel alt yapıya sahip “Bölgesel İktisat”
olmuştur. İkincisi ise, aynı temeller üzerine inşa edilmesine rağmen daha
geniş teori ve metodolojiye sahip “Ekonomik Coğrafya” literatürüdür
(Küçüker, 2000).
1990’lı yıllardan itibaren ekonomik faaliyetler ile mekan kavramını
açıklamak üzere Paul Krugman tarafından “Yeni Ekonomik Coğrafya
(New Economic Geography-NEG)” olarak adlandırılan önemli bir teori
ortaya atılmıştır. Bu yaklaşım kaçınılmaz olarak eski yaklaşımlarla çok
ortak yönleri olmasına rağmen yeni bir çıkış olarak nitelendirilen bir dizi
ayırt edici özelliğe de sahiptir (Krugman, 1998). Teoriye başta P.Krugman
olmak üzere M.Fujita, A.Venables, J.F.Thisse ve G.Ottaviano gibi
iktisatçılar önemli katkılar sunmuşlardır. Krugman (1998) teorinin
amacını, “Ekonomik faaliyetlerin mekânlar arasında eşit olmayan
dağılımını anlamak ve açıklamaktır” şeklinde ifade etmektedir. Buna göre
teori, ekonomik faaliyetler ile coğrafya ilişkisinden yola çıkarak
yığılmanın nedenlerini ortaya koymaya çalışmaktadır. Bu anlamda yeni dış
ticaret teorisi ile bölgesel iktisat arasındaki ilişkiler de teorinin
kapsamındadır.
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NEG’e göre, ekonomik faaliyetlerin mekânsal dağılımlarını belirleyen
ve birbirine zıt yönlü işleyen “Merkezcil” ve “Merkezkaç” olarak
adlandırılan iki kuvvet bulunmaktadır. Buna göre Marshall (Marshallgil
Dışsallıklar) tarafından ortaya atılan ve mekânsal yoğunlaşmaya neden
olan; pazar büyüklüğü (firmalar arası ileri ve geri bağlantılar), kalın işgücü
havuzu ve saf dışsal ekonomiler (teknolojik dışsallıklar) merkezcil
kuvvetleri açıklamaktadır. Bu kuvvetler ekonomik faaliyetlerin belli bir
mekânda yoğunlaşmasına neden olmaktadır. Bunun yanında hareketsiz
üretim faktörleri, piyasadan yayılan güçler (arsa rantları), ve saf negatif
dışsal ekonomiler ise merkezkaç kuvvetleri açıklamaktadır (Krugman,
1998; Ersungur, 2016:47-48).
2. Ekonomik Coğrafya ve Kurumsal İktisat Üzerine Yürütülen
Tartışmalar
Kurumlar, genel olarak insan davranışlarının nasıl olması gerektiği
konusunda rehberlik eden ve davranışların genel çerçevesini belirleyen
yazılı ve yazısız kurallar bütününden oluşmaktadır. Kurumların nasıl
oluştuğu, geliştiği ve etkin sonuçlar üretip üretmediği kurumsal iktisadın
başlıca araştırma sorularını oluşturmaktadır. Fakat bu sorulara verilen
yanıtlar, yöntemsel ve ontolojik olarak Eski ve Yeni Kurumsal İktisat
olarak ayrışan ekoller için farklı olmaktadır. Bu ekollerin kurumlara
getirdikleri tanımların, açıklayıcı değişkenleri ve yöntemlerindeki
farklılığa ilave olarak, Eski ve Yeni Kurumsalcıların görüşlerini kendi
içlerinde de genellemek oldukça zor görünmektedir (Groenwegen,
Kerstholt, Nagelkerke, 1995).
1970’lerden sonra kurumsal iktisadın hızla yükselmesinde Neo
klasiklerin kurumları veri alan yaklaşımına getirilen eleştirilerin etkili
olduğu düşünülmektedir. 20. yüzyılın başında gerek Keynesyen iktisadın
Büyük Buhran sonrası elde ettiği başarı, gerekse formel iktisadın ana akım
haline gelmesi Veblen, Commons, Mitchell gibi eski kurumsal
iktisatçıların düşüncelerinin dar bir çevreden öteye geçmesine engel
olmuştur. Fakat 1970’lerde hem kapitalist üretim sisteminin hem de
iktisadın düşünsel olarak içine girdiği kriz; iktisat, sosyoloji ve siyaset
bilimi gibi alanlarda 1960’lı ve 70’li yılların davranışçı kuramlarına tepki
olarak kurumların önemine değinen kuramsal tartışmaların artması,
ekonomik birikim sürecinde Fordizm’den Postfordizm’e geçişle birlikte
kapitalizmin kurumsal yapılarının yeni üretim rejimine uyarlanma
çabalarının akademik ilgi uyandırması (Martin, 2000) ile birleşince Yeni
Kurumsalcılara iktisat yazınında önemli oranda alan açılmıştır. Birçok
kuramsal katkı ile beslenen kurumsal iktisadın eklektik bir yapıya sahip
olduğunu savunmak mümkündür. Kurumsal iktisat, kaynağını Veblen ve
Commons gibi heterodoks bakış açısına sahip Eski Kurumculardan
almakla birlikte zamanla kurumların işlevleri konusunda Post
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Keynesyenler, Maksistler, Fransız düzenleme okulu gibi diğer heterordoks
yaklaşımlardan da beslenmiştir. Eski Kurumsalcılar, insan doğasına ilişkin
başta rasyonalite olmak üzere gerçekçi olmayan varsayımları red ederek
toplumların değişim ve dönüşümünde denge kavramının ötesine geçmiş;
süreçleri dikkate alan, bireysel tercihlerin üzerinde kurumlar ve kuralların
etkisini açıklayarak tercihleri sisteme içsel hale getiren bir yaklaşım
benimsemişlerdir. Kurumları ve alışkanlıkları bilişsel boyutta ele alan
Eski Kurumsalcılar, kurumların zaman içindeki değişimini de, bilginin
nesiller arasındaki aktarımı ve teknolojik değişimi de kümülatif
nedensellik temelinde evrimci bir bakış açısıyla irdelemişlerdir. Eski
Kurumsalcılar, analizlerinde davranış ilkesi olarak optimizasyon ilkesi
yerine hata yapma ve öğrenmeyi önceleyen bir yaklaşımı
benimsemişlerdir. Yeni Kurumsalcılar ise özünde siyasi, yasal ve
toplumsal kurumları birey davranışlarını merkeze alarak ve insan
etkileşimindeki rollerini sorgulayarak irdelemişlerdir. Yeni Kurumsalcılar
da Neo klasikler gibi analizlerinin temeline yöntemsel bireyciliği
yerleştirmişlerdir. Yeni Kurumsalcılıkta kurumlar, birey davranışlarına
kısıtlar koyan, bireyler arası etkileşimi şekillendiren ve bu etkileşimlerin
sonuçlarını belirleyen bir özellik göstermektedir. Neo Klasiklerin piyasayı
örgütlü ve işlevsel yönü ile değil alıcı ve satıcıların değişim için bir araya
geldiği bir yer olarak tanımlanması yani piyasalar doğal durumun bir
sonucu olarak görülmesi yaklaşımını benimseyen Yeni Kurumsalcılar
olduğu gibi, aynı ekol içinde kurumların doğal bir durumun sonucu
olmadığını kabul eden yaklaşımlarda mevcuttur. Özetle kuramsal
çerçevesi konusunda bir uzlaşmaya varılamasa da kurumsal iktisat,
ekonominin
örgütlenme
şeklini
piyasaların
incelemesi
ile
sınırlandırmayan;
ekonomik ve siyasi gücün toplumda dağılımı,
kurumların bir biri ile etkileşimi ile ortaya çıkan, birey ve kolektif
psikolojinin yarattığı neden ve sonuçlar üzerine odaklanmaktadır. Bu
konuların yanı sıra kurumsal iktisatçılar, bilginin oluşması ve aktarılması,
gelirin oluşması, yeniden dağılması sürecinin nasıl örgütlendiğini,
kümülatif nedensellik çerçevesinde hem bağımlı hem bağımsız bir
değişken olarak kültüründe rolüne önem atfederek değerlendirmektedirler
(Samuels, 1995:571; Hodgson, 1993).
Ekonomik coğrafyanın da inceleme alanlarının zaman içinde değişim
gösterdiği izlenmektedir. 19. yüzyılda sömürgecilik hareketlerinin
etkisinde olan ekonomik coğrafya bir nevi envanter oluşturma işlemi
olarak görülmektedir. Ekonomik coğrafya, yirminci yüzyılın başlarında
envanter işlevinin yanı sıra fiziksel çevrenin özelliklerine odaklanmıştır.
1950’li yıllara gelindiğinde ekonomik tartışmalar da mekânın kendine
özgülüğünün analizlerden çıkarıldığı, soyutlamacı ve tek tipleştirici bir
yöntemin benimsendiği görülmektedir. 1970’lerin küreselleşme eğilimleri,
devletin değişen rolü ile üretim yapılarının post-fordist hale gelmesi,
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mekânsal işbölümü, yeni sanayi odakları, kümelenme, uzmanlaşma, piyasa
ve devletin yeninden örgütlenmesi üzerine tartışmaların ekonomik
coğrafya alanının merkezine yerleşmesini beraberinde getirmiştir. Bu
noktada yapılan analizlerde Marksizm de sosyal ve ekonomik alan
ayrışmasını ortadan kaldırarak ekonomik coğrafya tartışmalarına önemli
katkılar sunmuştur (Tuysuz, 2017:120-121).
Yerelin ekonomik örgütlenme şeklinin gelişme açısından yeniden ele
alınmasında kurumsal iktisadın artan önemi de etkili olmuştur. Bölgelerin,
küresel politik ekonomik sistemde karşılaştırmalı üstünlükler konusunda
önemli bir yere sahip olduğunun kabulü, sanayi bölgeleri ve dinamik
bölgesel ekonomilerin yerel rekabetçilik açısından önemi üzerine kuramsal
tartışmaları da güncel hale getirmiştir. Bölgesel gelişme konusunda ana
akım iktisat, içsel büyüme modelleri çerçevesinde ekonomik dışsallıklar
ve artan ölçeğe göre getiri ile birlikte mekânsal kümeleme ve uzmanlaşma
kavramları üzerine analizini şekillendirmektedir. Buna göre, veri sanayi
kollarında uzmanlaşan bölgeler, ölçek ekonomilerinden ve
uzmanlaşmadan yarar sağlamaktadırlar. Bu bakış açısı özellikle yeni
ekonomik coğrafyaya büyük bir etki alanı yaratmakla birlikte yerelin
avantajlarını açıklamakta yetersiz kalmaktadır (Amin, 1999). Kurumsal
iktisatçılar, ekonomik hayatın toplumsal boyutunu ve ekonomik
gelişmenin dinamik evrimci doğasını ele alarak coğrafi iktisatçılara
kapitalist ekonominin süreksiz gelişimini anlamak için yeni bir bakış açısı
sunmaktadır. Kurumsal iktisat bakış açısı, bölge içi gelişmişlik düzeyinin
belirlenmesinde etkili olan toplumsal ve kültürel şartları ve yerelin etkisini
dikkate almaktadır. Ekonomik coğrafyaya kurumsal bakış bölgesel
karşılaştırmalı üstünlüğün oluşmasında yerel öğrenmenin önemine
değinmektedir. Ana akım iktisat dengeye doğru hareket eden ve
rasyonaliteye dayalı olarak analizlerini yürütürken ekonomik
coğrafyacılar, ekonomik gelişmenin sosyal ilişkilere gömülü olduğu fikrini
de savunarak ekonomik sosyolojiyi de dikkate almaktadır (Cumbers,
MacKinnon, McMaster, 2003).
Ekonomik coğrafya gelişmenin eşitsiz dağılımında farklı
konfigürasyonları ele alarak işe başlamaktadır. Bu analizlerde makro,
mikro, uluslararası finans ve küresel ekonomi bir arada
değerlendirilmektedir. Ekonomik coğrafyaya kurumsalcı bakış, geleneksel
ekonomik coğrafyadan farklı olarak ekonomik faaliyetlerde bu
değişkenlerin bölgeden bölgeye neden farklı etkiler yarattığı sorgulamaya
ve kavramsallaştırılmaya başlamıştır. Bu da iktisadi olayların evrensel
veya indirgemeci yorumlanmasına alternatif bir yaklaşım anlamına
gelmektedir. Bu yaklaşımla birlikte doğal kaynakların önemi kadar,
kurumlar aracılığı ile kaynakların nasıl dağıldığı veya kullanıldığı da artık
bir araştırma sorusu haline gelmiştir. Bu durumda belirli bir bölgedeki
planlama faaliyetleri bir kaynağın belirli amaçlar çerçevesinde hangi
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toplumsal grup tarafından kullanılacağını kurumsal çerçeve ve kuruluşlarla
ilişkili olarak analiz edilmektedir. Ekonomik coğrafya tamda bu noktada
kurumsal çevre tarafından düzenlemeleri yaratan ekonomik kuruluşların
nasıl oluştuğu, fonksiyonları değişimini incelemektedir. Bu noktada
formel ve enformel kurumlar önem kazanmaktadır (Domingues, 2015:15).
Kurumsal iktisat ve ekonomik coğrafya ortaklaşması ile ilgili olarak
yürütülen tartışmalardan bir diğeri de her iki ekolün evrimci iktisat ile olan
ilişkisidir (Boschma ve Frenken, 2009). Kurumsal iktisat bakış açısı
ekonomik davranışlardaki farklılığının kaynağını kurumsal yapılarda
aramaktadır. Kurumsal farklılıklar, firmaların rutinleşen davranışları ve iş
yapma kültüründen kaynaklı olabileceği gibi; yasal çerçeve, enformel
kurumlar, politikalar, değerler ve normlar gibi bölgesel özelliklerden de
kaynaklı olabilmektedir. Ekonomik coğrafya bu yönü ile eski kurumsal
iktisadın kavramsal ve yöntemsel duruşuna daha yakın bir görüntü
vermektedir. Evrimci bakış açısı ise mekânda yeni rutinlerin ortaya
çıkması ve yayılması ve daha uygun rutinleri olmasını sağlayan
mekanizmaları ele almaktadır. Evrimci bakış, sanayinin belirli bölgelerde
yoğunlaşması anlamıyla mekânsal toplanmayı Neo Klasik İktisat gibi
rasyonel davranış ilkeleriyle sınırlandırmadığı gibi yerele özgü kurumlarla
da kısıtlamamaktadır; bunun yerine ekonomik coğrafya evrimci iktisat
ortaklaşması, kuruluşların rutinlerine yerleşen, tarihsel olarak birikimli
şekilde
büyüyen bilginin mekânsal
olarak
yoğunlaşmasına
odaklanmaktadır. Bu bakımdan bilgi edinme açısından birikimli olan
firmalar büyüyecek, zayıf olan firmalar ise endüstriden çekilecektir.
Evrimci yaklaşım yöntem olarak hem Neo Klasik hem de Kurumsal
İktisadın araçlarına başvurmaktadır (Boschma ve Frenken, 2006). Tablo1,
ekonomik coğrafyada üç yaklaşıma ait temel farklılıkları ortaya
koymaktadır.
Tablo1. Ekonomik coğrafyada üç yaklaşımın kıyaslanması
Temel Konular

Neoklasikler

Kurumsalcı

Evrimci

Yöntem

Tümdengelim
Formel modelleme

Tümevarımsal
Değerlendirmeye
dayalı
kuramsallaştırma

Her ikisi de
Her ikisi de

Temel varsayımlar

Optimize eden ajanlar
Bağlamsal değildir

Kuralları takip
eden ajanlar
Bağlamsaldır
(Makro)

Tatmin olan
ajan
Bağlamsaldır
(mikro)

Zamanın
kavramsallaştırılması

Denge analizi
Mikrodan makroya

Statik analiz
Makrodan mikroya

Denge
analizini
dikkate almaz
Yinelemeli
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Coğrafya

Nötr mekân
Ulaşım maliyetleri

Gerçek mekân
Mekâna Bağlılık

Nötr mekângerçek mekân
Patika
bağımlılığı

Kaynak: Boschma ve Frenken, 2006:291
MacKinnon (2009) ise evrimci ekonomik coğrafya ifadesini kullanarak
evrimci yaklaşımı kurumlardan ayırmayı doğru bulmadığını ifade
etmektedir, zira böyle bir ayrışma kurumlar gibi diğer sosyal birimleri de
indirgemeci olarak ele alma riski doğurmaktadır. Sosyal birimler ve
kurumların geniş anlamda tanımı ve kullanımı, deterministik olmayan,
patika bağımlılığını ile farklılaşan kısıtları ortaya koyabilme olanağı
sağlamaktadır. Bu bakış açısı, bölgenin gelişmesi konusunda ekonomik
coğrafyacıların modernleşme ve modası geçen teknoloji ikiliğinin ötesinde
analiz yapmasına olanak tanımaktadır. Bu kuramsal ayrışmaya getirilen bir
diğer eleştiri, politik ekonomi kavramlarının analizlerden dışlanması
tehlikesidir; zira coğrafi bir politik ekonomi yaklaşımının bağımsız bir
evrimci coğrafyadan daha yararlı olacağı görüşü hâkimdir. MacKinnon
(2009)’a göre, ekonomik görünümün farklılaşması, piyasa bağlı olan
seçici mekanizmalar ve daha önce var olan mekânsal farklılıkların
etkileşimi dikkate alınarak kavramsallaştırılmalıdır. Kurumlar bu
etkileşimin patika bağımlılığı veya eşitsiz büyümeyle sonuçlanmasında
aracı rol oynamaktadır.
Konu ile ilgili kuramsal tartışmalarda uzlaşmaya varılamaması,
kurumsal iktisadın dinamik bir alan olması ile ilintili görülmelidir.
Kurumların tanımlanması ve etkilerinin ölçülmesi konusunda süregiden
tartışmalar, ekonomik coğrafyaya kurumsalcı bakışta da analiz
çerçevesinin belirlenmesini güçleştirmektedir. Fakat ekonomik
coğrafyanın yerelin özelliklerine odaklanması, Eski Kurumsalcıların
kavramsal çerçevesi ve evrimci yöntemini benimsediğini göstermektedir.
Tüm bu tartışmalara rağmen üzerinde uzlaşılan nokta kurumların
ekonomik gelişme seviyesi üzerindeki etkisinin yadsınamayacağıdır.
Özellikle kurumların üretim ve tüketim kalıplarına göre evrimleşirken,
kendisinin de onları dönüştürücü etkiye sahip olduğu çoğunlukla kabul
edilmektedir. Bu bakış açısıyla kurumsal çevre ve kurumsal düzenlemeler
ekonomik, siyasal ve toplumsal dönüşümlerin merkezinde oturmaktadır.
Küresel sistemin üretim yapısının bölgeler arasındaki karşılıklı bağımlılığı
arttırması, küresel krizlerin yarattığı ekonomik şokların etkilerinin hızla
yayılmasına olanak tanımaktadır. Bununla birlikte artan doğal afetler, terör
olayları, siyasal çatışmalar, finansal krizler ve teknolojik başarısızlıklar da
bölgesel dayanıklılık kavramının önemini arttırmıştır (Wink, 2013). Bu
bakımdan kurumsal çevre, kurumsal düzenlemeler ve bölgesel dayanıklılık
gibi kavramlar, ekonomik coğrafyaya kurumsalcı bakış açısını somut bir
eksende tartışmak için de anahtar nitelikte görülmektedir.
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Kurumsal çevre, kurumsal düzenlemelere olanak tanıyan daha geniş bir
çerçeveyi yani daha toplamsal düzeyde yapılar kümesini ifade etmektedir.
Kurumsal düzenlemeler ise birincil derece piyasa kurumları olan sanayiler,
firmalar, yönetişim kurumları üzerinde bölgesel veya sistemsel düzeyde
ajanslar tarafında yürütülen formel (enformel) toplumsal örgütlenme
düzeni veya güç birliklerini içermektedir. Bu düzenlemeler sanayide
kullanılan yöntemler, antlaşmalar, uygulamalar, devlet tarafından
oluşturulan girişimler, düzenlemeler ve stratejileri kapsamaktadır (Hu ve
Yang, 2019; 6).
Kurumsal düzenlemeler, bölgesel dayanıklılığın arttırılması bakımında
da önem arz etmektedir. Nitekim politika yapıcılar, yerel ekonomilerin
dayanıklılığını daha açıkçası yerel ve bölgesel nüfusun şoklara maruz
kaldığında yeniden toparlanma becerisini kazanmasını hedeflemektedir.
Fakat planlamalar çoğunlukla beklenmeyen ve belirsiz olaylara karşı
yetersiz kalabilmektedir. Bölgesel dayanıklılık istenmeyen olaylara karşı
ileriye dönük olarak verilen tepkilerin yanı sıra yeni koşullara uyum
sağlama, yeni ekonomik, sosyal ve kültürel patikaya göre toplumsal
örgütlenme yapılarına yeniden yön verme kapasitesinin gelişmesini
içermektedir. Küreselleşme, dijitalleşme, iklim değişikliği ve karbon
emisyonunu ortadan kaldırma çabaları gibi durumlar bu dönüşümlere birer
örnektir. Bu tip dönüşümlerin istihdam yapısı, sanayi sektörleri, iş yapma
şekli, ekonominin ve toplumun geneli üzerinde önemli etkiler yaratacağı
açıktır. Bu konuda yapılan araştırmalar göstermektedir ki; toplumsal
kapsayıcılığın geliştirilmesi, aktif vatandaş ağlarının oluşturulması,
güvenilir komşuluk ilişkilerinin sağlanması ve vatandaşların sağlıklı
yaşam koşullarına kavuşmasının bölgesel dayanıklılıkta önemli rol
oynamaktadır. Toplumsal dayanıklılığı sağlayansa toplumsal uyum,
eğitimin desteklenmesi ve toplumsal değerler ve kurallardır. Özellikle
eğitim toplumun yaşadığı hızla dönüşümlerde dayanıklılığı sağlayacak
kurumların oluşturulmasında önceliğe sahiptir (Giacometti vd., 2018).
Tüm bu kuramsal tartışmalarla birlikte literatürde yer bulan kurumsal
iktisat ve ekonomik coğrafya ortaklaşmasının sunduğu kavramsal çerçeve
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin gelişememe sorunu irdelemek üzere
kullanılacaktır. Bu değerlendirme, kurumsal düzenlemeleri içeren bir
strateji belgesi olması nedeni ile kalkınma planları üzerinden yapılacaktır.
Kalkınma planları, kurumsal düzenlemelerle birlikte bölgenin ekonomik
performansı ve dayanıklılığı üzerinde 60 yıllık bir planlama sürecinin
yarattığı etkilerin izlenmesine olanak tanıdığı için de tercih edilen resmi
belgelerdir. Bu belgelerin incelenmesinde bir nitel analiz yöntemi olan
içerik analizine başvurulmuştur. Bir sonraki bölümde yöntem ve bulgular
irdelenecektir.
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3. Yöntem: Nitel Araştırma ve İçerik Analizi
Nitel araştırma, bağlamını dikkate alarak insanların içinde bulunduğu
koşulları anlamaya katkı sunmaya çalışmaktadır. Nitel araştırmalarında
nicel araştırmalar gibi temel de başlangıç noktası araştırmacının sorduğu
sorularda ne aradığı, nasıl aradığı ve sorusunun cevabını nereden bulmaya
çalıştığıdır. Nitel araştırma da tümevarımsal veya tümdengelimsel,
tanımlayıcı veya keşfedici özelliğe sahip olabilmektedir. İçerik analizi nitel
araştırma yöntemlerinden biridir. İçerik analizinin temel amacı iletişime
açık herhangi bir içeriğin tanımını nicel, sistematik ve nesnel bir şekilde
ortaya koymaktır. Diğer bir değişle içerik analizi yazılı, görsel veya sözlü
ifadeleri araştırma konusu edilen konuyu sayısallaştırma veya tanımlama
yöntemi ile sistematik ve nesnel yorum yapmaya olanak tanımaktadır.
İçerik analizinde amaç toplanan veriden elde edilen bilgiyi organize ederek
açık hale gelmesini sağlamaktır. İçerik analizinde de nicel veya nitel
yöntemler mevcut olabilmektedir. Nicel içerik analizinde metin içinden
araştırma ile ilintili olarak alınan gerçekler, ana kategorilerin sayısı veya
yüzdesinin frekansı şeklinde ifade edilmektedir. Böylelikle metinle ilgili
olarak verilmek istenen mesaj özetlenmektedir ve araştırmacı ne kadar
sorusunun yanıtına ulaşmaktadır. Nitel içerik analizinde ise veri
kelimelerle veya temalarla ifade edilerek sonuçla ilgili yorum yapılmasına
olanak tanımaktadır. İçerik analizi yapan araştırmacı, araştırma esnasında
açıklayıcı olma (manifest analysis) yani bilgi kaynağının sağladığı bilgiyi
orijinal ifadelerden uzaklaştırmadan ortaya koyma veya metinin altında
yazan anlamı yorumlama (latent analysis) tercihi ile de karşı karşıyadır
(Bengtsson, 2016: 8-10).
Bu çalışma, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin gelişme sürecindeki
kurumsal düzenlemeleri ve bu düzenlemelerin bölgesel dayanıklılığa
katkılarını 1963-2018 yılları arasında hazırlanan Kalkınma Planları
çerçevesinde değerlendirilecektir.
Araştırmanın temel problemi; Türkiye’nin gelişme sürecinde kalkınma
planlarında yer alan kurumsal düzenlemelerin kapsayıcılık, eğitim ve
sosyal değerler gibi bölgesel dayanıklılığı arttırıcı faktörleri içerip
içermediğini analiz etmek ve bunların ekonomik coğrafyanın ele aldığı
bilginin sosyal ağlar ile yayılması, teknolojinin gelişmesi gibi hedeflerle
ilişkisini incelemektir. Araştırmanın alt problemlerinden ilki
kurumsallaşmanın önemi konusunun kalkınma planlarında yer alıp
almadığıdır. İkinci temel soru kalkınma planlarında kurumsallaşma
hedefinin yer bulması halinde hangi dönemden itibaren gündeme
geldiğinin ve kurumsallaşmanın çerçevesinin nasıl çizildiğinin
anlaşılmaya çalışılmasıdır. Üçüncü temel soru ise ekonomik coğrafyaya
kurumsalcı bakış açısıyla bölgesel dayanıklılığı arttırmaya yönelik
politikaların kalkınma planlarında yer bulup bulmadığıdır. Araştırmanın
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temel sınırlılığı kurumsallaşma ile ilgili olarak ortaya konan politika
hedeflerinin başarısını ölçmeye olanak tanıyacak genel geçer göstergelerin
olmamasıdır. Zira kalkınmanın kapsamı ve bölgesel olarak önceliğinin ne
olması gerektiği gibi kurumların da tanımı ve ölçümü için genel geçer
yargılar ortaya koymak güçtür. Araştırmanın evreni Kalkınma Planları,
örneklemi ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi hedefleridir.
4. Kalkınma Planlarının İçerik Analizi
1960 yılında Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)’nın kurulması ile birlikte
Türkiye’nin sosyoekonomik gelişimini sağlamak için uygulanması
gereken politikaları, hedefleri ve kısıtları ortaya koyan beş yıllık planlar
hazırlanması uygun görülmüştür. 2011 yılında DPT ortadan kalkmış ve
kalkınma planları Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanmaya
başlanmıştır. İlk kalkınma planı 1963-1967 yılını kapsayan Birinci Beş
Yıllık Kalkınma Planı’dır. Araştırma kapsamında on kalkınma planının
içerik analizi yapılmıştır. Kalkınma planlarının içeriklerinin incelenerek
analiz edilmesi ile birlikte Türkiye’nin kalkınma hedeflerinde yer alan
kurumsallaşma tartışmalarında ekonomik coğrafyanın ortaya koyduğu
kavramların incelenmesinin yanı sıra Güneydoğu Anadolu Bölgesi
özelinde, bölgenin kalkınması için atılan adımlar, politikalar, kısıtlar ve
elde edilen sonuçlar da değerlendirmiştir.
Araştırma sorusuna yanıt aranırken kalkınma planlarının içeriği ulusal
kalkınma ve Güney Doğu Anadolu özelindeki hedeflerle ilişkili kurumsal
düzenlemeleri de kapsayacak şekilde iki temel kategoriye ayrılmıştır.
Ulusal ve bölgesel düzeyde ortaya konan hedeflerde kurumsal
düzenlemeler devlet kapasitesinin arttırılması, yatırım ve teşvikler, sosyal
politika hedefleri, kurumsal koordinasyonun sağlanması, alt yapının
geliştirilmesi, yatırım ve teşvikler, ekonomik coğrafya, temel üretim
birimleri (firma) düzeyinde kurumsallaşma, yerelleşme, Avrupa Birliği
(AB) ilişkileri, göçle mücadele alt kategorileri ile değerlendirilmiştir.
1963-1967 yıllarını kapsayan Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’ndan
itibaren ekonominin performansını arttırmak üzere birçok kurumsal
düzenleme yapıldığı görülmektedir. İlk planda ulusal kalkınmada
kurumsal düzenlemeler özellikle tarım sektörüne yönelmiş; tarımsal
üretimin arttırılması, küçük işletmeler için kredilerin sağlanması, işsizlikle
mücadele ve tarım dışı faaliyetlerin desteklenmesi, kooperatifleşme
çerçevesinde bir ekonomik anlayış benimsenmiştir. Bu tercihin
yapılmasında 1960’lı yıllarda kırda yaşayan nüfusun %68,1 iken kentte
yaşayan nüfusun%31,9 olması, dolayısıyla kalkınma için tarım sektörüne
önemli bir rol verilmesi etkili bir faktördür (Gülçubuk, 2005).
Bölgesel kalkınma hedeflerinin temelinde ise gelir dağılımı
adaletsizliğine çözüm üretme arayışı dikkat çekmektedir. Bölgeler arası
dengeli kalkınma, bölgeler arası bağların güçlendirilmesi, mekânsal olarak
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ekonominin örgütlenmesi, kamu hizmetlerinin dağılımında sosyal gruplar
ve bölgeler arası dağılımın dikkate alınması birinci planda vurgulanan
hedefler arasında yer almıştır. Ekonomik coğrafya kavramı gelir
farklılıklarının azaltılması ile birlikte kullanılmıştır. Bu kapsamda yatırım
ve teşvik politikalarının uygulanmasında bölgesel özelliklerin dikkate
alınması, yerel sermayenin desteklenmesi ve yönlendirilmesi, bölgeler
arası dengeli kalkınma hedeflerine yer verilmiştir. Sosyal adaletin
sağlanması içinse temel kısıtlar kırsalda alt yapı yetersizliği ve okullaşma
hedeflerinin tutturulamamış olmasıdır. Bu nedenle eğitim ve teknolojik
gelişim için yatırımların yapılması, bölgeler arasında hizmet alanlarında,
hizmetin dağılımında ve faydalanma konusunda adalet sağlaması,
bölgelerin ve eğitim kademelerinin yapısına göre okul tipi belirlemesi
hedeflenmiştir. Hem bölgelerarasında hem de alt ve üst gelir grupları
arasında dengenin kurulmasında güçlü sosyal adalet vurgusu dikkat
çekmektedir. Sosyal politika alanında halk konutlarının yapılması; sosyal
hizmetlerin sunumunda iktisadi faaliyet ve gelir seviyesinin için yapılacak
harcama ve yatırımlarda belirleyici olması istenmiştir. Bu amaçla Doğu ve
Güney Doğu Anadolu’nun kalkınmasına öncelik verilmesi gerektiği,
bölgenin temel kısıtlarının başında üretimde düşük verimliliğin geldiği
saptanmıştır. Bu nedenle diğer bölgelere sermaye akımını azaltmak,
bölgeye sermaye çekmek, maliyet avantajı sağlamak (yer, enerji, kredi
vergi indirimleri), sanayi bölgesi oluşturulması hedefleri belirlenmiştir.
Buna göre kurumsal düzenlemelerin hem ekonomik hem de toplumsal
alanı kapsadığı görülmektedir. Sosyal adalet vurgusu, toplumsal
kapsayıcılığı sağlayacak en önemli adımdır; şoklara karşı kurumsal
değişime uyumu sağlayacak birincil faktör olan eğitimin önemi de planda
vurgulanmaktadır. Takip eden dönemde hazırlanan 1968-1972 dönemini
kapsayan İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, ulusal düzeyde kurumsal alt
yapı ile ilgili hedef ve kısıtları vurgulamıştır. Bu kapsamda kurumsal
çevrenin sanayi üretimini destekleyecek şekilde örgütlenmesi ihtiyacına
yer verilmektedir. Buna göre sanayide etkinliği sınırlayan örgütlenme şekli
ve teknolojinden faydalanamama temel kısıtlar olarak belirlenmiştir. Bu
kısıtlar hem ülke hem de bölgesel düzeyde ekonomik şokları bertaraf
etmeyi de sınırlamaktadır. Bu kısıtlarla birlikte planda ekonomik ve sosyal
alt yapının güçlendirilmesi ve araştırma kurumlarının desteklenmesinin
önemine dikkat çekilmektedir. Bölgesel kalkınmada yatırım ve teşvik
konusunda az gelişmiş bölgelerde sınırlı olan tasarruf ve vasıflı işgücünün
gelişmiş bölgelere akmasının engellenmesi gerektiğinin altı çizilerek
sermayenin az gelişmiş bölgelere teşviki hedeflenmektedir. Planda gelir
dağılımı adaletsizliğine vurgu yapılırken, gelirin fertler, bölgeler ve
şehirlerarasında adil dağılması hedefi ortaya konmuştur. Sosyal adaletin
sağlanması için sağlık alanında doktorların gelişmiş bölgelere yayılması,
ileriye dönük olarak bölgeler arası dengesizliklerin giderilmesi gerektiği
de planda yer bulmaktadır.
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1973-1977 yıllarını kapsayan Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda
kurumsal düzenlemeler tarım sektörüne yönelmektedir. Piyasanın
örgütlenme şekli ve işleyişi, üretim kapasitesinin arttırılması ile yakından
ilişkilidir. Bu bakımdan kurumsal alt yapının iyileştirilmesiyle araştırma
ve üniversitelerin geliştirilmesi, teknik gelişmelerden yararlanma
önündeki engellerin kaldırılması için kurumsal düzenlemelerin yapılması
vurgulanmaktadır.
Toplumsal
yapıyı
kapsayıcı
kurumların
oluşturulabilmesi için kültürel değişimde toplumun sosyo ekonomik
yapısının dikkate alınması gerektiği de vurgulanmıştır. Bölgesel
kalkınmada ise kalkınma sorunun ortak toplumsal sorun olarak görülmesi
gerektiği vurgulanmıştır. Kalkınmada Öncelikli Yöreler (KÖY)’in
belirlenmesi, ekonomik ve sosyal gelişmenin bir arada ele alınması, beşeri
kaynak, doğal kaynak, haberleşme ve ulaşım ağlarının geliştirilmesi
gerektiği ve sektörel dengeler, tamamlayıcılığın diğer bölgesel gelir
farklılığının azaltılması için üçüncü planda belirlenen hedefler olarak
sıralanmıştır. Bu hedeflere bağlı olarak kırılganlığı yüksek bölgelerin
güçlendirilmesine yönelik kurumsal düzenlemelerin planlarda önemli rol
oynadığı görülmektedir.
1979-1983 yıllarını kapsayan Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda
gelir dağılımı adaletsizliği "Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi
dışındaki bütün bölgeler, gelirden nüfus oranlarına yakın pay alırken, hane
halkının yaklaşık %14,7’sine sahip olan Doğu ve Güneydoğu Anadolu
bölgesi gelirden % 9,9 pay almaktadır" verileri ile somutlaştırılmıştır.
Bölgesel kalkınma düzeyinin iyileştirilememesindeki temel kısıtlar, kamu
yatırımlarından bu bölgelerin az pay alması, teşviklere rağmen özel
sektörün bu bölgelere yönlendirilememesi tespitleriyle ortaya konmuştur.
Ayrıca planda kalkınma göstergelerinin istenen düzeyde olmaması,
bölgelerin sanayi yatırımlarından düşük pay almasının yanı sıra geri kalmış
bölgelerde tarım istihdamının yüksekliği ile ilişkilendirilmiştir. Bu konuya
çözüm üretmek için sanayide ihracata dönük üretim yapılması, ulaşımla
ilgili altyapının iyileştirilmesi yönünde yatırımlarına öncelik verilmesi
gerektiği vurgulanmaktadır. Ekonomik coğrafya açısından planlamada
"mekâna uygun sanayilere öncelik verilmesi" gerektiği ifadesi dikkat
çekmektedir. Planda, yatırım ve teşvik alanında ise özel sektör ve kamu
arasında işbirliği, büyük projelerin hayata geçirilmesi, toprak insan ilişkisi,
kamu arazilerinin yeniden tahsisi, hayvancılığın desteklenmesi hedefleri
belirlenmiştir. Bu kapsamda toplumsal kapsayıcılığın bölgesel
dayanıklılığın sağlanması bağlamında daha geri planda kaldığı
görülmektedir.
1985-1989 yıllarını kapsayan Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Plan’ında
kurumsallaşma, ulusal ve bölgesel kalkınma için kurumlar arası
koordinasyonun önemi ile ilişkili olarak vurgulanmıştır. Bu kapsamda
Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)’ın entegre bir proje haline getirilmesi
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gerektiği ve kurumlar arası işbirliğinin önemine değinilmiştir. Planda
yatırım ve teşvikler konusunda Ortadoğu pazarına dönük üretimin, taşıma
maliyetlerini azaltacak alt yapı hizmetlerinin temininin, üretimde sektörel
dengenin gözetilmesi gerektiğinin de altı çizilmiştir.
1990-1994 yıllarını kapsayan Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda
ulusal kalkınma hedefleri çerçevesinde kurumsal düzenlemeler,
KOBİ’lerin piyasayla uyum sağlaması, büyük firmaların uluslararası
piyasalara uyum sağlaması, KOBİ’lerin büyük kurumlarla entegre edecek
düzenlemeler, ekonominin işleyişini sağlayacak kurallar bütünü anlamında
kullanılmıştır. Fakat kurumsallaşmanın planda devlet kapasitesinin
arttırılmasında vergilerin etkisi, bütçe performans esası, ölçme, izleme ve
değerlendirme kriterlerinin benimsenmesi ve kamuda insan kaynaklarının
gelişimi ve kurumlar arası koordinasyon, bilgi teknolojisini kullanan iş
gücü temini hedefinin gerçekleştirilmesi için bir gereklilik olarak da
kullanıldığı görülmektedir. Bu dönemden itibaren bölgesel kalkınma
hedeflerine ulaşmada yerelde kamu özel sektör işbirliğine Sivil Toplum
Kuruluşları (STK)’larda dahil edilmiştir. Yerel kurumsal kapasitenin
arttırılması, paydaşlar arasında ortaklık kültürü, sektörel hedefler arası
uyum, kurumlar arası koordinasyon, katılımcılık ve hesap verme
sorumluluğu da planda yer alan diğer hedefleri göstermiştir. STK’lar ve
yerelin ihtiyaçları vurgusunun yer alması 1990’lardan sonra başta Dünya
Bankası olmak üzere birçok kurum tarafından kamu yönetiminde
yönetişim anlayışının ve kurumların öneminin benimsenmesi ile tutarlı bir
gelişmedir. Daha önceki planlarda mekânla uyumlu kalkınmaya vurgu
yapılsa da ekonomik coğrafyada kurumsal yapının yeniden kurgulanması
gerektiği ihtiyacı bu planda daha somut bir şekilde ortaya çıkmaktadır.
Planda AB’ye üyelik perspektifi bakımından merkezi yönetim, yerel
yönetimler arasındaki işbölümünün AB yerel yönetim özerklik şartında
dile getirilen ilkeler çerçevesinde yapılacağı belirtilmiştir. Ayrıca terörle
mücadelede uluslararası işbirliğine gidileceği de planda yer almaktadır.
Bölgesel kalkınma da uygulanacak sosyal politikaların gelir dağılımını
iyileştirmesi, gelişmişlik farklılıklarını azaltması gerektiği tespit edilmiştir.
Planda bölgesel kalkınmada kurumlar arası koordinasyonun
sağlanmasında idari, hukuki ve mali teşviklerin sağlanması ve mekânla
ilişkinin kurulması gerektiği söylenmektedir. Yatırım ve teşvikler
konusunda GAP projesinin önemi, tarım ve hayvancılık için araştırma ve
uygulamanın gerektiği, kalkınmada sosyal ve teknik altyapı ihtiyaçların
yanı sıra bölgesel özelliklere bağlı olarak organize sanayi bölgelerinin
oluşturulması hedefleri de planda ifade edilmiştir. Planda KÖY’lere
verilen teşvikler istenen başarı sağlanamadığı tespit edilerek, yatırımlarda
sektörel dengenin gözetilmesi gereğine dikkat çekilmiştir. Kalkınma
problemi yaşayan bölgelerden göç edenleri geri getirmek amacıyla görece
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gelişmiş alanları belirlemeyi desteklemek gerektiği de plandaki diğer bir
hedeftir.
1996-2000 yıllarını kapsayan Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın
ulusal kalkınma hedefleri için kurumsal düzenlemeler, bilim ve teknolojide
atılım gerçekleştirecek yönde değişiklik yapılması, kamu özel sektör
işbirliğinin yanı sıra toplumda yenilik ve uyum gücünün arttırılması
hedefinin gerçekleştirilmesi kapsamında değerlendirilmiştir. Ayrıca sosyal
güvenliğin sağlanması için yapılacak kurumsal düzenlemeler, doğrudan
yabancı yatırımların çekilmesi için gereklilik olarak görülmüş, kurumsal
alt yapının güçlendirilmesi için bilgisayar destekli eğitimin önemine
değinilmiştir. Bölgesel kalkınmada yatırım ve teşviklerde bölgesel gelişme
merkezlerinin belirlenmesi, kamu yatırımlarının bu merkezlere
yönlendirilmesi gerekmektedir. Daha alt kademe yerleşme yerleri için
fiziki, sosyal, teknik alt yapı hazırlanması, özel sektöründe buraya teşvik
edilmesi; kentsel gelişme ve organize sanayi bölgeleri ile dışsal
ekonomilerden yararlanılması, girişimciliğin desteklenmesi, bu kapsamda
Halk Bankası’nın rol alacağı da planda belirtilmiştir. Bu kapsamda
kurumsallaşmada kamu sektörünün örgütlenme şeklinin bölgesel kalkınma
hedefleri ile tutarlı olması gerektiğine değinilmiştir. Yatırım konusunda
besiciliğin desteklenmesi, sözleşmeli yetiştiriciliğin desteklenmesi,
hayvancılığın
desteklenmesi,
bölgesel
kalkınma
projelerinin
desteklenmesi, istihdamın arttırılması, KÖY’lerin gelişmiş bölgelerler
ekonomik ilişkilerini geliştirmek için ulaşım altyapılarının oluşturulması
hedefleri de planda yer almıştır. Güneydoğu’da kalkınma için personel
politikalarının değerlendirilmesi, kamu maliyesi yatırımlarda kalkınma da
öncelikli yörelerde birinci derecede öncelikli illere ağırlık verilmesi,
sürdürülebilir kalkınmayla tutarlı fiziki planlar, çevresel etkenleri, ekolojik
dengenin göz önünde bulundurulması,
tarım ve hayvancılığın
desteklenmesi de diğer bölgesel hedefler olarak planda sıralanmıştır.
Planda terör kaynaklı göçün yarattığı toplumsal huzursuzluk, iç göç hızının
kentleşme hızının üstünde olmasına değinilmiştir. Ayrıca Ortadoğu’da
yaşanan istikrarsızlığın ekonomik yapı üzerindeki olumsuz etkisi, Irak
pazarının kapalı olması, bu gelişmelerin girişimcileri olumsuz etkilemesi
de problem alanları olarak sıralanmaktadır. Fakat bu problem alanlarına
karşın yapılan kurumsal düzenlemelerin bölgesel dayanıklılığa nasıl katkı
sunabileceği açık değildir. Nitekim yaşanan şokların tamamına karşın
bölge ekonomisinin istikrarını sağlayacak düzenlemeler istihdam ve
üretimin sürekliliği bakımından önem arz etmektedir. Bu nokta planda açık
değildir.
2001-2005 yıllarını kapsayan Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı
ulusal kalkınma hedefleri içinde kurumsal düzenlemeler liberal ekonomik
ve siyasal sistemin gereklerine yöneliktir. Bu bağlamda insan hakları ve
demokrasinin yanı sıra piyasanın ekonomik etkinlik sağlayacak şekilde
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örgütlenmesi vurgulanmış; kurumsal düzenlemelerle sosyal yapının
güçlendirilmesi gereğine yer verilmiştir. Planda kalkınmada başarı
sağlanması toplam faktör verimliliği, toplam faktör verimliliğinin
arttırılması için eğitim, araştırma geliştirme faaliyetleri, doğrudan yabancı
yatırımlar, dışa açıklık ve kurumsal yapı ve bilgi iletişim teknolojileri gibi
alanlarda alt yapının geliştirilmesi ile ilişkilendirilmiştir. Yerelde, yerel
girişimciliğin desteklenmesi gerektiği de planda vurgulanmıştır. Kalkınma
konusunda Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Türkiye’nin ortalama
kalkınma hızından daha düşük bir kalkınmaya sahip olduğu da planda
tespit edilmiştir. Sürdürülebilir kalkınma ve bölgesel kalkınma
farklılıklarının azaltılması hedeflerine rağmen yıllar itibariyle bölgesel
gelir dağılımının da bozulduğunun planda altı çizilmiştir. Bu konuda temel
kısıtlar nitelikli işgücü, eğitim, kadının statüsü, nüfus planlamasının
olmaması, nüfus artış hızının istihdam ve kamu hizmetlerini sınırlaması,
girişimcilik, pazarlama sorunları şeklinde sıralanmıştır, ancak bu
sorunların çözümüyle ekonomik büyümenin yeni bir ivme kazanacağı
planda ifade edilmiştir. Terör faktörünün toplumsal huzursuzluğu
beslemenin yanı sıra yeni yatırımların engellenmesi, mevcut tesislerin
işletmesine de engel olduğu görülmüştür. Bölgesel yatırım ve teşviklerde
aile işletmeciliği, kalkınmada öncelikli yörelerin istihdam ve üretim teşviği
için 4325 sayılı yasaya ilaveten yeni teşviklerin devreye sokulması, yatırım
ve işletme kredisi desteği, tarım ve hayvancılığa dayalı sanayinin teşviki,
yöresel potansiyeli bulunan turizm, el sanatları, hayvancılık girişimlerinin
desteklenmesi planda yer verilen hedefler olarak sıralanmıştır. Planda
AB’nin bölgesel özelliklere göre kırsal sanayi politikası benimsenmiştir.
Bu bakımdan Sekizinci Beş Yıllık kalkınma planındaki kurumsal
düzenlemeler bölgesel dayanıklılığı sağlayacak kapsayıcılık, eğitim
kalitesi ve toplumsal değerler ve kurallar çerçevesinde bütüncül olarak ele
almaktadır.
2007-2013 yıllarını kapsayan Dokuzuncu Kalkınma Planı’nda ulusal
kalkınma için rekabetin arttırılması, istihdam alanlarının genişlemesi,
beşeri gelişme ve sosyal dayanışma, bölgesel gelişme, kamu hizmetlerinde
kalite ve etkinliğin önemi vurgulanmıştır. AB müktesebatına uyum, AB
destekli bölgesel kalkınma programları ile yerel kapasitesinin
geliştirilmesi hedefleri bölgesel düzeydeki hedefler arasında belirlenmiştir.
Yatırım ve teşvik konusunda özel sektörün desteklenmesi için çıkarılan
5084 sayılı yasayla sağlanan teşviklerin kapsamında SGK pirim indirimi,
vergi indirimi, bedelsiz enerji, arazi desteğinin yer aldığı, Yatırım Destek
Ofislerinin, doğrudan yabancı yatırım için Yatırım Destek ve Tanıtım
Ajansının oluşturulacağı hedefleri de planda vurgulanmaktadır. Teşvik için
girişim sermayesinin temini, mikro kredi, mahalli idarelerin proje desteği;
kamu özel sektör işbirliğine STK’ların dahil edilmesi gibi önemli kurumsal
düzenlemeler planda yer almaktadır. Alt yapı hizmetlerinde bölgesel
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önceliklere göre teknolojik destek, araştırma geliştirme desteği, teknolojik
gelişim, ticari nitelikli bölgesel yenilik altyapısı, bölgelerin önceliklerine
göre iş gücü yetiştirilmesi hedefleri planda yer almıştır. Ayrıca planda
yerelde üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, yerel uzmanlaşmaya
dayalı üretim, merkezle uyumlu yerel dinamiklere dayalı kalkınma için
kurumsal alt yapı, marka yaratma hedeflenmiştir. Göç konusunda terör
mağdurları için tersine göçü sağlayacak sosyal ve ekonomik alt yapının
önemi de planda vurgulanmıştır.
2014-2018 yıllarını kapsayan Onuncu Kalkınma Planı’nda kurumsal
düzenlemeler devlet kapasitesinin arttırılması amacıyla kamu
politikalarının düzenlemesi anlamında kullanıldığı gibi temel hak ve
özgürlüklerde kurumsallaşma, uluslararası sisteme uyumu sağlayan
yönetim kapasitesi ve kurumsallaşma düzeyi çerçevesinde de plan da yer
bulmuştur. Planda firmalarda kurumsallaşma; ölçek sorunun giderilmesi,
firmaların içinde yönetişim anlayışının geliştirilmesi, KOBİ’lerin destek
desteklenmesi kapsamında değerlendirilmiştir. Firma içi yönetişim
vurgusu ilk kez bu planda yer bulmaktadır. Göç, Ortadoğu’da yaşanan
istikrarsızlıkların yarattığı Türkiye’ye yönelen göçmen dalgası ile paralel
olarak uluslararası göç ve koruma alanında kurumsal ve hukuki
düzenlemelerle planda yer bulmuştur. Ekonomik coğrafya, kümelenme
desteklerinin hukuki ve kurumsal alt yapısının oluşturulması, işletmeler
arası etkileşimin zayıflığı çerçevesinde değerlendirilmiştir. Bölgesel
kalkınmada Güneydoğu özelinde GAP ile tarımsal üretimde artış olmakla
birlikte uluslar arası konjonktür nedeniyle et ithalatının ortaya çıktığı,
tarımsal alanda modernizasyon hedeflerine ulaşılamamış olduğu tespit
edilmektedir. Büyümede verimlilik, tasarruf, enerji arzı, üretim teknoloji
kompozisyonu, yenilikçilik, işgücü niteliği, fiziki beşeri alt yapı, bölgesel
gelişme, kurumsallaşmanın önemi de planda vurgulanmıştır. Gelir
dağılımının iyileştirilmesi için sosyal politikaların etkin kullanımı, kırsal
kapasitesinin arttırılmasında (üretim temelli olmayan bir iyileşme) SODES
(Sosyal Destek Programı) ile belirli bir mesafe alındığı tespit edilerek
bölgesel dengesizliklerin azaltılmasında kapsayıcı kalkınma hedefi
konulmuştur. Kalkınma da risk olarak, bölgesel eşitsizlik, cinsiyet
eşitsizliği, kadın ve çocuk istismarı, ailedeki çözülme, toplumsal
dayanışmada zayıfla sigara alkol gibi kötü alışkanlıkların artışı, çocuk
yaşta evliliklerin rolüne de planda yer verilmiştir. Bölgesel kalkınmada
rekabetçiliğin arttırılması için merkez (Bölgesel Gelişme Yüksel Kurulu
ve Bölgesel Gelişme Komitesi), yerelde Kalkınma Ajansları, Yatırım
Destek Ofisleri ile kurumsal düzenlemeler yapılmıştır. Bölgesel gelişme
ulusal stratejisi kapsamında, planlama, denetleme merkezden,
uygulamanın yerinde yapılacağı, ortak karar alma hedefleri de planda yer
almıştır. Ekonomik coğrafya ile tutarlı olarak planda bölgesel yenilik
stratejilerinin geliştirilmesi, ihracatta değer zincirleri organizasyonunda
498

işbirliğinin merkezi ve bölgesel düzeyde desteklemesi, kümeleme için
hukuki ve kurumsal alt yapının şehirlerin rekabete açılması, bölgesel ve
mekânsal gelişmenin uyumuna dikkat çekilmiştir. Yerelde rekabetçilik
odaklı, kurumsal kapasite gelişme hedefi, politikaların bölge ve yerel
şartlara uyumlu hale getirilmesi ile ekonomik faaliyetlerin daha dengeli
dağılımı, yatırımlara destek sağlayan yerel kurumsal kapasite gelişmesi
hedefleri de planda yer bulmuştur. Kalkınma da sürdürülebilir kalkınma
hedefleri ile tutarlı bir şekilde yaşam standartlarının çevreye duyarlı olarak
iyileştirilmesi, bölgesel gelişmişlik farkının azaltılmasında sosyal uyum,
eğitim, iş gücü piyasasına erişim, araştırma geliştirmeye önem verilmesi,
teknolojik merkezlerin geliştirilmesi de planda hedeflenmiştir. Planda
Yatırım ve teşvikler konusunda büyük projelere rağmen GAP yatırım
ihtiyacının devam etmesi, stratejik yatırımların destek kapsamına alınması,
özel sektör desteği, teşviklerde bölgesel ve sektörel önceliklerin
gözetilmesinin önemi tespit edilmiştir. Planda KOBİ’lerin ve mikro
işletmelerin desteklenmesi, tarımın desteklenmesi, sosyal kültürel
konularda alt yapının gelişimi, ulaştırma ağlarının geliştirilmesi, coğrafi
işaretlerin belirlenmesi, kurumlar arası koordinasyonun sağlanması,
eğitimde nitelik artışı, iş piyasasında ihtiyaçların dikkate alınması da az
gelişmiş bölgelerin kalkınması için gerekli görülmüştür. Planda göçlerin
tersine çevrilmesi, kitlesel göçler dikkate alınarak sınır kapılarının
düzenlenmesi de yer bulmuştur. AB ilişkileri kapsamında bölgesel
kalkınma destekleriyle kapasite gelişme olarak yatırım, doğrudan yabancı
yatırımların en önemli kaynağı olarak görülmektedir.
Türkiye’nin politika hedef ve önceliklerinin ortaya konduğu bu
planlarda kalkınma sorunlarına çözüm için belirlenen politika önerilerinin
dünyadaki eğilimleri takip ettiği görülmektedir. Özellikle 1990’lardan
sonra kurumsal kapasitenin arttırılması, yönetişim ilkelerinin
benimsenmesi, ekonomik coğrafyanın yerel sosyal ağlarla olan ilişkisinin
kabul edilmesinde uluslararası kurumların argümanları kadar Türkiye’nin
AB hedefine ulaşmak için ivme kazanma çabası da etkili olmuş
görünmektedir. Fakat Türkiye’nin ekonomik, siyasal, sosyal ve idari
alanda hedeflerini gerçekleştirmede temel kısıtı tüm çabalara rağmen
bölgeler arası gelişme farklılıklarını azaltacak, üretimde verimliliği
sağlayacak şekilde eğitimin kalitesinin arttırılamamasıdır. Bireylerin
eğitim seviyesiyle paralel olarak teknoloji kullanma, verimlilik ve bilginin
yayılması kanallarının da tıkandığı planlarda da yer bulmaktadır. Eğitim
yalnız üretim alanında değil, toplumsal kurallar ve değerlere uyum
sağlama, karşılıklı güven ve tolerans gibi iş yapma prensiplerini de
besleyen pozitif dışsallık sağlayan bir araçtır. Bu bakımdan yapılan
kurumsal düzenlemelerin merkezine oturması gereken eğitim ve eğitimli
iş gücünün teknoloji üretme ve kullanma becerisidir. Bu beceri küresel ve
ulusal düzeydeki ekonomik, siyasal şoklara göre kurumsal değişime
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esneklik kazandırmakta ve bölgesel dayanıklılığı arttırmaktadır.
Güneydoğu Anadolu bu kısıtların en yoğun yaşandığı bölgelerden biri
olmaya devam etmektedir. Bu bakımdan bölgeye ait son dönem ekonomik
ve sosyal göstergelerin incelenmesinde ve yapılan kurumsal
düzenlemelerin etkisinin verilerle irdelenmesinde yarar görülmektedir.
4. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Gelişmişlik Düzeyi ve Hedeflerle
Uyumu
Çalışmanın bu bölümünde kalkınma planlarıyla uyumlu olarak
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan illere sağlanan teşvik miktarları
analiz edilecektir. Teşvikler, bölgeye ait üretim yapısına istikrar
kazandıracak yöndeki kurumsal düzenlemelerin yatırımlara etkisini
incelemeyi kolaylaştıran bir değişken olması bakımından ele alınmıştır.
Daha sonra kalkınma göstergesi olarak kabul edilen bazı değişkenler
üzerinden GAB’ın Türkiye ortalamasına göre durumu belirlenerek
kalkınma planlarının bölge için belirlediği hedeflere ulaşma durumu ve
planların bölgesel dayanıklılığa katkısı incelenecektir.
Bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarını azaltma için hükümetin
uyguladığı teşvik politikaları önem arz etmektedir. Bölgenin ekonomik
yapısına uygun ve kalkınma programlarında belirlenen hedeflerle uyumlu
olarak hazırlanan teşvik uygulamalarının bölgesel gelişmişlik
farklılıklarını azaltmada önemli bir faktör olacağı düşünülmektedir. Bu
kapsamda son yıllarda GAB illerinde sağlanan teşvik belge sayısı, teşvik
yatırım miktarı ve bu teşvik belgelerinden öngörülen istihdam rakamları
Tablo2’de verilmiştir.
Tablo2. GAB İlleri Teşvik Verileri
İl
Adıyaman

Batman

Diyarbakır

Gaziantep

Kilis

Mardin

Siirt

Değişken
Sabit Yatırım (Milyon TL)
İstihdam
Belge Adedi
Sabit Yatırım (Milyon TL)
İstihdam
Belge Adedi
Sabit Yatırım (Milyon TL)
İstihdam
Belge Adedi
Sabit Yatırım (Milyon TL)
İstihdam
Belge Adedi
Sabit Yatırım (Milyon TL)
İstihdam
Belge Adedi
Sabit Yatırım (Milyon TL)
İstihdam
Belge Adedi
Sabit Yatırım (Milyon TL)
İstihdam
Belge Adedi

2015
157
1535
50
239
5577
75
394
3855
96
1561
2736
157
87
142
15
257
2909
58
29
462
11
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2016
380
1425
67
241
7018
82
368
3641
74
2089
2752
174
949
658
12
137
3593
57
58
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2017
1195
5589
104
442
7476
89
1028
7617
168
2862
4030
193
124
382
11
561
5285
92
153
779
16

2018
34
814
14
350
4977
57
576
5378
95
2545
2847
84
43
358
3
244
4883
49
68
513
8

Şanlıurfa

Şırnak

GAB Toplam

Sabit Yatırım (Milyon TL)
İstihdam
Belge Adedi
Sabit Yatırım (Milyon TL)
İstihdam
Belge Adedi
Sabit Yatırım (Milyon TL)
İstihdam
Belge Adedi

473
4915
101
57
500
17
3254
22631
580

449
4528
93
36
696
10
4706
24816
584

1938
8406
254
222
1955
34
8525
41519
961

494
5459
110
263
698
18
4617
25927
438

Kaynak: T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı
Sermaye Genel Müdürlüğü, https://www.sanayi.gov.tr/istatistikler/yatirimistatistikleri/mi1304021615

Tablo incelendiğinde 2017 yılına kadar bölgede sağlanan teşvik belge
sayısı ve yatırım miktarlarının önemli derecede arttığı görülmektedir. 2015
yılında 580 teşvik belgesine 3.254 milyon TL yatırım desteği sağlanarak
22.631 istihdam öngörülmüştür. 2017 yılında ise 961 teşvik belgesine
karşılık 8.525 milyon TL yatırım desteği sağlanarak 41.519 istihdam
öngörüldüğü görülmektedir. 2018 yılında ise bölgeye sağlanan teşvik
miktarlarında önemli düşüş olduğu gözlenmektedir. 2018 yılında döviz
kurunda yaşanan olağandışı artışın getirdiği ekonomik belirsizliğin yatırım
miktarını düşürdüğü düşünülebilir. İl özelinde bakıldığında bölgedeki
sanayileşme seviyesi yüksek Gaziantep ilinin teşviklerden en çok
faydalanan il olduğu buna karşılık ise Kilis, Siirt ve Şırnak’ın en az
faydalanan iller olduğu görülmektedir.
Kalkınma Planlarında GAB için belirlenen bölgesel gelişmişlik
farklılıklarını azaltma politikaları ve bu doğrultuda sağlanan teşvik verileri
analiz edildikten sonra bölgenin mevcut gelişmişlik düzeyi, Tablo… da
düzenlenen ilgili birtakım veriler ışığında ülke ortalaması ile analiz
edilecektir.
Tablo 3. GAB-Türkiye Kalkınma Göstergeleri
TÜRKİYE
Değişkenler

GAB

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

11019

10883

10616

9693

5648

5559

5357

4899

51,3

52

52,8

53,2

42,2

43,7

45,3

45,7

Tarım

20,6

19,5

19,4

18,4

25,5

22,7

24,8

24

Sanayi

27,2

26,8

26,5

26,7

24,2

24,5

23,9

23,7

52,2

53,7

54,1

54,9

50,2

52,8

51,3

52,4

Bilgi ve iletişim

42274

43194

43926

2866

2715

2668

Finans ve sigorta faaliyetleri

21147

21447

21317

828

861

896

Kişi başına GSYH ($)
İşgücüne katılma oranı (%)
İktisadi faaliyet kollarına göre
istihdam edilenler (%)

Hizmetler
İş kayıtlarına göre girişim
sayıları
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Mesleki, bilimsel ve teknik
faaliyetler 205123 217041 227109
Gini katsayısı
Yüksekokul veya fakülte
mezunu oranı (%)
Erkek
Kadın
Trafik kazaları : Bir Milyon
Özel Otomobil Başına Ölü
Sayısı

9383 10108 10788

0,397

0,404

0,405 0,408

0,38

0,369

0,358 0,374

15,73

16,41

16,62 17,12 11,75

12,48

12,64 13,25

12,67

13,48

13,93 14,68

711

645

617

538

7,33

8,02

8,56

9,15

1342

834

1023

914

Kaynak: TUİK, Bölgesel Veriler, https://biruni.tuik.gov.tr/bolgeselistatistik/

Ekonomik gelişmenin en önemli belirleyicilerinden birisi kişi başına
düşen gelir seviyesidir. GAB’ta ki kişi başına düşen GSYH verilerine
bakıldığında Türkiye ortalamasının çok gerisinde olduğu görülmektedir.
Bu durum kurumsal üretim seviyesinin düşüklüğü ve katma değeri yüksek
teknolojik ürün üretimin yetersiz olduğunu göstermektedir. Bölgenin
işgücüne katılma oranı verileri de bu doğrultuda ülke ortalamasının
gerisinde kalmıştır. İktisadi faaliyet kollarına göre istihdam rakamlarına
bakıldığında ülke ortalamasının tarım sektöründen sanayi ve hizmetler
sektörüne doğru bir değişim içerisinde olduğu gözlemlenirken GAB’ta bu
değişimin yaşanmadığı aksine sanayi sektöründeki istihdam oranının
düştüğü görülmektedir.
Girişim faaliyetlerinin niteliği de bölge gelişmesinin önemli bir
göstergesi olarak kabul edilebilir. Özellikle bilgi ve iletişim, finans ve
sigorta faaliyetleri ile bilimsel ve teknik faaliyet sektörlerindeki girişim
sayılarının gelişimi bölgenin sanayi gelişimi için fikir verebilir. GAB’ta
sözü edilen sektörlere ait girişim sayıları ülke toplamının %4 ve %6 gibi
düşük bir oranda kalmış olup son yıllarda önemli bir gelişim
sağlamamıştır. Kalkınma planlarında ortaya konulan hedeflerinden biri
kalkınma seviyesi düşük bölgelerde teknoloji kullanma, verimlilik ve
bilginin yayılma kanallarını etkileyen eğitim alt yapısının arttırılmasıdır.
GAB’ın eğitim seviyesini belirlemek üzere yüksekokul ve fakülte mezun
sayısı verisi seçilmiştir. Buna göre 2017 yılında Türkiye’nin yüksekokul
ve fakülte mezun sayısı oranı erkeklerde %16,6 ve kadınlarda %13,9 iken
bölgede bu oranlar erkeklerde %13,25 kadınlarda ise %9,15 olmuştur.
Son olarak ulaşım altyapısının gelişimi bölge kalkınması için önemli
bir faktör olup birçok kalkınma planında GAB için hedef olarak ortaya
konulmuştur. Bu noktada ulaşım altyapısının gelişiminin ve kolektif
hareket probleminin bir belirleyicisi olarak bir milyon özel otomobil başına
ölü sayısı verisi kullanılmıştır. 2017 yılında Türkiye ortalaması bu veri için
538 iken GAB için bu sayı 914 olmuştur.
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Verilerden izlendiği üzere kalkınma planlarında yapılan kurumsal
düzenlemeler, ekonomik ve sosyal verilerde istenen sonucu yaratmamış,
bölgenin Türkiye ortalamasının altında yer alan üretim ve refah düzeyi
değiştirmemiştir. Bölgesel teşviklere rağmen üretim seviyesinin
arttırılamaması bölgenin coğrafi konumuna ve yerel kültürel özelliklerine
bağlı olarak bir dizi ekonomik, siyasal ve toplumsal şoka maruz kalmasıyla
ilişkilendirilebilir. Bölgesel şokların bertaraf edilebilmesi kurumsal
düzenlemelerin ekonomik ve toplumsal yapının örgütlenmesine esneklik
kazandırması ve koşullara göre dönüşmesine bağlıdır. Fakat yerelin
koşullarını dikkate aldığını sıklıkla vurgulayan kalkınma hedefleri bu
şokları tespit etmekle birlikte bertaraf edebilecek kurumsal düzenlemelerin
neler olması gerektiğini yadsımıştır. Bu bakımdan bölgesel dayanıklılığın
sağlanamadığı görülmektedir. Bu değişimin ortaya çıkamamasındaki en
önemli sorunda formel kurumların enformel kurumların yarattığı kısıtları
aşamamasıdır. Bu kısıtlardan biri toplumsal kapsayıcılığı, karşılıklı güven,
işbirliği, yaratıcılık gibi enformel ağları oluşturacak ve formel kurallara
uyumu sağlayacak bir eğitim politikasının geliştirilememesidir. Zira
verilerden de izlendiği üzere genel olarak Türkiye ortalamasının altında yer
alan eğitim oranları, kırılgan gruplardan biri olan kadınlar için daha da
kaygı verici düzeydedir. Kadınların eğitimden mahrum kalması sosyal
kapsayıcılık önündeki en önemli kısıtlardan biridir. Bölgede eğitim
seviyesinin düşük kalması üretimde verimlilik ve etkinlik hedefleri ile de
çelişmektedir. Buna ilaveten mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler ile
bilimsel ve teknik faaliyet sektörlerindeki girişim sayılarının düşük
kalması da bölgenin şoklara karşı dayanıklılığını sağlayacak kurumsal
düzenlemelerin yapılamadığını desteklemektedir.
Sonuç
Küresel ekonominin eriştiği düzey, bilgi iletişim başta olmak üzere
teknolojik gelişmelerin ivme kazanmasıyla ithalat ve ihracatın sunduğu
mal ve hizmet çeşitliliğini ve finansal piyasaların entegrasyon derecesini
yükseltmiştir. Bu değişim üretim ve tüketim yapısının yanı sıra gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkeler arasındaki gelir farklılıklarını da önemli ölçüde
etkilemiştir. Birçok gelişmekte olan ülkenin ana akım iktisat düşüncesinin
etkili olduğu uluslararası kuruluşların reçetelerinin etkisiyle yaşadığı
ekonomik krizler, yeni düşünce akımlarının doğmasının yanı sıra eski
görüşlerin dönemin ihtiyaçlarına göre yeniden gözden geçirilmesine,
disiplinler arası çalışmaların önem kazanmasına da olanak sağlamıştır.
Tarih, kültür ve toplumsal ilişkileri analizlerinin merkezine alan
kurumsalcı bakışta Yeni Kurumsalcıların yeni kavramlaştırma ve
yöntemiyle birlikte iktisat literatüründe önemli bir yer edinmeye
başlamıştır. Yeni kurumsal iktisat gibi mekânın analizlerde önemini
vurgulayan Ekonomik Coğrafya da Yeni Ekonomik Coğrafya yorumu ile
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birlikte yeniden önem kazanmıştır. Her iki düşünce okulu içinde genel
geçerliliği olan bir teorik çerçeveden söz etmek mümkün görünmese de her
iki yaklaşımın ortaklaşmasından verimli bir birliktelik olarak nitelenecek
"Ekonomik Coğrafyaya Kurumsalcı Bakış" ortaya çıkmıştır. Böylelikle
kurumların içine gömülü olan toplumsal ilişkiler ve mekân ekonomik
analizlerde yeniden yorumlanarak birlikte ele alınmaya başlanmıştır. Bu
düşünce okullarının ortaklaşması ile birlikte bölgesel gelişmişlik
farklılıkları ve gelir dağılımından kaynaklı ekonomik sorunları irdelemek
amacıyla kullanılmaya hazır geniş bir kuramsal alan ve kavramsal çeşitlilik
doğduğunu söylemekte yanlış olmayacaktır.
Bu çalışma Ekonomik Coğrafyaya Kurumsalcı Bakış çerçevesinde
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde uygulamaya konan politikaları
irdelemiş, bu amaçla kalkınma planlarını referans noktası olarak almıştır.
1963 yılından günümüze kadar gelen süreçte kalkınma planlarında
bölgesel gelişmişlik farklılıkları ve bu farklılıkların azaltılması için
uygulanacak ulusal ve bölgesel politikalara yer verilmiştir. 1990’lı yıllar
uluslararası kuruluşların etkisiyle kurumların öneminin daha güçlü
vurgulandığı bir dönem olmuştur. 1990’lardan sonra kurumsal kapasitenin
arttırılması, yönetişim ilkelerinin benimsenmesi, ekonomik coğrafyanın
yerel sosyal ağlarla olan ilişkisinin kabul edilmesi bu kapsamda
değerlendirilmelidir. Son dönem kalkınma planlarında kurumsal
kapasitenin arttırılması hedefinin önemi ortaya konmuştur. Bunun yanında
ekonomik coğrafya ile tutarlı olarak, bölgesel yenilik stratejilerinin
geliştirilmesi, ihracatta değer zincirleri organizasyonunda işbirliğinin
merkezi ve bölgesel düzeyde desteklemesi, kümeleme için hukuki ve
kurumsal alt yapının şehirlerin rekabete açılması, bölgesel ve mekânsal
gelişmenin uyumuna, yerelin koşulları ile tutarlı ve yerelin ihtiyacına yanıt
verecek politikalara dikkat çekilmiştir. Fakat planların tamamı
incelendiğinde bölgesel gelişmişlik farklılıklarının tüm çabalara rağmen
azaltılamadığı görülmüştür.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi yapılan planlama ve uygulamalara
rağmen gelişmişlik farklılıklarının azaltılamadığı bölgelerden biri olarak
kalmıştır. Bölgesel kalkınmayı sağlaması beklenen yatırımlar, teşvikler ve
sosyal destekler Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde hedeflenen sonuçları
vermemiştir. Kalkınma planlarında belirlenen hedeflerin gerçekleşmemesi
ve bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılamaması Güneydoğu
bağlamında değerlendirildiğinde ortaya çıkan sonuç bölge içi şiddet
olayları, terör ve Ortadoğu’da yaşanan gelişmelerden de bağımsız
değerlendirilmemelidir. Fakat bu dışsal faktörlere rağmen en önemli sorun
alanı bireysel kapasitenin arttırılması ve verimli insan gücünün
yetiştirilmesinde görülmektedir. Bu kapsamda uygulanacak planların
başarı kazanmasında alternatif gelişme senaryolarının oluşturulmasına,
Güneydoğu Anadolu ve diğer bölgelerin koşulları, kısıtları ve imkânlarının
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uzun dönem
görülmektedir.

perspektifinden

irdelenmesine

ihtiyaç

duyulduğu
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COVID-19 SALGINI ONAYLANMIŞ VAKA VE İYİLEŞME
ORANLARI AÇIDINDAN ÜLKELERİN GELİŞMİŞLİK
DÜZEYİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Tülay Demiralay
GİRİŞ
Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 (Coronavirus) Salgını hem
ülkemiz hem de pek çok ekonomi üzerinde etkili olmaktadır. COVID-19
salgını halen tam olarak nedenleri ve çözüm önerileri tespit edilememiş
durumda öngörülemeyen bir davranış izlemektedir. Pandemi kararı ilanı
ile birlikte tüm dünyada ülke yönetimleri birbirinden farklı kararlar ile
süreci yönetme çabası içerisine girmiş bulunmaktadır. Bu çabalar
çerçevesinde salgın kontrol altına alınmaya çalışılırken diğer taraftan da
gerek tedavi gerekse aşı geliştirme çalışmaları devam etmektedir.
Dünyada ekonomi her zaman öncelikli konu olmuştur, ancak zengin
ülkelerin liderleri salgın döneminde açıkça insanların sağlığını ekonominin
üzerinde önceliklendirmektedir. G20 liderleri 26 Mart 2020 tarihinde
Covid-19'a odaklanarak olağanüstü bir sağlık zirvesi düzenlemişlerdir.
Gerekli halk sağlığı eylemlerinin ciddi ekonomik etkileri karşısında, yüce
olarak kabul edilen mali kurallar şaşırtıcı hız ve güçle bükülmektedir
(Kickbusch&Leung&Bhutta&Matsoso&Ihekweazu&Abbasi;
2020).
Hatta başlangıçta ABD ve İngiltere’nin başı çektiği bazı ülkeler yaşlıların
ölümünü kabul ederek önlem almaktan kaçınmış olmasına rağmen vaka
sayılarının artması neticesinde ekonomiyi gözardı ederek birtakım önlem
kararları almak zorunda kalmış ve sürece boyun eğmiştir.
Dünya ekonomilerini tehdit eden COVID-19 salgınında dünyada
onaylanmış toplam vaka sayısı 12 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla 4 milyonu,
ölüm sayısı ise 280 bini geçmiştir. Salgın dönemindeki koruma
önlemlerine yönelik kararlar vaka sayılarının azaldığı ülkelerde
gevşetilmeye başlanmasına rağmen halen dünyada çalışan nüfusun önemli
bir kısmı işe gitmemektedir. Bu çerçevede pek çok ekonomi büyük bir
tehlike ile karşı karşıya kalmıştır. Uluslararası Para Fonu (IMF), COVID19 salgınının ekonomik etkisiyle karşı karşıya olan üye ülkelere acil maddi
yardım ve borç yardımı sağlamaktadır. Norveç, dünyanın en büyük
egemen yatırımcısını nakit üretmek için tarihi bir varlık satışı yapmaya
zorlayacak bir hareketle servet fonundan 382 milyar kron (37 milyar dolar)
rekor kırmayı planlamaktadır (https://fortune.com/2020/05/12/norway-oilsovereign-wealth-fund-coronavirus-bailout/). Dünyanın çeşitli ülkeleri,
ekonomi ve istihdam piyasalarını COVID-19 krizinde ayakta tutmak için
birbirinden farklı strateji ve taktikler benimseyerek uygulamaktadır.


(Dr.Öğretim Üyesi), Trakya Üniversitesi, tulaydemiralay@trakya.edu.tr
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Türkiye’de ekonomiye 100 milyar TL hacminde destek öngören,
"Ekonomik İstikrar Kalkanı" adında bir önlem paketi açıklamıştır. Paket
kapsamında perakende, alışveriş merkezleri, otomotiv ve lojistik gibi
sektörlerin muhtasar, KDV ve SGK primleri altışar ay ertelenmesine karar
verilmiştir. Bununla birlikte istihdama yönelik bir takım kararlar ve
uygulamalar başlatılmıştır. Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya 750
milyar Euro değerinde bir kurtarma paketini hızlı bir şekilde kabul ederek
uygulamaya koymuştur. Paket kapsamında, Alman şirketlerinin yabancılar
tarafından devralınmasının engellenmesini amaçlayan önlemler de
bulunmaktadır. Diğer taraftan küçük firmalar ve sanatçı ve bakıcılar gibi
serbest çalışanlar da pakette yer alan maddeler ile korunmaktadır.
Fransa'da hükümet tarafından açıklanan salgınla mücadele paketi toplam
345 milyar Euro değerindedir. Destek paketinin önemli bir oranını şirket
kredisine ayıran hükümet serbest çalışanlara doğrudan destek önlemlerini
de dikkate almıştır. COVID-19 salgınından en fazla etkilenen ülkelerden
biri olan İtalya borç ödemelerinin salgın süresince ertelendiğini duyurmuş
ve toplam 25 milyar Euro değerinde bir önlemler paketi açıklamıştır.
Salgınla mücadelede “sürü bağışıklığı” kavramını savunan ve onaylanmış
vaka sayısında birinci sıraya yerleşen ABD ise ekonomik ve toplumsal
önlem paketi açısından da yaklaşık 2 trilyon dolar değerindeki yardım
paketiyle sınırlandırmayı ümit etmektedir. COVID-19 virüsü salgınının ilk
olarak baş gösterdiği Çin ise salgın önleme ve kontrollü harcamaların
artırılması, tıbbi malzeme üretiminin kapsamının genişletilmesi, işsizlik
sigortasının ödenmesine ivme kazandırılması ve vergi indirimlerini de
içeren 183 milyar dolarlık bir önlem paketi açıklamıştır. Salgınla ilgili
olarak son günlerde sayıların hızla arttığı Rusya’nın ilk açıkladığı önlemler
sağlık çalışanlarının maaşına zam yapılmasını kapsamaktadır. Ayrıca
federal bütçe üzerinden de işsizlik maaşlarını ödeyen yerel yönetimlere
destek sağlanmaktadır. İsviçre salgının ekonomik etkisini en aza
indirgemek amacıyla toplam 43 milyar dolar değerinde iki mali yardım
paketi açıklamış ve kısa vadeli para piyasası araçlarının hacmini de iki
katına çıkarma kararı almıştır. İsrail hükümeti ekonomiyi ayakta tutmak
için yaklaşık 22 milyar dolar harcayacaklarını açıklamış ve hazırladıkları
yardım paketi kapsamında ücretsiz izin, işsizlik maaşları ve özel sektörün
desteklenmesi yer almıştır. Kanada 17,5 milyar Amerikan doları
değerindeki mali destek paketinin yanı sıra küçük ve orta büyüklükteki
işletmelere 8,8 milyar dolar değerinde kredi verme kararı almıştır. Ayrıca
COVID-19 salgınına bağlı olarak yüzde 30 ve daha yüksek oranda zarar
edecek firma ve derneklerin çalışanlarının maaş ödemelerini yüzde 75'e
kadar karşılama kararı açıklamıştır. İngiltere şirketlerin ve çalışanların
korunmasını amaçlayan toplam 81 milyar dolar değerinde ekonomik
yardım paketi açıklamıştır. Endonezya hükümeti COVID-19 salgınıyla
mücadele kapsamında 2020 bütçesinden 3,78 milyar dolar değerinde
yardımın aktarılması ve yerel yönetimleri bütçelerini sağlığa aktarma
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çağrısı yapmıştır. Dünyanın en kalabalık nüfuslarından birine sahip olan
Hindistan 800 milyon yoksul haneye gıda ve nakit desteği sağlamayı
amaçlayan 22,5 milyar dolarlık yardım paketi açıklamıştır
(https://www.dw.com/tr).
Dünya Bankası Grubu ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Afrika
ülkelerinde COVID-19 salgını üzerinde daha hızlı harekete geçmek için
Afrikalı liderleri, ikili ortakları ve çok taraflı kurumları bir araya getiren
bir toplantı yapmıştır. Dünya Bankası Grubu, gelişmekte olan ülkelerin
salgın ile mücadelelerini güçlendirmelerine, hastalık gözetimini
artırmasına, halk sağlığı müdahalelerini iyileştirmesine ve özel sektörün
işlerini sürdürmelerine yardımcı olmak için geniş ve hızlı adımlar attığını
belirtmiştir. IMF, 1 trilyon dolarlık kredi verme kapasitesinden
yararlanarak üye ülkelerine kapsamlı destek sağlamak için hızla
ilerlediğini belirtmiştir. Dünya Bankası ve IMF birçok Afrika ülkesi için
salgın krizinin orta ve uzun vadeli etkilerini planlarken uygulamak istediği
pandemik müdahalenin bir parçası olarak bir dizi finansman seçeneği ve
politika aracı önermiştir. Bunlar resmi ve özel sektör alacaklılarından daha
fazla finansman içermektedir (https://www.imf.org).
Dünyadaki ülkeler COVID-19 salgınının acil sağlık durumuyla
mücadele ederken, etki azaltma önlemlerinin ekonomik etkileri ile de başa
çıkmaya çalışmaktadır. ABD, İngiltere, İtalya, Fransa, Çin Belçika gibi
ülkelerin COVID-19 vaka sayısı ve ölüm oranları dikkate alındığında
güçlü ekonomi ve ekonomik büyümenin koruyucu tedbirler, tedavi,
sanitasyon ve vaka sayılarında, daha geniş bir ifade ile ekonomi dışındaki
ani gelişen kriz dönemlerin özellikle sağlık alanında gelişme sağlamadığını
göstermektedir. Güçlü ekonomiler tedbirler konusunda daha çok harcama
yapabilir ancak önemli olan unsur her bir tedbirin ne kadar rol oynadığının
hala tam olarak açık olmamasıdır.
1. COVİD-19
GÖRÜNÜMÜ

SÜRECİNDE

DÜNYA

EKONOMİK

IMF tarafından rapor edilen ulusal hesaplar, enflasyon, işsizlik oranları,
ödemeler dengesi, mali göstergeler, ülkeler ve ülke grupları ticareti ve
emtia fiyatları hakkındaki veriler değerlendirilerek küresel düzeyde, büyük
ülke gruplarında ve birçok ülkede ekonomik gelişmelerin analizini ve
projeksiyonlarını sunan Dünya Ekonomik Görünüm raporu her yıl Nisan
ve Eylül / Ekim aylarında yayınlanmaktadır.
Dünya Ekonomik Görünümü çerçevesinde her yıl dünyanın ekonomik
açıdan gelişmiş ülkeleri ile yükselen piyasa ve gelişmekte olan ülkeler
sınıflandırılması yapılmaktadır. Bu sınıflandırma yapılırken dikkate alınan
göstergeler; ulusal hesaplar, parasal hesaplar, ticaret, işsizlik, nüfus, devlet
finansmanı ve ödemeler dengesidir.
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Ulusal Hesaplar
Gayri safi yurtiçi hasıla, sabit fiyatlar (Ulusal para birimi): Ulusal para
birimi cinsinden ifade edilmektedir. Endeks hesabında baz yılı ülkeye
özgüdür. Harcamaya dayalı GSYH, alıcıların fiyatlarındaki toplam nihai
harcamaları kapsamaktadır.
Gayri safi yurtiçi hasıla, sabit fiyatlar (Yüzde değişim): Sabit fiyat
GSYİH'sinin yıllık yüzdeleri yıllık değişimleridir ve endeks baz yılı ülkeye
özgüdür. Harcamaya dayalı GSYİH, alıcıların fiyatlarındaki toplam nihai
harcamalardır.
Gayri safi yurtiçi hasıla, cari fiyatlar (Ulusal para birimi): Milyarlarca
ulusal para birimi cinsinden ifade edilmektedir. Harcamaya dayalı GSYİH,
alıcıların fiyatlarındaki toplam nihai harcamalardır.
Gayri safi yurtiçi hasıla, cari fiyatlar (ABD doları): Değerler, piyasa
döviz kurları (yıllık ortalama) kullanılarak ABD dolarına dönüştürülen
ulusal para birimindeki GSYİH'ye dayanmaktadır. Döviz kuru tahminleri,
gelişmekte olan diğer piyasalar ve gelişmekte olan ülkeler grubu için ülke
ekonomistleri tarafından sağlanmaktadır. Gelişmiş ekonomiler için döviz
kurları, her bir WEO alıştırması için WEO varsayımlarında
belirlenmektedir. Harcamaya dayalı GSYİH, alıcıların fiyatlarındaki
toplam nihai harcamalardır.
Gayri safi yurtiçi hasıla, cari fiyatlar (Satınalma gücü paritesi;
uluslararası dolar): Bu veriler, ülke ekonomisi için Dünya Ekonomik
Görünüm ülke grubu kompozitlerini oluşturmak için kullanılan ülke
ağırlıklarının temelini oluşturmaktadır.
Gayri safi yurtiçi hasıla, deflatör (Endeks): GSYİH deflatörü, cari fiyat
GSYİH'sini sabit fiyat GSYİH'sine bölerek elde edilmekte ve alternatif bir
enflasyon ölçümü olarak kabul edilmektedir. Veriler, her ülkenin ulusal
hesaplarının baz yılında ifade edilmektedir.
Kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla, sabit fiyatlar (Ulusal para birimi):
GSYİH kişi başına sabit ulusal para birimi cinsinden ifade edilmektedir.
Veriler, sabit fiyat GSYİH'sinin toplam nüfusa bölünmesiyle elde
edilmektedir.
Kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla, sabit fiyatlar (Satın alma gücü
paritesi; 2011 uluslararası dolar): GSYİH kişi başına sabit uluslararası
dolar cinsinden ifade edilmektedir. Veriler, sabit fiyat satın alma gücü
paritesi (SAGP) GSYİH'sının toplam nüfusa bölünmesiyle elde
edilmektedir.
Kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla, cari fiyatlar (Ulusal para birimi):
GSYİH kişi başına geçerli ulusal para birimi cinsinden ifade edilmektedir.
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Veriler, cari fiyat GSYİH'sinin toplam nüfusa bölünmesiyle elde
edilmektedir.
Kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla, cari fiyatlar (ABD doları): GSYİH
kişi başına cari ABD doları cinsinden ifade edilmektedir. Veriler ilk önce
ulusal para birimindeki GSYİH'nın ABD dolarına dönüştürülmesiyle ve
daha sonra toplam nüfusa bölünmesiyle elde edilmektedir.
Dünya toplamının satın alma-güç-parite (PPP) payına dayalı gayri safi
yurtiçi hasıla (Yüzde): Dünya GSYİH'sının yüzde PPP doları cinsinden
ifade edilmektedir. Bu veriler, iç ekonomi için Dünya Ekonomik Görünüm
ülke grubu kompozitlerini üretmek için kullanılan ülke ağırlıklarının
temelini oluşturmaktadır.
Zımni PPP dönüşüm oranı (Geçerli uluslararası dolar başına ulusal
para birimi): Geçerli uluslararası dolar başına ulusal para birimi cinsinden
ifade edilmektedir. Bu veriler, iç ekonomi için Dünya Ekonomik Görünüm
ülke grubu kompozitlerini üretmek için kullanılan ülke ağırlıklarının
temelini oluşturmaktadır.
Toplam yatırım (GSYİH'nin yüzdesi): Mevcut yerel para birimindeki
toplam yatırımın ve mevcut yerel para birimindeki GSYİH'nın oranı olarak
ifade edilmektedir. Yatırım veya brüt sermaye oluşumu, brüt sabit sermaye
oluşumunun toplam değeri ve stoklardaki ve iktisaplardaki değişikliklerin,
bir birim veya sektör için daha az değerli elden çıkarılması ile
ölçülmektedir.
Gayri safi milli tasarruf (GSYİH'nin yüzdesi): Mevcut yerel para
biriminde gayri safi milli tasarruf ve mevcut yerel para biriminde gayri safi
milli hasıla oranı olarak ifade edilimektedir. Gayri safi milli tasarruf,
emeklilik fonları için bir düzenleme dikkate alındığında, brüt harcanabilir
gelirden daha az nihai tüketim harcamalarıdır.
Parasal Hesaplar
Enflasyon, ortalama tüketici fiyatları (Endeks): Dönem sonu verileri
değil, yıl ortalaması olarak ifade edilmektedir. Tüketici fiyat endeksi
(TÜFE), hane halklarının tükettiği mal ve hizmet fiyatlarındaki
değişiklikleri ölçmektedir.
Enflasyon, ortalama tüketici fiyatları (Yüzde değişim):Ortalama
tüketici fiyatlarının yıllık yüzdeleri yıllık değişimlerdir.
Enflasyon, dönem sonu tüketici fiyatları (Endeks): Yıllık ortalama
veriler değil, dönem sonunda ifade edilmektedir. Tüketici fiyat endeksi
(TÜFE), hane halklarının tükettiği mal ve hizmet fiyatlarındaki
değişiklikleri ölçmektedir.
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Enflasyon, dönem sonu tüketici fiyatları (Yüzde değişim): Dönem sonu
tüketici fiyatlarının yıllık yüzdeleri geçen yılın aynı dönemine göre
değişmektedir
Ticaret Hesapları
Mal ve hizmet ithalatının hacmi (Yüzde değişim):İthalat hacmindeki
yüzde değişim, özellikleri değişmeyen toplam ithalat miktarındaki toplam
değişikliği ifade etmektedir. Mallar ve hizmetler ve fiyatları sabit tutulur,
bu nedenle değişiklikler sadece miktarlardaki değişikliklerden
kaynaklanmaktadır.
Mal İthalatı Hacmi (Yüzde değişim): Mal ithalatı hacmindeki yüzde
değişim, özellikleri değişmeyen mal ithalatı miktarlarındaki toplam
değişikliği ifade etmektedir. Mallar ve fiyatları sabit tutulur, bu nedenle
değişiklikler sadece miktarlardaki değişikliklerden kaynaklanmaktadır.
Mal ve hizmet ihracat hacmi (Yüzde değişim): İhracat hacmindeki
yüzde değişim, özellikleri değişmeyen toplam ihracat miktarındaki toplam
değişikliği ifade etmektedir. Mallar ve hizmetler ve fiyatları sabit tutulur,
bu nedenle değişiklikler sadece miktarlardaki değişikliklerden
kaynaklanmaktadır.
Mal ihracatı hacmi (Yüzde değişim): Mal ihracatı hacmindeki yüzde
değişim, özellikleri değişmeyen mal ihracatı miktarlarındaki toplam
değişikliği ifade etmektedir. Mallar ve fiyatları sabit tutulur, bu nedenle
değişiklikler sadece miktarlardaki değişikliklerden kaynaklanmaktadır.
Toplumsal Hesaplar
İşsizlik oranı (Toplam işgücünün yüzdesi): İşsizlik oranı, ulusal tanım,
ILO uyumlu tanımı veya OECD uyumlu tanımı ile tanımlanabilir. OECD
uyumlaştırılmış işsizlik oranı, işgücünün yüzdesi olarak (işsizlerin toplamı
artı işsizler) işsizlerin sayısını vermektedir.
Nüfus (Kişi): Nüfus sayımı amacıyla, ülkenin toplam nüfusu, nüfus
sayımı kapsamına giren tüm kişilerden oluşmaktadır.
Devlet Finansmanı
Gelir, vergiler, sosyal yardımlar, alacaklar ve diğer gelirlerden oluşan
Genel devlet geliri (Ulusal para birimi) ve Genel devlet geliri (GSYİH'nin
yüzdesi):
Toplam harcama, toplam gider ve finansal olmayan varlıkların net
alımından oluşan Genel yönetim toplam gideri (Ulusal para birimi) ve
Genel yönetim toplam harcamaları (GSYİH'nin yüzdesi).
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Net borç verme (+) / borçlanma (-) gelir eksi toplam harcama olarak
hesaplanan Genel devlet net borç verme / borçlanma (Ulusal para birimi)
ve Genel devlet net borç verme / borçlanma (GSYİH'nin yüzdesi).
Yapısal bütçe dengesi, ekonomik döngünün ötesinde yapısal olmayan
unsurlar için ayarlanan genel hükümet çevrimsel olarak ayarlanmış
dengesini ifade eden, geçici finansal sektör ve varlık fiyat hareketlerinin
yanı sıra bir defalık veya geçici gelir veya gider kalemlerini içeren Genel
yönetim yapısal dengesi (Ulusal para birimi) ve Genel yönetim yapısal
dengesi (Potansiyel GSYİH'nin yüzdesi).
Birincil net borç verme / borçlanma, net borç verme (+) / borçlanma () artı net borç ödenecek / ödenen (faiz gideri eksi faiz geliri) Genel devlet
birincil net borçlanma / borçlanma (Ulusal para birimi) ve Genel devlet
birincil net borçlanma / borçlanma (GSYİH'nin yüzdesi).
Net borç, brüt borç eksi borçlanma araçlarına karşılık gelen finansal
varlıklar olarak hesaplanan parasal altın ve SDR'ler, para ve mevduat,
borçlanma senetleri, krediler, sigorta, emeklilik ve standart garanti
programları ve diğer alacak hesapları kapsayan Genel devlet net borcu
(Ulusal para birimi) ve Genel devlet net borcu (GSYİH'nin yüzdesi)
Brüt borç, borçlu tarafından alacaklıya gelecekte bir tarih veya tarihte
ödeme yapılmasını veya faiz ve / veya anapara ödemesini gerektiren tüm
borçlardan oluşan Genel devlet brüt borcu (Ulusal para birimi) ve Genel
devlet brüt borcu (GSYİH'nin yüzdesi).
Mali yıla karşılık gelen gayri safi yurtiçi hasıla, cari fiyatlar (Ulusal
para birimi): Mali yıla karşılık gelen gayri safi yurtiçi hasıla, ülkenin mali
verileriyle aynı yıldaki GSYİH'sidir.
Ödemeler Dengesi
Cari işlemler hesabı, finansal ve sermaye kalemleri dışındaki tüm
işlemler olan Cari işlemler dengesi (ABD doları) ve Cari işlemler dengesi
(GSYİH'nin yüzdesi)’dir.
Bu göstergeler çerçevesinde 14 Nisan 2020 döneminde açıklanan
rapora göre büyüme tahmini, Ekim 2019 ve Ocak 2020 Dünya Ekonomik
Görüntü Güncelleme projeksiyonlarına göre yüzde 6 puandan daha fazla
azalma göstermiştir. Birkaç ekonominin yaygın salgınlar yaşadığı ve
sınırlama önlemleri uyguladığı gelişmiş ekonomi grubunda büyüme,
2020'de yüzde –6,1 olarak tahmin edilmektedir. Bu gruptaki çoğu
ekonominin ABD (yüzde –5,9), Japonya (yüzde –5,2), İngiltere (yüzde –
6,5), Almanya (yüzde –7,0), Fransa (yüzde –7,2) İtalya (yüzde –9,1) ve
İspanya (yüzde –8,0) dahil olmak üzere bu yıl daralmasının beklendiği
belirtilmiştir (Tablo 1).
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Tablo 1. Dünya Ekonomik Gelişme Projeksiyonları
Ülkeler
Dünya
İleri Ekonomiler
ABD
Euro Bölgesi
Almanya
Fransa
İtalya
İspanya
Japonya
İngiltere
Kanada
Diğer İleri Ekonomiler
Yükselen Piyasalar ve Gelişmekte Olan
Ekonomiler
Yükselen ve Gelişmekte Olan Asya
Çin
Hindistan
ASEAN-5 (Güneydoğu Asya Uluslar Birliği)
Yükselen ve Gelişmekte Olan Avrupa
Rusya
Latin Amerika ve Karayipler
Brezilya
Meksika
Orta Asya ve Merkezi Asya
Suudi Arabistan
Sahraaltı Afrika Ülkeleri
Nijerya
Güney Afrika
Düşük Gelirli Gelişmekte Olan Ülkeler

Kaynak : Dünya
https://www.imf.org)

Ekonomik

2019
2,9
1,7
2,3
1,2
0,6
1,3
0,3
2,0
0,7
1,4
1,6
1,7
3,7

2020
-3,0
-6,1
-5,9
-7,5
-7,0
-7,2
-9,1
-8,0
-5,2
-6,5
-6,2
-4,6
-1,0

2021
5,8
4,5
4,7
4,7
5,2
4,5
4,8
4,3
3,0
4,0
4,2
4,5
6,6

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

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

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

Görünümü

Raporu

16.04.2020,

Raporda salgının bir sonucu olarak, küresel ekonominin 2020'de yüzde
–3 oranında keskin bir şekilde daralması öngörülmektedir. 2008-2009 mali
krizinden çok daha kötü bir tablo ile karşı karşıya kalındığı
vurgulanmaktadır. Salgının 2020'nin ikinci yarısında ortadan kalktığını ve
sınırlama çabalarının yavaş yavaş çözülebileceğini varsayan bir senaryo
kapsamında, küresel ekonominin, politika desteğinin yardımıyla ekonomik
faaliyetler normalleştikçe, 2021'de yüzde 5,8 büyüyeceği öngörülmektedir.
Bununla birlikte, daha ciddi sonuçlar için riskler de önemli görülmektedir.
Daha kötü sonuçların ortaya çıkma olasılığını öngörmek, bulaşmayı
azaltmak ve yaşamları korumak için gerekli önlemler, uzun vadeli insan
sağlığı ve sağlıklı ekonomik için önemli bir yatırım olarak etkili politikalar
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geliştirilmesi önerilmektedir. Belirli sektörler bu durumdan daha fazla
etkilendiği için, politika yapıcıların etkilenen hane halklarını ve işletmeleri
desteklemek amacıyla önemli ölçüde hedeflenmiş mali, parasal ve finansal
piyasa önlemleri uygulaması gerekeceği belirtilmektedir. Uluslararası
düzeyde pandeminin etkilerinin üstesinden gelmek, ikili sağlık ve
finansman şoklarıyla karşı karşıya olan mali olarak kısıtlı ülkelere yardım
etmek ve zayıf sağlık sistemleri olan ülkelere yardımı kanalize etmek için
güçlü çok taraflı işbirliğinin şart olduğu belirtilmektedir. Örneğin bu salgın
krizi, Nepal gibi ekonomisi büyük oranda turizm gelirine bağlı ülkeleri
yönlü zorluklarla karşı karşıya bırakmıştır. Bir yandan, gelişmiş dünyadaki
kadar güçlü olmayan sağlık sistemleri nedeniyle bir sağlık kriziyle
uğraşmak zorunda kalmaktadırlar. Diğer taraftan gerekli harcamaların
yapıldığından emin olacak şekilde sağlık cephesinde ne gerekiyorsa
yapmak önemli görülmektedir (https://www.imf.org).
Uluslararası Para Fonu IMF, 09 Nisan 2019 tarihinde yayınlanan Dünya
Ekonomik Görünüm Raporu'nda 2019 yılında Türkiye'nin ekonomik
büyümesi yüzde 2,5'luk bir daralma yaşayacağı tahmininde bulunmuştur.
2020'de yıllık büyümenin yüzde 2,5 artacağı ve orta vade de 2024'e doğru
yüzde 3,5’e varan bir gelişme yaşanacağını öngörmüştür. IMF’nin 14
Nisan 2020 Dünya Ekonomik Görünümü raporuna göre Türkiye Yükselen
Piyasalar ve Gelişmekte Olan Ekonomiler içerisinde yerini almıştır.
2019’da 0,9’luk bi gelişme kaydettiği belirtilen Türkiye ekonomisinin
COVİD-19 salgını çerçevesinde 2020 yılı için (-5,0)’lik bir daralma
göstereceği ancak 2021 yılında bu daralmanın tekrar (5,0)’lik bir artışla
yükselişe geçeceği tahmin edilmektedir.
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)’nün 08 Nisan 2020 tarihinde yaptığı
açıklamada COVID-19 salgını nedeniyle dünya ticaret görünümüne ilişkin
sayıların oldukça kötü durumda olduğunu belirtmiştir. 2020 yılında dünya
ticaretinde %13 ile %32 arasında düşüş olacağı yönünde tahminde
bulunmaktadır. Dünya Ticaret Örgütü ekonomistleri bu düşüşün etkisinin
2008-2009 mali krizinden daha sarsıcı etkileri olacağını öngörmektedirler.
Özellikle elektronik ve otomotiv sektörlerinin dik ve sert bir ivme ile
düşeceğini ifade eden DTÖ, taşımacılık ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle
perakende ve otelcilik faaliyetlerinin durmasına bağlı olarak hizmet
sektörünün de önemli ölçüde etkileneceğini ileri sürmektedir.
Ticaretin, özellikle en savunmasız üyeleri arasında hayati ilaçların, tıbbi
ürünlerin ve sağlık hizmetlerinin mevcudiyetini ve karşılanabilirliğini
sağlamada önemli bir rol oynadığını belirten DTÖ, ilaçlara ve diğer tıbbi
ürünlere erişimin sağlanması için uluslararası ticaretin önemini
vurgulamıştır. Bu çerçevede COVID-19 ile mücadele bağlamında tıbbi
ürün ticareti ile ilgili bir takım düzenleme ve bilgi notu paylaşımları ile
halk sağlığı açısından ülkelerin ihtiyaç duyduğu ürün ve ekipmanları temin
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etmesini düzenlemeye çalışmaktadır. MFN (Most Favored Nation)
tarifelerini, mal ve hizmet önlemlerini, anlaşmaları COVID-19 sürecine
göre revize ederek şeffaf bilgi paylaşımı üzerinde durmaktadır. COVID-19
salgını bağlamında şeffaf, verimli bilgi paylaşımının çok önemli olduğunu
vurgulayan
bilgi
notları
ile
sürece
katkı
sağlamaktadır
(https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/covid19_e.htm).
Dünya Bankası Grubu ülkelerin COVID-19 pandemisinin acil sağlık
sonuçlarına müdahale etmelerine ve ekonomik toparlanmayı
desteklemelerine yardımcı olmak amacıyla COVID-19 önlemlerini
desteklemeye yönelik Nisan 2020 dönemini takip eden 15 aylık dönemde
160 milyar $’lık bir kaynağı harekete geçirmek için gerekli hazırlıkları
yaptığı açıklanmıştır. Hazırlanan bu geniş kapsamlı program toparlanma
sürecini kısaltmayı, büyüme için gerekli olan koşulları yaratmayı, küçük
ve orta büyüklükteki işletmeleri desteklemeyi ve yoksul ve kırılgan
kesimleri korumayı amaçlamaktadır. Bu operasyonlarda güçlü yoksulluk
odağı olacağı ve politika bazlı finansman ile yoksul ve kırılgan hane
halklarının korunmasının özellikle ön planda tutulacağı belirtilmektedir
(https://www.worldbank.org).
Dünya Bankası’nın hızla uygulamaya geçirilen müdahale paketi ile
hizmet verilen ülkelerde hayatlar kurtarmayı, COVID-19 vakalarının
tespitine, önlenmesine ve gerekli müdahalelerin yapılmasına yardımcı
olması amaçlanmıştır. Ulusal sağlık sistemlerinin güçlendirilmesine ve bu
yıkıcı virüsün daha sonraki muhtemel dalgalarına karşı hazırlıklar
yapılmasına yönelik yaklaşımlar dahil olmak üzere, en iyi uygulamaların
hızlı bir şekilde paylaşılabilmesi için ülke operasyonlarının küresel
düzeyde koordine edilmesi planlanmıştır. Bu çerçevede ilk olarak; Afrika,
Doğu Asya ve Pasifik, Avrupa ve Orta Asya, Latin Amerika ve Karayipler,
Orta Doğu ve Kuzey Afrika, Güney Asya ülkelerini kapsayan salgın
yayılımını kontrol altına alma, ekipman ve malzeme desteği, sağlık
personeli eğitimi, laboratuvar ve tedavi merkezlerinin oluşturulması, acil
durum hazırlık ve müdahale kapasitesini güçlendirmeyi kapsayan projeler
onaylanmıştır (Tablo 2).
Dünya ekonomik kuruluşları, dünya ekonomik görünümünde sanayi,
hizmet, tarım ve ticaretin önemli ölçüde negatif etkilendiği COVID-19
salgın döneminde 2020 yılının ekonomik anlamda büyük bir düşüş ile
gerçekleşeceği görüşünde hem fikir olarak salgından etkilenen tüm ülkeler
için ekonomik göstergeleri arka plana atarak sağlık göstergelerini ve sağlık
hizmetleri, ürün ve malzemelerine ulaşılması için çaba sarf etmektedir.
Küresel düzeyde COVID-19 vakalarının tespiti, yayılmanın önlenmesi,
tedavi ve salgına müdahalede hızlı ve başarılı olunması amacı çerçevesinde
ortaklaşa programlar ve projeler açıklayarak, mali durumu düşük olan
ülkelere ekonomik yardımlar yaparak uygulamalar gerçekleştirmektedir.
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Tablo 2. Hızlandırılmış Fon Kapsamında Finanse Edilen İlk Grup
COVID-19 Acil Durum Müdahale Projeleri
Ülke

Afganistan
Arjantin
Cabo Verde
Kamboçya
Kongo
Dem.Cum.
Cibuti
Ekvador
Etiyopya
Gana
Haiti
Hindistan
Kenya
Kırgız
Cumhuriyeti

Ülke

Proje
Toplamı
(Milyon $)
100,4
35,0
5,0
20,0
47,2
5,0
20,0
82,6
35,0
30,0
1.000,0
50,0
12,5

Maldivler
Moritanya
Moğolistan
Pakistan
Paraguay
Sao Tome e
Principe
Senegal
Sierra Leone
Sri Lanka
Tacikistan
Gambiya
Yemen

Proje
Toplamı
(Milyon $)
7,
5,2
26,9
200,0
20,0
2,5
20,0
7,5
128,6
11,3
10,0
26,9

2. COVID-19 SALGININDA ÜLKELERİN DURUMLARI
Dünya 2002 yılında, Güney Çin'in Guangdong Eyaletinde SARS-CoV
adı verilen zoonotik bir koronavirüs tarafından desteklenen Şiddetli Akut
Solunum Sendromu'nun (SARS) ortaya çıkmasıyla büyük bir şaşkınlık
yaşamıştı. Yaklaşık 30 ülkeye yayılmış olan SARS-CoV toplam 8700 vaka
sayısı ve 774 kişinin ölümü ile dünya için önemli bir deneyim olmuştur.
SARS-CoV’un bu şaşırtıcı etkisinden yaklaşık 10 yıl sonra, 2012 yılında
benzer bir koronavirüs Suudi Arabistan'da Ortadoğu Solunum
Sendromunu (MERS-CoV) tetiklemiştir. MERS-CoV Hem şiddetli
pnömoni nedeniyle 2494 olgu ile 858 kişinin ölümünün yaşandığı 27
ülkede etkili olmuştur. Aradan 8 yıl geçtiğinde, dünyanın belirli
bölgelerinde kalan MERS-CoV salgınına rağmen, 2019'un sonunda Çin’in
Hubei Eyaleti Wuhan'dan yeni bir zoonotik koronavirüs ( SARS-CoV-2 )
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ve koronavirüs Hastalığı ( COVID-19 ) ortaya çıkmıştır. Hızla yayılan ve
13 Masyı 2020 tarihi itibarı ile 4 milyonu aşan vaka ve 287 bini aşan
ölümle sonuçlanmış olan COVID-19 dünya çapında 166 ülkeye yayılmış
bulunmaktadır
(Contibi&Di
Nuzzo&Barp&Bonazza&De
Giorgio&Tognon&Rubino; 2020).
COVID-19 olarak bilinen yeni tür koronavirüs hastalığının neden
olduğu pandemi, dünya çapında milyonlarca insanı eşi görülmemiş bir
panik içinde bıraktı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından, dünyanın
üçte birinden fazlasının şu anda bulaşıcı hastalık salgınlarını kontrol etmek
için en eski ve muhtemelen en etkili yöntemlerden biri olan sosyal mesafe
ya da sosyal uzaklaşma modeli altında olduğu belirtildi. Bununla birlikte,
birçok ülkenin hükümetleri, özellikle Brezilya gibi gelişmekte olan
ülkelerde sosyal mesafeyi uygulamakta güçlük çekmektedir; çünkü yüksek
gelir eşitsizliği olan ülke ekonomisi kırılgandır. Hem gelişmiş hem de
gelişmekte olan ülkelerde literatürde çeşitli çalışmalar COVID-19
hastalığının yayılmasını yavaşlatmak için sosyal mesafenin etkinliğini
göstermiştir.
COVID-19
salgını
sürecinde
son
zamanlarda
Taghrir&Akbarialiabad&Ahmadi Marzaleh; 2020) tarafından yapılan
çalışmada pandemi sırasında kitle karantinasının etkinliği araştırılmış ve
sosyal mesafe stratejilerinin hastalığın yayılmasını kontrol etmede oldukça
etkili
olduğuna
dair
kaliteli
kanıtlar
bulmuşlardır
(Dantas&Campos&Rossi&Ribas; 2020). Birleşmiş Milletler (BM) İklim
Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin önceki genel sekreteri Christiana
Figueres, COVID-19'dan öğrenilecek beş ana ders belirlemiştir: Küresel
tehditler ulusal sınırları tanımıyor; sadece en savunmasız durumumuz
kadar güvendeyiz; küresel zorluklar sistemik değişim gerektirir; korunma
tedaviden daha iyidir ve bilimsel uzmanları dinlemeliyiz (Morrison; 2020).
Bu açıklamadan da hareketle korunmak için sosyal uzaklaşma ülkeler
açısından da toplumsal önlem olarak ilk sırada uygulanmıştır.
Dünya Sağlık Örgütü ve Unicef tarafından ortak yayınlanan 23 Nisan
2020 tarihli “COVID-19 virüsü için su, sanitasyon, hijyen ve atık
yönetimi” rehberinde COVID-19 salgını da dahil olmak üzere tüm bulaşıcı
hastalık salgınları sırasında insan sağlığının korunması için güvenli su,
sanitasyon ve hijyenik koşulların sağlanmasının esas olduğu
vurgulanmaktadır. Topluluklarda, evlerde, okullarda, pazar yerlerinde,
hapishanelerde ve sağlık tesislerinde iyi ve sürekli olarak uygulanan temiz
su ile yıkama ve atık yönetimi uygulamalarının sağlanması, COVID-19
virüsünün insandan insana bulaşmasını önlemeye yardımcı olacağı
belirtilmektedir. Ayrıca henüz COVID-19 virüsünün içme suyu ve
kanalizasyonda hayatta kalması üzerine yönelik bilimsel bir çalışma
olmamasına rağmen su dezenfeksiyonu ve sanitasyon iyileştirmesinin
virüsleri azaltabileceği ileri sürülmektedir. Sanitasyon işçilerinin uygun
eğitimi ve kişisel koruyucu ekipman bir arada kullanımı birçok senaryoda
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etkili olacaktır. Sosyal mesafe önleminden sonra sağlık ve sanitasyon
hizmetlerinin güvenli bir şekilde yönetilmesi ve iyi hijyen kuralları
uygulanarak sağlıkla ilgili birçok fayda sağlanabileceği öngörülmektedir.
Salgından en çok etkilenen 10 ülke içinde, ABD ilk COVID-19 vakasını
23.01.2020 tarihinde bildirmiş ve 12 Mayıs 2020 tarihinde 1.368.376 vaka
ve toplam 82.356 ölüm bildirilmiştir. ABD’deki günlük vaka ve ölüm
sayıları aşağı yönlü hareket etmeye başlamıştır. İngiltere ilk vakayı
31.01.2020 tarihinde bildirmiş ve şu ana kadar toplam vaka 227.741’e,
ölüm sayısı ise 32,769’a ulaşmıştır. Salgının hızı aşağı yönlü bir ilerleme
göstermektedir. İtalya ilk vakasını 31.01.2020 tarihinde açıklamış ve bu
salgın krizinden en çok etkilenen ülkelerden biri olmuştur. Şu ana kadar
221.216 vaka ve 30.911 ölüm bildirilmiştir. Fransa’da ilk vakanın
görülmesi 24.01.2020 tarihinde olmuştur. O günden bu yana 178.349 vaka
ve 26.994 ölüm bildirilmiştir. Hem İtalya hem de Fransa’da salgın halen
artma eğilimindedir. İspanya’da da durum artış eğilimindedir. İspanya ilk
vakasını 01.02.2020 tarihinde onaylamış ve bugüne kadar 228.030 vaka ile
26.920 ölüm bildirmiştir. Mayıs 2020 ayı başında önemli bir düşme
yaşamasına karşın önlemlerin gevşetilmesi salgını tekrar arttırmıştır.
Brezilya’da ilk vaka 26.02.2020 tarihinde bildirilmiş ve salgının yayılma
hızı Nisan 2020 döneminde artmaya başlamıştır. 178.214 vaka ve 12.461
ölüm bildirilmiştir. Belçika ve Almanya salgının ilerleme yönünü aşağı
çevirmiş durumdadır. Belçika’da ilk vaka tespiti 04.02.2020 tarihinde
yapılmış ve bugüne kadar toplam 53.779 vaka, 8761 ölüm gerçekleşmiştir.
Almanya’da ise ilk vaka bildirimi 27.01.2020 tarihine denk gelmektedir.
Aradan geçen zamanda 173.171 vaka ve 7738 ölüm bildirilmiştir.
Almanya’dan bir ay sonra 27.02.2020 tarihinde ilk vakayı bildiren
Hollanda’da salgının yönü aşağıya dönmüş durumdadır. Toplam vaka
sayısı 43.183 ve ölüm 5529 olarak onaylanmıştır. İlk vakanın 19.02.2020
tarihinde görüldüğü İran’da toplam vaka sayısı 110.767 ve ölüm 6733’tür.
Mayıs 2020 döneminde Nisan 2020’ye göre bir azalma sağlansa da halen
yayılmaz hızı artış göstermektedir (https://coronavirus.jhu.edu/data/newcases). Türkiye’deki duruma bakıldığında ise T.C. Sağlık Bakanlığı’nın
açıklamasına göre Ülkemizde ilk COVID-19 vakası 11 Mart 2020 de
saptanmıştır. Aradan geçen zaman içerisinde toplam vaka 1.474.003 ve
toplam ölüm 3.952’ye ulaşmıştır. Bir diğer dikkat çeken ülke Rusya olarak
karşımıza çıkmaktadır. İlk vakanın 12 Mart 2020’de görülmesinden
itibaren 21 Nisan 2020’den sonra salgının tırmanışa geçtiği ve diğer
ülkelerde salgının seyri yavaşlarken Rusya’da özellikle Mayıs 2020’de
tırmanışa geçtiği görülmektedir. Son durum olarak toplam 242.271 vaka
ve 2212 ölüm bildirilmiştir (https://covid19.who.int/).
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Grafik 1. Dünya Genelinde COVID-19 Tablosu

Kaynak:
https://tr.euronews.com/2020/05/13/koronavirus-covid-19-hangiulke-ne-kadar-vaka-kac-kisi-iyilesti-olum-tedavi-ikinci-dalga

COVID-19 salgın krizinden en fazla etkilenen 10 ülkenin içinde İran ve
Brezilya dışındaki sekizi IMF tarafından gelişmiş ülke kategorisinde
tanımlanmıştır. Hatta bunlardan ABD, Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya
son açıklanan Dünya Ekonomik Görünümü raporunda en güçlü
ekonomilere sahip olan ülkeler olarak yer almıştır. Bunun sonucu olarak
da ülkeler sosyal uzaklaşma ve karantina gibi önlemler sonucunda üretimin
azalması, ekonominin daralması, ekonomik gelişmelerde düşüş yaşanması
ile ilgili risklerle karşı karşıya gelmiştir.
Birçok gelişmekte olan ve yeni sanayileşen ülkede kayıt altına alınan
COVID-19 vaka sayıları hâlâ oldukça düşük olmakla birlikte virüsün
dünyanın tamamına ulaştığı bilinmektedir. COVID-19 vakalarının
gelişiminden bağımsız olarak, birçok ülke ekonomik açıdan şimdiden
hasar görmeye başlamış durumdadır. Gelişmekte olan ve yeni sanayileşen
ülkelerin COVID-19 pandemisine karşı aldıkları önlemler gelişmiş
ülkelerin aldığı önlemlerin yanında oldukça küçük çapta olduğu
görülmektedir. Ancak gelişmekte olan ve yeni sanayileşen ülkeler bu
önlemlerin yetmesini ummaktadırlar. Alman yardım kuruluşu
Welthungerhilfe‘nin (Dünya Açlık Yardımı) genel direktörü salgının
dünyanın yoksul bölgelerinde devasa etkileri olacağı uyarısında
bulunmuştur (https://www.dw.com/tr). Buna rağmen son vaka ve ölü
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sayıları salgın krizinin halen gelişmiş ekonomiler üzerinde etkili olduğunu
göstermektedir.
3.ARAŞTIRMA ÇERÇEVESİ VE AMACI
COVID-19 salgının özellikle gelişmiş ülkelerde önemli derecede etkin
olmuş ve ölüm oranları da yadsınamayacak düzeyde gerçekleşmiştir. Bu
dikkat çekici süreç çerçevesinde ekonomi dışındaki ani gelişen kriz
dönemlerinde halk sağlığı eylemlerinin ciddi ekonomik etkileri temelinde
“ekonomik göstergelere göre belirlenen ülkelerin gelişmişlik düzeyinin”
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla ülkeler Uluslararası Para
Fonu (IMF) tarafından hazırlanan Dünya Ekonomik Görünümü Raporunda
belirlenen Gelişmiş Ekonomiler ile Gelişen Piyasa ve Gelişmekte Olan
Ekonomiler olarak iki temel gelişmişlik düzeyine göre sınıflandırılmıştır.
01 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla COVID-19 vaka sayısı Dünya Sağlık
Örgütü’nün açıkladığı verilerden, sanitasyon oranları UNDP’nin İnsani
Gelişme Gösterge Tablolarından, COVID-19 iyileşme sayıları 01 Mayıs
2020 itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm
Ofisi tarafından açıklanan verilerden derlenmiştir. Araştırmaya dahil
edilen değişkenler vaka sayısı, iyileşme sayısı doğrudan COVID-19 verisi
olmakla birlikte sanitasyon oranları COVID-19’u etkileyen bir unsur
olarak ele alınmıştır. COVID-19’dan korunma yöntemleri sosyal
uzaklaşma önlemi ilk sırada yer almakla birlikte hijyenik ve sağlıklı
koşulların oluşturulması ve korunmasını ifade eden sanitasyon da bulaşın
önlenmesinde elzemdir. Bu nedenle ülkelerin yalnızca temiz su
kaynaklarına değil, sanitasyon kavramı altında tüm sağlıklı koşulların
sağlanması ve korunması imkanına sahip olma oranları analize dahil
edilmiştir.
4.ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
Her çalışmada cevap verilmesi gereken araştırma soruları mevcuttur.
Bu sorular arasında “gruplar farklı mı?”, “Hangi değişkenler için gruplar
daha farklılaşıyor mu?”, 'Bir kişinin bu değişkenleri kullanmak için hangi
gruba ait olduğu tahmin edilebilir mi? Bu tür soruları yanıtlarken,
Diskriminant (Ayırma) analizi oldukça faydalıdır. Ülkelerin ekonomik
göstergelere göre sınıflandırması temelinde araştırmanın amacına yönelik
olarak Diskriminant Analizi kullanılmıştır. Diskriminant analizi belli
gruplara ait üyelikleri açıklamaya yönelik çok değişkenli bir istatistiki
yöntemdir (Çokluk&Şekercioğlu&Büyüköztürk, 2012). Diskriminant
analizinin amacı, bağımlı değişken kategorileri arasında mükemmel bir
şekilde
ayrım
yapacak
bağımsız
değişkenlerin
doğrusal
kombinasyonundan oluşan ayrımcı fonksiyonlar geliştirmektir.
Araştırmacının gruplar arasında belirleyici değişkenler açısından önemli
farklılıkların olup olmadığını incelemesini sağlayarak sınıflandırmanın
doğruluğunu değerlendirir. Bağımlı değişkenin kategorik, bağımsız
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değişkenlerin metrik olduğu durumda bağımlı ve bağımsız değişkenler
arasındaki ilişkiyi diskriminant fonksiyonları aracılığıyla tahmin etmeyi
amaçlayan bir tekniktir. Diskriminant analizi çok değişkenli istatistik
teknikleri içerisinde belli varsayımlara dayanan tekniklerden biridir.
Değişkenlerin çok değişkenli normal dağılıma sahip olması, varyanskovaryans matrislerinin homojenliği ve bağımsız değişkenler arasında
çoklu doğrusal bağlantının olmaması üç önemli varsayımdır. (Alpar,2013;
Kalaycı, 2010; Çokluk vd.,2012).
Bu varsayımların yanında önemli olan bir unsur da örneklem
büyüklüğüdür. Burada önemli olan unsur grup büyüklüklerinin birbirine
eşit olmasına gerek olmadığıdır. Ancak buna karşın en az sayıda birime
sahip olan grubun bağımsız değişken sayısından daha fazla birime sahip
olması gerekmektedir. Literatürde grup büyüklüğünün bağımsız değişken
sayısının 4 veya 5 katı olması önerilmektedir (Çokluk vd., 2012: 110).
Araştırmada 3 bağımsız ve iki grup yer almaktadır. Gelişmiş ekonomiler
grubunda 35 ülke, gelişen piyasa ve gelişmekte olan ekonomiler grubunda
137 ülke olmak üzere toplam 172 ülke analize dahil edilmiştir. Bu durumda
en az grup üyeliği 35 olarak literatürde önerilen grup birim sayısına uygun
olarak gerçekleşmiştir.
Diğer varsayımlar açısından çoklu normal dağılım ile varyanskovaryans matrislerinin eşitliği ile ilgili literatürde önemsiz düzeyde
varsayımların ihlal edilmesinin analiz sonuçlarını büyük oranda
etkilememekle birlikte iki önemli varsayım olarak muhakkak kontrol
edilmesi öngörülmektedir (Kalaycı, 2010). Normal dağılımın
sağlanamaması durumunda Lojistik Regresyon Analizi önerilirken,
varyans-kovaryans
matrislerinin
homojenliğinin
sağlanamaması
durumunda “karesel diskriminant analizi” kullanılarak analize devam
edilebileceği ifade edilmektedir (Özdamar, 2004). Bağımsız değişkenler
arasında yüksek korelasyon olması durumunda ise çoklu doğrusal bağlantı
problemi meydana gelmektedir. Bu durumda da bağımsız değişkenin
tahmin gücü azalmakta ve o bağımsız değişken tarafından açıklanan
varyans düşmektedir. Çoklu doğrusal bağlantı probleminin olmaması arzu
edilmektedir ( Çokluk vd., 2012; Kalaycı, 2010).
5.ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE BULGULAR
Araştırma konusu ve amacı çerçevesinde verisine ulaşılabilen gelişmiş
ekonomiler grubunda yer alan 35 ülkeye 1 kodu, gelişen piyasa ve
gelişmekte olan ekonomiler grubunda yer alan 137 ülkeye 2 kodu verilerek
toplam 172 ülke gruplandırılmıştır. COVID-19 onaylanmış vaka oranları,
iyileşme oranları ve ülkelerin en az temel sanitasyon kullanan nüfus
oranları bağımsız değişken olarak analize dahil edilmiştir.
Grup sayılarının eşit olmaması dikkate alınarak “grup büyüklüğünde
hesaplanması” tercih edilerek analiz gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucunda
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Box-M testi sonucu incelenerek kovaryans matrislerinin homojenliğinin
sağlandığı (F=2,666, p=0,103>0,05) görülmektedir. Kovaryans
matrislerinin homojenliğinin sağlanması sonucunda doğrusal diskriminant
analizi ile devam edilmiştir. İkinci önemli varsayım olan bağımsız
değişkenler arasındaki çoklu doğrusal bağlantı problemi için korelasyon
matrisi incelenmiştir. Eğer iki değişken arasındaki korelasyon 0,70’den
daha büyük ise bu durumda ya değişkenlerden biri analiz dışı bırakılır ya
da iki değişken birleştirilerek analize devam edilir. Araştırmanın analiz
sonuçlarında bağımsız değişkenler arasında çoklu doğrusal bağlantı
probleminin olmadığı anlaşılmaktadır (Tablo 3).
Tablo 3. Bağımsız Değişkenler Arasındaki Korelasyonlar
Değişkenler

Sanitas
yon

ToplamV
aka

Sanitasyon

1

ToplamVak

0,048

1

0,89

0,264

Toplamİyil
eşme

a
Toplamİyil
eşme

1

Analiz sonucunda tek bir fonksiyon üretildiği görülmekte olup, bu
fonksiyona ilişkin özdeğer 0,299 olarak gerçekleşmiştir. Kanonik
korelasyon değeri de 0,480 olarak belirlenmiştir (Tablo 4). Her ne kadar
grupları ayırmada özdeğer istatistiği ne kadar büyükse ayırma
fonksiyonunun bağımlı değişkendeki varyans açıklama oranı artıyorsa da
(Kalaycı, 2010) bu değerler elde edilen fonksiyonun grupları ayırmada orta
düzeyde etkili olduğu yönünde değerlendirilebilir (Çokluk vd., 2012).
Tablo 4. Özdeğer İstatistiği
Fonksiyon
1

Özdeğer

Varyans

Kanonik
Korelasyon

0,299

%100

0,480

Tablo 5’te yer alan Wilks’ Lambda istatistiği ise her bir ayırma
fonksiyonu için özdeğer istatistiğinin anlamlılığını açıklamaktadır. Analiz
sonucunda tek bir fonksiyon elde edilmiş olup, Wilks’ Lambda değerine
ilişkin Ki-kare istatistiği (χ2=44,051, p=0,000>0,01) manidardır. Bu da
grupların elde edilen bir tek ayırma fonksiyonu ile ayrılabileceğini ifade
etmektedir.
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Tablo 5. Özdeğer İstatistiği
Fonksiyon

Wilks’
Lambda

1

KiKare

0,770

44,051

df

p

3

0,000

Analiz sonucunda yer alan tek fonksiyonda yer alan bağımsız
değişkenlerin önemini değerlendirmek amacıyla ayırma fonksiyonu
katsayıları ve yapı matrisindeki bağımsız değişkenlerin yükleri dikkate
alınmaktadır (Kalaycı, 2010). Tablo 6’da diskriminant fonksiyonuna
ilişkin standartlaştırılmış kanonik fonksiyon katsayıları verilmektedir.
Regresyon analizi beta katsayılarına karşılık gelen bu katsayılara (Çokluk,
2012; Kalaycı, 2010) bakıldığında en yüksek katkıyı yapan değişken
sanitasyon ve en düşük katkıyı yapan ise toplam iyileşme oranı bağımsız
değişkeninin olduğu görülmektedir.
Tablo 6. Standartlaştırılmış Kanonik Fonksiyon Katsayıları
Fonksiyon

Bağımsız
Değişkenler

1

Sanitasyon

0,770

ToplamVaka

0,409

Toplamİyileşme

0,315

Yapı matrisinde yer alan katsayılar da her bir değişkeninin ayırma
fonksiyonu ile ilişkisini gösteren korelasyon sayıları olarak
değerlendirilmektedir (Tablo 7). Yapı matrisi ile en yüksek korelasyona
sahip bağımsız değişkenin sanitasyon en düşük korelasyona sahip
bağımsız değişkenin de toplam iyileşme oranı olduğu görülmektedir.
Tablo 7. Yapı Matrisi
Fonksiyon

Bağımsız
Değişkenler

1

Sanitasyon

0,817

ToplamVaka

0,529

Toplamİyileşme

0,491

Analiz sonucunda oluşan fonksiyon için Fisher’in lineer
diskriminant fonksiyonları katsayı kullanılarak yeni bir ülkenin özellikleri
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bu katsayılardan oluşan denklemlerle hesaplanarak, yüksek olan sonuca
göre belirlenen gruba atanır.
Gelişmiş Ekonomiler= 2,170+0,904sanitasyon+0,456toplamvaka+0,350toplamiyileşen
Gelişmekte Olan Ekonomiler= -0,265-0,231sanitasyon0,117toplamvaka-0,089toplamiyileşen
Analiz sonucunda elde edilen tek bir fonksiyon bulunmaktadır. Bu
fonksiyon ile doğru sınıflandırma oranı %80,8 olarak gerçekleşmiştir. Bu
da ayırma analizinin gruplandırmada başarılı olduğunu göstermektedir
(Tablo 8).
Tablo 8. Sınıflandırma Sonuçları
Ülkelerin
Gelişmişlik
Düzeyi
Gruplandır
ması

Hesaplan
an
Orjin
al

%

Gelişmiş
Ekonomiler
Gelişen
Piyasa ve
Gelişmekte
Olan
Ekonomiler
Gelişmiş
Ekonomiler
Gelişen
Piyasa ve
Gelişmekte
Olan
Ekonomiler

Tahmin Edilen Grup Üyeliği
Gelişen
Piyasa ve
Gelişmiş
Gelişmek Topla
Ekonomi
te Olan
m
ler
Ekonomi
ler
5

30

35

3

134

137

14,3

85,7

100,0

2,2

97,8

100,0

Analiz sonucunda elde edilen modelin %80,8 oranında başarı bir
sınıflandırma yapıldığı ifade edilebilir. Ancak gruplarda yer alan birim
sayılarının eşit olmaması nedeniyle bu sınıflandırmanın doğruluğunu test
edilmesi amacıyla maksimum şans kriteri ne nispi şans kriteri hesaplanarak
karşılaştırma yoluna gidilmiştir. Analize dahil edilen 172 ülkenin yer aldığı
örneklem büyüklüğünde gelişmiş ekonomilerin yer aldığı grup örneklemin
%20,3’ünü ve gelişmekte olan ekonomiler grubu da örneklemin
%79,65’ini oluşturmaktadır. Maksimum şans kriteri değeri %79,65’tir.
Nispi şans kriteri ise (0,203)2+(0,7965)2=0,6754 olarak hesaplanmıştır.
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Analiz sonucunda elde edilen sınıflandırma oranı (%80,8) nispi şans kriteri
ve maksimum şans kriterinden daha büyük olduğu için başarılı bir
sınıflandırma yaptığı söylenebilir.
Sınıflandırmada hatalı sınıflandırılan 33 ülke olduğu görülmektedir.
Gelişmiş ekonomi grubundayken gelişmekte olan ekonomiler düzeyinde
sınıflandırılan 30 ülke bulunmaktadır. IMF tarafından gelişmekte olan
ekonomi sınıflandırmasına alınan 3 ülkenin ise gelişmiş ekonomiler
arasında sınıflandırıldığı ve bu ülkelerin Türkiye, İran ve Çin olduğu dikkat
çekmektedir. Avustralya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti,
Danimarka, Finlandiya, İngiltere, İsveç, İsviçre, İtalya, İsrail, İzlanda,
Japonya, Kanada, Kuzey Kıbrıs Rum Kesimi, Kore, Letonya, Litvanya,
Lüksemburg, Malta, Norveç, Portekiz, San Marino, Slovak Cumhuriyeti,
Slovenya, Singapur ve Yeni Zelanda’nın ise gelişmiş ekonomiler olarak en
güçlü ülkeler arasında COVİD-19 sürecindeki bağımsız değişkenler
çerçevesinde gelişmekte olan ülke kategorinde sınıflandırılması
manidardır (EK-1).
SONUÇLAR ve DEĞERLENDİRME
Tüm dünyayı ani bir şekilde etkisi altına alan ve uzun dönemli olarak
bir krize sebep olan COVID-19 salgınında ülkelerin öncelikleri acil sağlık
önlemleri olmuştur. Ancak alınan önlemlerin getirdiği ekonomik güçlükler
en gelişmiş ülkeleri bile zorlamaktadır. Salgının yoğunlukla etkin olduğu
10 ülke dikkate alındığında ise dünyanın en büyük ekonomisine sahip G7
ülkelerinden ABD, Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya’nın önde geldiği
dikkat çekmektedir. Yine gelişmiş ekonomiler arasında sayılan Hollanda
ve İspanya’da bu 10 ülke arasında yerini almıştır. Diğer iki ülke ise
Brezilya ve İran’dır. Bu çerçevede en güçlü ekonomilere sahip ülkelerin
salgının yayılmasının önlenmesinde ekonomik güçlülüğün yeterli olmadığı
alınacak önlemlerin ve acil sağlık önlemlerini uygulayabilme başarısının
önemli olduğu görüşü ön plana çıkmaktadır. Bu görüşten hareketle,
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler sınıflandırmasının COVID-19 vaka
sayısı, iyileşme sayısı ve yayılmayı önlemede önemli olan sanitasyon
oranları çerçevesinde değerlendirmek amacıyla diskriminant analizi ile
ülkeler yeniden sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırma sonucunda 30 gelişmiş
ekonomiye sahip ülkenin bu bağımsız değişkenler çerçevesinde gelişmekte
olan ekonomiler arasında yer aldığı görülmektedir. G7 ülkelerinin de
gelişmekte olan ekonomi sınıfına kayması düşündürücüdür. Ülkemiz
açısından gelişmiş ekonomiler sınıfında yer alması nedeniyle sürecin
başarılı yürütüldüğü ifade edilebilir.
Analiz sonucunda bağımsız değişken olarak belirlenen toplam vaka,
toplam iyileşme ve sanitasyon oranlarının ülkelerin sınıflandırılmasında
etkili olduğu en yüksek etkinin sanitasyon oranları olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Sanitasyon, hijyenik ve sağlıklı koşulların oluşturulması ve
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korunması çerçevesinde COVID-19 virüsünün bulaşma yoğunluğunun
azaltılmasında etkili olması, önlem uygulamaları ile bulaş yoğunluğunun
azalmasına bağlı olarak vakaların azalması da önemli bir sonucu
getirmektedir. Diğer ayırıcı değişken olan iyileşme oranları ise ülkelerin
sağlık sistemlerini optimum şekilde örgütleme ve planlaması ile
gerçekleşmektedir.
COVID-19 salgını hızla yayılarak pek çok ülkeyi etkisi altına almış
olmakla birlikte ülke yönetimlerinin alınan önlemler ve kriz yönetimi
sayesinde etkisi farklılaşmaktadır. Salgın, dünyanın en gelişmiş
ekonomilerine sahip ve insani gelişmiş endeksi açısından da ön sıralarda
olan ülkeleri etkisi altına almış olması ve yayılma yoğunluğu, vaka
sayıları, ölüm sayıları ile şaşırtıcı sonuçlara ulaşmıştır. Ekonomik olarak
güçlü olmanın ekonomi dışındaki ani kriz dönemlerinin atlatılmasında
yeterli olmadığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle ülkelerin ekonomik
göstergelerinin gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı
ekonomisi zayıf görülen ülkelerin ekonomi dışında ani gelişen durumları
kontrol altına alma, önleme çalışmalarını uygulama ve kriz yönetimi
başarısının da ülkelerin gelişmişliğinin ayrı birer göstergesi olabileceği
sonucuna ulaşılabilir.
COVID-19 salgın süreci aslında ülkelerin ekonomi dışında güçlerinin
farkına varmaları, beşeri sermayelerinin önemini anlamaları açısından da
önemli bir süreç olmuştur. Halen devam eden bir süreç olması nedeniyle
farklı sağlık göstergelerine ait değişkenler ile ilerleyen süreçte durumun
tekrar değerlendirilmesi akademik anlamda konunun ele alınması bu
değişim ortamına katkı sağlayacaktır.
EK: Analiz Sonucunda Oluşan Gelişmişlik Sınıflandırması
COVID-19
GÖSTERGELERİNE GÖRE

COVID-19
GÖSTERGELERİNE GÖRE

GELİŞMİŞ EKONOMİDEN
GELİŞMEKTE OLAN EKONOMİ
SINIFINA GEÇEN ÜLKELER

GELİŞMEKTE OLAN
EKONOMİDEN GELİŞMİŞ
EKONOMİ SINIFA GEÇEN
ÜLKELER

AVUSTRALYA

ÇİN

AVUSTURYA

İRAN

BELÇİKA

TÜRKİYE

ÇEK CUM.
DANİMARKA
ESTONYA
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FİNLANDİYA
HOLLANDA
İNGİLTERE
İSVEÇ
İSVİÇRE
İRLANDA
İSRAİL
İZLANDA
JAPONYA
KANADA
K.KIBRIS RUM
KORE
LETONYA
LİTVANYA
LÜKSEMBURG
MALTA
NORVEÇ
PORTEKİZ
SAN MARİNO
SLOVAK CUM.
SLOVENYA
SİNGAPUR
YENİ ZELANDA
YUNANİSTAN
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1990 SONRASI ÖZELLEŞTİRİLEN BAZI ŞEKER
FABRİKALARININ ÜRETİM VE İSTİHDAM AÇISINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Kurtuluş Merdan
Giriş
1929 dünya ekonomik buhranı sonucunda yaşanan gelişmeler ekonomi
içerisindeki kamu kesiminin payını ve önemini artırmıştır. Yaşanan
ekonomik krizde Klasik iktisat politikaları etkisiz kalmış, bu durum devlet
müdahalesini gerektirmiştir. Böylece devletin ekonomik yaşamdaki rolü
artmış, Keynesyen politikalar önem kazanmaya başlamıştır. İkinci dünya
savaşıyla birlikte devlet anlayışındaki değişim, devletin ekonomik
yaşamdaki rolünü daha da artırmıştır. Devlet bir taraftan bütçe içerisindeki
payını artırmış diğer taraftan da iktisadi kalkınmada öncü olmuştur.
İkinci dünya savaşından sonra devletin ekonomideki etkisi artmaya
devam etmiş, bu dönem içerisinde sosyal devlet anlayışı giderek önem
kazanmaya başlamıştır. İnsan hakları bildirgesinin yayınlanması,
Roosevelt’in özgürlük adına paylaştığı mesajlar ve 1941 Atlantik
belgesinde insanlara sağlanan sosyal haklar kamu kurum ve kuruluşlarında
‘sosyal refah devleti anlayışının artmasına zemin hazırlamıştır.
1970 yıllarla birlikte yaşanan ekonomik krizler, fiyat artışlarını da
beraberinde getirmiştir. Bu dönem içerisinde ekonomide hem durgunluk
hem de işsizlik bir arada yaşanmıştır. Ortaya çıkan bu sürece ‘durgunluk
içinde enflasyon’ anlamına gelen ‘stagflasyon’ denilmiştir. Bu iki olgunun
aynı anda ortaya çıkması keynesyen anlayışa aykırı olup, uygulanan
politikaları tartışır hale getirmiştir.
1980’li yıllarla birlikte dış piyasalarda yaşanan darboğaz birçok ülkeyi
IMF ile anlaşma yapmaya ve stand- by sözleşmesi imzalamaya zorlamıştır.
Bu sözleşmeyle birlikte Türkiye’ye dış kredi sağlanmasının yolu da
açılmıştır. 5 Nisan kararları sonrası IMF ile imzalanan stand-by
anlaşmasına rağmen Türkiye’ye verilen kredi miktarı sınırlı tutulmuştur.
Özelleştirme faaliyetlerinde istenilen mesafenin alınmamış olması bu
durumun gerekçesi olarak gösterilebilir (Eren, 2000: 146-147).
Devletin etkinlik alanı; kaynakların tahsisi ve dağılımı sırasında
yaşattığı sorunlar nedeniyle daraltılmış, böylece serbest piyasaya geniş
alan bırakılmıştır. 1980 sonrası ağırlığını iyice hissettiren Neo-Klasik
iktisadi akım ile devletin ekonomideki etkinliği azalmış, piyasa
(Dr.öğr. Üyesi); Gümüşhane Üniversitesi, Sosyal Bilimler MYO, Muhasebe,
Gümüşhane/Türkiye, e-mail:kurtulus_m@hotmail.com
*
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ekonomisinin hakim olduğu bir düzen oluşmuştur. 1923’ten itibaren
gerçekleştirilmek istenen sanayi kesimini güçlendirme düşüncesi de sonuç
vermeye başlamış, böylece özelleştirme hareketleri de hız kazanmıştır
(Güngör, 2012: 127).
Özelleştirme, özel sektörün dinamizminden faydalanarak kaynak
dağılımda etkinliği artırmayı amaçlayan ve devletin küçültülmesi hedefi
doğrultusunda uygulanan bir politika olarak görülmektedir. Genel olarak
özelleştirme, devletin mülkiyetinde bulunan varlıkların piyasaya
devredilmesi şeklinde ifade edilmektedir (Başkaya, 2007: 423). Devletin
küçültülmesi ve özelleştirmeye yönelik ilk adımlar 1980’li yıllarla birlikte
atılmıştır. Türkiye’de 1983 yılından itibaren KİT’lerin özelleştirilmesi ve
yabancı sermayenin teşviki konuları ekonomi ve siyasi gündemin önemli
konuları arasına girmiştir (Özbek, 2007: 4). Bu kapsamda ekonomik
kalkınmayı sağlamak ve desteklemek amacıyla yeni yasal ve kurumsal
düzenlemeye gidilmiş ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nin özelleştirme
işlemleri bu düşünce ekseninde ele alınmıştır (İleri, 1998:149).
Dünya genelinde özelleştirme uygulamaları 1970’li yıllarla birlikte
ivme kazanmıştır. Bu uygulamalar öncelikle İngiltere ve Amerika’da
başlamış ve zamanla gelişmekte olan ülkelere kadar yayılmıştır.
Özelleştirme konusunda ülkeden ülkeye farklı gerekçeler belirtilmiş, farklı
yorumlar ortaya atılmıştır. Türkiye’de ise özelleştirmenin gerekçesi olarak
verimlilik artışı gösterilmiştir. Türkiye’de özelleştirmeye yönelik ilk
uygulama 1984 yılında kamuya ait tamamlanmamış tesislerin bitirilmesi
ya da yerine yeni bir tesisin kurulması şeklinde gerçekleştirilmiştir.
Özelleştirme ile ilgili ilk yasal düzenleme 29.2.1984 tarih ve 2983 sayılı
Kanun ile yapılmıştır (Özbek, 2007:5). Özelleştirme ile ilgili yasal
düzenlemeler ilerleyen yıllarda da devam etmiş, bütün hükümetlerin
ekonomik programlarında yer almıştır. Özelleştirme uygulamalarına en
fazla Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) döneminde ağırlık verilmiştir.
AKP’nin,
2003-2014
yıllarını
kapsayan
dönem
içerisinde
özelleştirmelerden elde ettiği kazanç, 1986 yılından itibaren tüm
hükümetlerin elde ettikleri kazançların %86’sına karşılık gelmektedir. Bu
yönüyle AKP, önceki hükümetlerle kesin bir şekilde ayrılmaktadır
(Demirelli, 2014: 41).
1. Türk Şekerin Tarihsel Oluşumu ve Özelleştirme Süreci
1951 yılından 1956 yılına kadar geçen süre içerisinde on bir yeni
fabrika inşa edilerek, fabrika sayısı 15’e yükseltilmiştir.162 yılında Ankara
Şeker Fabrikası ve 1963 yılında Kastamonu Şeker Fabrikası’nın
kurulmasıyla birlikte bu sayı 17’e çıkmıştır. Ülke nüfusunun artışına
paralel olarak artan şeker ihtiyacı karşılamak için yeni şeker fabrikaları
kurulması öngörülmüş ve bu amaçla 1977’de Afyon, 1982’ de Muş ve
Ilgın, 1983’te Bor, 1984’te Ağrı ve 1985 yılında ise Elbistan Şeker
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Fabrikaları kurulmuştur. Daha sonra 1989 yılında Çarşamba, Erciş ve
Ereğli Şeker Fabrikaları, 1991 yılında Çorum, 1993 yılında Kars, 1998
yılında Yozgat ve 2001 yılında ise Kırşehir Şeker Fabrikaları işletmeye
açılmıştır. (www.turkseker.gov.tr; Avcı, 2005: 457-466). 4634 sayılı Şeker
Kanunu’nun yürürlüğe girmeden Bakanlar Kurulu Kararı ile şeker
fabrikası kurulma izni olan Çumra(2004) , Boğazlıyan (2006) ve Aksaray
(2006) Şeker Fabrikaları üretim faaliyetine başlamışlardır. Böylece
pancardan
şeker
üreten
fabrika
sayısı
33’e
ulaşmıştır
(www.konyayenigun.com).
Şeker fabrikaları ile ilgili ilk özelleştirme çabaları 1991 yılında
gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda Kayseri, Amasya ve Konya Şeker
Fabrikalarının yönetim yetkisi Türk Şekerden alınarak Pankobirlik
bünyesine bırakılmıştır. Türk Şeker’in özelleştirme gündemine girmesi ilk
kez 22 Haziran 2000 tarihinde IMF’ye verilen niyet mektubu ile olmuş, bu
süreç 2001 yılında çıkarılan şeker kanunuyla iyice hızlandırılmıştır. Bu
süreçte ilk özelleştirilen fabrikalar Kütahya(2004) ve Adapazarı Şeker
Fabrikaları(2005) olmuştur( www.turkseker.gov.tr). 9 Ekim 2007 tarihli
ve 26668 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 8/10/2007 tarih ve 2007/57
sayılı ÖYK Kararı ile Türk şeker’deki kamu hisselerinin tamamının
özelleştirme programına alınmasına karar verilmiştir (Şeker-İş Sendikası,
2007: 57). Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 2008 yılında aldığı kararla
Türk şeker, yeniden özelleştirme programına alınmıştır. Bu program
çerçevesinde Türk Şeker’in portföy grupları halinde özelleştirilmesine ve
özelleştirme sonrasında fabrikaların en az 5 yıl süreyle şeker üretim
faaliyetlerinin devamlılığına karar verilmiştir. Portföy oluşumunda coğrafi
dağılış esas alınmış ve bu kapsamda şeker fabrikaları; Portföy A (Kars,
Ağrı, Muş, Erciş ve Erzurum); Portföy B (Erzincan, Elazığ, Malatya ve
Elbistan) ; Portföy C (Yozgat, Çorum, Kastamonu, Kırşehir, Turhal ve
Çarşamba); Portföy D (Ereğli, Bor ve Ilgın); Portföy E (Uşak, Burdur,
Afyon Alpullu ve Susurluk) ile; Portföy F (Eskişehir ve Ankara) şeklinde
sınıflandırılmıştır. C Portföyü pazarlık usulüne göre 2009 yılında satışa
çıkarılmış fakat Şeker-İş Sendikası tarafından açılan dava neticesinde iptal
kararı alınmıştır. 2016 yılına gelindiğinde ise, Türkiye Şeker Fabrikaları
A.Ş.’nin özelleştirilme süreci iki yıl süreyle uzatılmıştır. Sürenin
dolmasıyla birlikte, 20 Şubat 2018 tarihinde T.C. Başbakanlık
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Türk Şeker’e ait; 14 şeker
fabrikasının (Afyon, Alpullu, Bor, Burdur, Çorum, Elbistan, Erzincan,
Erzurum, Ilgın, Kastamonu, Kırşehir, Muş, Turhal ve Yozgat)
özelleştirilmesi için ihale süreci başlatılmıştır. Bu kapsamda 21 Şubat 2018
tarihinde gerçekleştirilen ihaleler sonucunda 10 fabrika özelleştirilmiştir.
Burdur, Yozgat ve Ilgın Şeker fabrikalarının satışı ise 25.12.2018 tarihli ve
505 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile iptal edilmiştir. Faaliyetlerini 25
şeker fabrikası ile sürdürmekte iken yapılan özelleştirmeler sonrası fabrika
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sayısı 15’e düşen Türk Şeker’in pancar şekeri sektöründe %65 olan
kapasitedeki payı %37’ye, %56 olan kotadaki payı ise %36’ya düşmüştür.
Türkşeker, ülke genelinde; 15 şeker, 2 makina, 1 Elektromekanik Aygıtlar
Fabrikası, 2 alkol, 1 tohum işleme fabrikası,1 Araştırma Enstitüsü ile reel
sektöre katkıda bulunmakta ve halen sektörün en güçlü oyuncusu olmaya
devam etmektedir (www.turkseker.gov.tr).
2. Literatür Özeti
Literatür incelendiğinde, sosyal bilimler alanında yapılan çalışmaların
şeker fabrikalarının özelleştirilmesi ve şeker piyasasında uygulanan
politikalar üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir.
Kıymaz (2001) çalışmasında, özelleştirmenin kaçınılmaz olduğunu ve
özelleştirilen kuruluşların üretime devam etmesi gerektiğini
vurgulamaktadır. Kıymaz, özelleştirme işlemlerinin zamanında yapılması
gerektiğini ve özelleştirme sürecinin uzamasının ekonomik kayıplara yol
açacağını dile getirmektedir. Bu kayıplar teknolojinin eskimesi ve yetişmiş
iş gücünün sektör dışına çıkması şeklinde ortaya çıkmıştır. Bu çalışma
bağlamında devletin şeker arzının sürdürülebilirliğine yönelik denetim ve
şeker üreticilerin yönelik desteğinin özelleştirmeden sonrada devam etmesi
gerektiği vurgulanmaktadır.
Akbay (2003) tarafından gerçekleştirilen çalışmada pankobirlik türü
üretici örgütlerinin gerekliliğinden bahsedilmektedir. Üretici ve tüketici
kesiminin mağduriyet yaşamaması için bu tür örgütlerin devam etmesi
gerektiği vurgulanmaktadır. Özelleştirme yapılırken satış sözleşmesinde
üretimin devamlılığının yer alması gerektiği ve özelleştirme sonrası
monopolleşmenin önüne geçilebilmesine yönelik mekanizmaların
işletilmesi gerektiği dile getirilmektedir.
Karabulut ve Toprak (2007) tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada,
özel ve kamu sektöründe yer alan şeker fabrikalarının verimlilik ve maliyet
değerleri ele alınmıştır. Bu değerlendirme 2005 yılı üretim verilerine göre
yapılmıştır. Çalışma sonunda maliyet ve verimlilik açısından özel ve kamu
sektörü arasında önemli farkların olduğu tespit edilmiştir. Özel sektörde
yer alan fabrikaların, kamu sektöründe yer alanlara göre daha verimli
üretim yaptıkları gözlenmiştir.
Mulva vd., (2009), serbestleşmenin Kenya’daki Şeker Endüstrisi
üzerindeki etkisini veri zarflama analizi ile ortaya koymaya çalışmışlardır.
Çalışma’da 1980 ile 2000 yılları esas alınmıştır. Çalışmanın sonunda şeker
endüstrisinin serbestleştirilmesiyle birlikte piyasanın rolünün arttığı,
devletin etkisinin azaldığı, verimin ve üretimin arttığı gözlemlenmiştir
Taşdoğan ve Taşdoğan (2012) çalışmalarında, 2009 yılında
özelleştirme kapsamına alınan Türk Şeker’e ait 25 fabrikanın 1994-2009
dönemine ait ara malı ve nihai mal üretim etkinliğini panel veri seti
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kullanılarak değerlendirmeye çalışmışlardır. Malmguist endeksini
kullandıkları çalışmalarında, fabrikaların 1994-2009 yılları arasında ara
malı ve nihai mal üretiminde teknolojik açıdan geri kaldığını, özelleştirme
sürecinin yaşandığı 2009 yılında ise bu gerilemenin daha da artığını tespit
etmişlerdir. Bu çalışmaya göre özelleştirmenin gerekçesi olarak
fabrikaların teknolojik açıdan eksik bırakılması gösterilmektedir. Aynı
zamanda özelleştirme sürecinde yaşanan etkinlik, istihdam ve üretim
kayıplarının sorunu daha da ağırlaştırdığı sonucuna varmışlardır.
Güney (2013) tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada Konya Şeker
Fabrikası’nın özelleştirmeden önceki ve sonraki durumu maliyet açısından
ele alınmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda özelleştirme sonrası fabrikanın
gelirlerinde %1000 artış ve karının da %300 arttığı bulgusuna ulaşılmıştır.
Kars Ticaret Odası (2014) tarafından Kars Şeker Fabrikasına yönelik
hazırlanan bir raporda, ülke genelinde şeker sektöründe yaşanan sıkıntılara
rağmen makineleşmeye ve modern tarım yöntemlerine bağlı olarak şeker
üretiminde ve verimlilik oranında artış yaşandığı gözlenmiştir. Doğu
Anadolu’daki diğer şeker fabrikalarının tersine Kars Şeker Fabrikası’nda
verimlilik artırılamamış, ekim alanları önemli oranda daraltılmıştır. Kars
Şeker Fabrikası’nın etkinsizliği daha çok pancar ekim düzeyinin düşük
olmasından kaynaklandığı belirtilmiştir. Çalışma sonunda Kars Şeker
Fabrikasının devamlılığının sağlanabilmesi için, devletin çiftçiyi
desteklemesi ve yatırımları teşvik etmesi önerilmektedir.
Kaya (2015) tarafından Ağrı Şeker Fabrikasına yönelik gerçekleştirilen
çalışmada, Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan fabrikaların şeker
üretiminde kar marjının daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Diğer taraftan
Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan fabrikaların sosyo-ekonomik hayat
üzerindeki etkilenin diğer bölgelerde yer alan fabrikalara kıyasla daha fazla
olduğu gözlenmiştir. çalışma sonunda Ağrı bölgesinde alternatif ürün
çeşitliliğinin azlığı ve kamu yatırımlarının yetersiz olması gibi nedenlerden
dolayı Ağrı il ekonomisi için şeker üretiminin devamlılığın sağlanması ve
Ağrı Şeker Fabrikası’nın kapatılmaması gerekliliği üzerinde durmuştur.
Kostakoğlu vd., (2016) çalışmalarında, Eskişehir Şeker Fabrikası’nın
özelleştirilmesine yönelik bir model ortaya koymuşlardır. Çalışmalarında
kamu idaresinde bulunan şeker fabrikalarının verimsiz çalıştıklarını,
devlete büyük bir maliyet getirdiklerini ve bu nedenle özerk bir statüye
kavuşması gerektiğini tespit etmişlerdir. Çalışmanın sonunda şeker
fabrikalarının kooperatif-devlet ya da kooperatif-devlet-özel sektör
ortaklığına devredilmesi yolu ile etkinliğini daha da artırabileceklerini
belirtmişlerdir.
Erdinç (2017) çalışmasında, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine
yönelik düzenlemelerin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini dile
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getirmektedir. Erdinç, bu düzenlemelerin yanı sıra üreticilerin pancar
üretiminden şeker üretim pazarlamasına kadar gecen süreç içerisine dahil
olmalarını sağlayacak bir mekanizmanın olması gerektiğini belirtmektedir.
Çiçek ve Acar (2018) tarafından Burdur Şeker Fabrikasının
özelleştirilmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmada, özelleştirmenin en
çok şeker işçilerini ve pancar çiftçilerini etkileyeceği ortaya
koyulmaktadır. Özelleştirmeyle birlikte bölgenin pancar tarımından
uzaklaşacağı, işsizliğin artacağı ve şeker fabrikalarının ortadan
kalkmasıyla inşaat sektörüne rant sağlanacağı öngörülmektedir.
3. Araştırmanın Metodolojisi
Araştırmanın metodolojisi; araştırmanın sınırlılığı, amacı, önemi ve
kapsamından oluşmaktadır.
3.1. Araştırmanın Sınırlılığı
Bu araştırmada 1990 yılından sonra farklı tarihlerde özelleştirilen 6 adet
şeker fabrikası incelenmiştir. Özelleştirilen şeker fabrikalarının tamamı
dahil edilmediğinden araştırmanın sınırlılığını 6 şeker fabrikası
oluşturmaktadır. Bu çalışma bağlamında farklı zaman diliminde
özelleştirilen Amasya (1991), Kayseri (1992), Konya (1992), Kütahya
(2004), Adapazarı (2005) ve Erzurum Şeker Fabrikaları’nın (2018) çalışan
personel sayısı ve şeker miktarları incelenmiştir. Bu kapsamda ölçek alınan
şeker fabrikalarının özelleştirme öncesi ve sonrası yıllık verileri baz
alınmış ve bu veriler ışığında değerlendirme yapılmıştır.
3.2. Araştırmanın Amacı
Bu araştırmada 1990 sonrası Türkiye’de özelleştirilen 6 adet şeker
fabrikasının özelleştirme öncesi ve sonrası üretim ve istihdam oranları
tespit edilmiştir. Bu araştırmayla özelleştirmenin üretim ve istihdam
üzerindeki etkilerini belirlemek amaçlanmaktadır.
3.3. Araştırmanın Önemi ve Kapsamı
Bu araştırma ile özelleştirilen şeker fabrikalarının istihdam ve üretim
üzerine olan etkileri incelenmiş, özelleştirme uygulamamalarının ne derece
etkili olduğu, istihdam ve üretime nasıl katkı sağladığı tespit edilmeye
çalışılmıştır. Araştırmada ile elde edilen sonuç ve bulguların gelecekte bu
alanda çalışma yapmayı düşünen kişilere yol gösterici olacağı
düşünülmektedir.
3. 4. Özelleştirme Öncesi ve Sonrası Bazı Şeker Fabrikalarının
Ekonomik Durumu
a. Amasya Şeker Fabrikası
Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. 12.08.1952 tarihinde Amasya Pancar
Ekicileri Kooperatifi, S.S. Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi, T.C. Ziraat
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Bankası, Türkiye İş Bankası ve Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’nin
ortaklıkları ile her biri 1.000- TL olan 10.000 hissenin meydana getirdiği
10.000.000.- TL. Sermaye ile 12.08.1952 tarihinde kurulmuş ve
11.09.1954 tarihinde de işletmeye açılmıştır. Günlük 1800 ton pancar
işletme kapasitesi ile kurulan fabrika, ilk kampanyasını 1954 yılında 9259
çiftçi ile 6858 hektarlık alanda gerçekleştirmiştir. 73 gün süren kampanya
döneminde 111.806.968 Kg pancar işlenerek 17.287.625 Kg Kristal Şeker
elde edilmiştir (https://amasyaseker.com.tr).
Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. sermayenin tamamı özel teşebbüs ve
çiftçi tabanına yayılması düşüncesiyle kurulmuş, kooperatifleşme
hareketinin ilk örnekleri arasında yer almaktadır. Şirket kurulduktan iki ay
sonra Ziraat Bankasının hisseleri Amasya ve Turhal pancar ekicileri
kooperatifleri tarafından satın alınmıştır. Böylece şirketin %75’lik hissesi
pancar ekicileri kooperatiflerinin eline geçmiştir. Şirketin yönetimi 1991
yılına kadar Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’ye bırakılmıştır. Türk Şeker
içerisinde özelleştirilen ilk fabrika Amasya Şeker Fabrikası olmuştur.
Şirketin çalışan sayısındaki azalış 1991’de özelleşmesiyle birlikte devam
etmiş, 1994 yılına gelindiğinde çalışan sayısı 396’ya kadar düşmüştür
(Tablo1).
Tablo 1. Yıllar İtibariyle Amasya Şeker Fabrikasında Kampanya
Dönemlerinde Çalışan Sayıları
Kampanya Dönemleri

Çalışan Sayısı

1988

1787

1989

1520

1990

1432

1991*

1360

1992

1115

1993

765

1994

396

Kaynak: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., 2019

Tablo 1’de özetlenen bulgular 1988-1994 yılları arasında fabrikada
çalışan sayılarını vermektedir. Tablo 1’e göre çalışan sayısında yıldan yıla
sürekli bir azalış yaşanmaktadır. Bu azalış özelleştirmeden sonra çok daha
fazla hissedilmektedir.
Tablo 2. Yıllar İtibariyle Amasya Şeker Fabrikasında Kampanya
Dönemlerinde Üretilen Şeker Miktarı

Kampanya Dönemleri

Üretilen Şeker Miktarı
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1988

77900

1989

71559

1990

83250

1991*

61500

1992

82750

1993

98000

1994

38600

Kaynak: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., 2019

Yıllar itibariyle Amasya Şeker Fabrikasında kampanya dönemlerinde
üretilen şeker miktarları Tablo 2’de verilmektedir. Tabloya göre kampanya
dönemlerinde üretilen şeker miktarı özelleştirmeye kadar sürekli artmış,
özelleştirmeyle birlikte düşen şeker miktarı tekrar yükselişe geçmiş ve
1993 yılında en yüksek seviyesine ulaşmıştır. 1994 krizinin etkisiyle
birlikte üretilen şeker miktarında büyük bir düşüş yaşanmıştır (38.600
Ton).
b. Kayseri Şeker Fabrikası
7 Nisan 1954 tarihinde hizmete açılan Kayseri Şeker Fabrikası 1955
yılında makine montajına ve deneme kampanyasına başlamıştır. Bu tesis
dönemin başbakanı Adnan Menderes tarafından 1955 yılında 12 milyon
lira sermaye ile işletmeye açılmıştır. Kayseri şeker Fabrikası, Kayseri,
Yozgat, Sivas, Nevşehir ve Kırşehir illerine bağlı 295 köyde sözleşmeli
pancar ekimi yapılmaktadır.
Bölgede bulunan çiftçilerin ürettiği pancarı işleyen tesis 1992 yılında
özelleştirilmiştir. Özelleştirmeden sonra özellikle 2011’li yıllarda sıkıntılı
günler geçiren işletme, mali disiplin sayesinde tarihi cirolara olaşmış ve
2015 vergilendirme döneminde Kayseri vergi rekortmenliğine adını
yazdırmıştır (www.kayseriseker.com.tr).
Tablo 3. Yıllar İtibariyle Kayseri Şeker Fabrikasında Kampanya
Dönemlerinde Çalışan Sayıları
Kampanya Dönemleri

Çalışan Sayısı

1988

1100

1989

1402

1990

1336

1991

1023
539

1992*

1327

1993

894

1994

740

Kaynak: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., 2019

Tablo 3’te özetlene bulgular, yıllar itibariyle Kayseri Şeker
Fabrikasında kampanya dönemlerinde çalışanların sayısını vermektedir.
Elde edilen bulgular özelleştirmeden önce istihdam edilen sayının fazla
olduğunu, özelleştirmeden sonra bu sayının hızla azaldığını ortaya
koymaktadır (Tablo 3).
Tablo 4. Yıllar İtibariyle Kayseri Şeker Fabrikasında Kampanya
Dönemlerinde Üretilen Şeker Miktarı

Kampanya Dönemleri

Üretilen Şeker Miktarı

1988

49100

1989

50300

1990

71950

1991

83500

1992*

78350

1993

88185

1994

72730

Kaynak: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., 2019

Kayseri Şeker Fabrikasında kampanya dönemlerinde üretilen şeker
miktarı Tablo 4’te verilmektedir. Üretilen şeker miktarı yıllar içinde inişli
çıkışlı dalgalanmalar gösterse de özelleştirme sonrası şeker miktarında çok
fazla değişim yaşanmamıştır (Tablo4).
c. Konya Şeker Fabrikası
Konya Şeker Fabrikası üretime 1954 yılında 1800 ton şeker işleme
kapasitesi ile başlamıştır. Şirketin en büyük hissedarları 46 bin ortağının
olduğu Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi çalışanlarıdır. Pankobirlik ve
bünyesindeki 16 pancar kooperatifinin hissedar olduğu şirket 40 yıl
boyunca devlet tarafından işletilmiştir. Özelleştirmenin yoğun olduğu
1990’lı yılların başında, şirket pancar ekicilerine yani gerçek sahiplerine
geri verilmiştir. Devir işlemleri kademeli olarak gerçekleştirilmiş, şirket
yönetimi 1994 yılında tamamen kooperatiflere devredilmiştir.
Kuruluş aşamasında 1800 ton şeker işleme kapasitesine sahip olan
şirket, 1966 yılında kapasitesini 2700 tona, 1978’de 6000 tona çıkarmıştır.
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Konya şeker, Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş.’nin yönetiminde istenilen
büyümeyi yakalayamamış olsa da kapasitesini kademeli olarak artırmayı
başarabilmiştir. Kuruluşundan 2000 yılına kadar sadece şeker üreten şirket,
2000’li yıllarla birlikte yönetim felsefesinde değişikliğe gitmiş, yeni
stratejiler belirlemiş ve faaliyet alanını genişletmeye başlamıştır. Bu
kapsamda ilk olarak 1954 yılında kurulan fabrikanın teknolojisi yenilerek
üretimde otomasyona geçilmiş ve bu şekilde işletme verimliliği
sağlanmaya çalışılmıştır. Söz konusu dönem boyunca fabrikanın günlük
pancar işleme kapasitesi artırılmış, melasta kalan şeker oranı düşürülmüş,
yakıt ve işçilik giderleri azaltılmıştır. Tüm bu gelişmelere ek olarak
istihdamın kalitesi artırılmış, mesleki formasyona önem verilmiş ve
kalifiye işçi oranı %92’ye kadar yükseltilmiştir.
Konya Şeker Fabrikası öz kaynaklarını etkin kullanarak dünya
ölçeğinde 45 üretim tesisini faaliyete geçirmiş, alanında en hızlı gelişen
şirket olmuştur. Şirket üretim yelpazesini 14 yıl içerisinde kristal şekerden
tatlı şerbetine, şekerlemeden çikolataya, dondurulmuş ürünlerden ayçiçeği
yağına, atıştırmalıklardan et ve et ürünlerine, organik gübreden
hayvancılığa kadar genişletmiştir.
Yeni yönetim anlayışıyla birlikte pazar payını sürekli artıran Konya
Şeker, 10 bine yakın kişiye istihdam olanağı sağlamaktadır. Şirket şuan
için dondurulmuş patates pazarında lider konumdadır. Konya şeker,
yaklaşık 1 milyon hektarlık alanda 40 bin çiftçiyle sözleşmeli tarım
yapmakta, Türkiye’nin toplam pancar şekeri üretiminin yaklaşık %22’sini
gerçekleştirmektedir. Türkiye’nin ilk ve tek sıvı şeker tesisine sahip olan
Konya Şeker, sanayi faaliyetlerini 9 kampüs ve 2 yerleşkede
sürdürmektedir (www.konyaseker.com.tr).
Tablo 5. Yıllar İtibariyle Konya Şeker Fabrikasında Kampanya
Dönemlerinde Çalışan Sayıları

Kampanya Dönemleri

Çalışan Sayısı

1988

1170

1989

1194

1990

1141

1991

820

1992*

1174

1993

1101

1994

1604

Kaynak: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., 2019
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Tablo 5’te yıllar itibariyle Konya Şeker Fabrikasında kampanya
dönemlerinde çalışan insanların sayıları verilmektedir. Özelleştirme
öncesinde çalışan sayısı inişli çıkışlı bir seyir izlese de özelleştirme sonrası
personel sayısında özellikle 1994 yılında büyük bir artış yaşanmıştır.
Tablo 6. Yıllar İtibariyle Konya
Dönemlerinde Üretilen Şeker Miktarı

Şeker

Fabrikasında

Kampanya

Kampanya Dönemleri

Üretilen Şeker Miktarı

1988

117300

1989

100471

1990

140150

1991

143750

1992*

146250

1993

175700

1994

130586

Kaynak: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., 2019

Tablo 6’da özelleştirme öncesi ve sonrası Konya Şeker Fabrikası’nda
elde edilen şeker miktarları verilmektedir. Özelleştirme öncesi artan şeker,
miktarı özelleştirme sonrasında inişli çıkışlı bir seyir izlemektedir.
d. Adapazarı Şeker Fabrikası
Adapazarı Şeker Fabrikası 16 Ocak 1952 tarihinde kurulmuş, 11 ekim
1953 tarihinde de ilk şeker üretimine başlamıştır. Uşak, Alpullu, Turhal ve
Eskişehir Şeker Fabrikasından sonra Cumhuriyet döneminde kurulan
beşinci kurulan fabrikadır. Anonim şirket statüsünde kurulan ilk fabrika
Adapazarı Şeker Fabrikasıdır.
Kuruluş döneminde 1.600 ton/gün pancar işleme kapasitesinde olan
işletme, üretimini 1961 yılında 3. 000 tona ve 1981 yılında ise 6.000 tona
çıkarmıştır. Bölgenin iklim yapısı, pancardaki şeker oranının düşük olması
ve tarım alanlarının alternatif ekime açık olması gibi nedenlerden dolayı
artan pancar ihtiyacı Ankara, Eskişehir, Konya ve Kastamonu şeker
fabrikalarından karşılanmıştır (www.adaseker.com.tr).
Adapazarı Şeker Fabrikası 1994 yılına kadar Türkiye Şeker Fabrikaları
A.Ş.’ nin iştiraki olarak faaliyetlerimi sürdürmüştür. Türkiye İş Bankasının
elinde olan bir kısım hisseleri de 1994 yılında Türkiye Şeker Fabrikaları
A.Ş.’i tarafından satın alınmıştır. Fabrika, 1999 yılında Marmara depremi
nedeniyle üretime ara vermiş, 2004 yılında özelleştirme idaresine
devredilmiştir. 2005 yılında Adapazarı Şeker Fabrikası 45.750.000,- USD
bedel ile SS Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi (APEK) tarafından
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satın alınmıştır. Fabrika 2012 yılında Asya Katılım Bankası A.Ş’ye, 2013
yılında ise Temel Doğal Gıdalar Ve Tarım Ürün. Ürt. Paz. A.Ş. ’ye
devredilmiştir (www.adaseker.com.tr).
Tablo 7. Yıllar İtibariyle Adapazarı Şeker Fabrikasında Kampanya
Dönemlerinde Çalışan Sayıları

Kampanya Dönemleri

Çalışan Sayısı

2002

410

2003

512

2004

710

2005*

780

2006

613

2007

501

Kaynak: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., 2019

Adapazarı Şeker Fabrikası’nda 2002-2007 yılları arası kampanya
dönemlerinde çalışan sayısı Tablo 7’de verilmektedir. Özelleştirmenin
gerçekleştirildiği 2005 yılına kadar personel sayısında sürekli bir artış,
özelleştirmeden sonra ise çalışan sayısında sürekli bir düşüş yaşanmıştır
(Tablo 7).
Tablo 8. Yıllar İtibariyle Adapazarı Şeker Fabrikasında Kampanya
Dönemlerinde Üretilen Şeker Miktarı

Kampanya Dönemleri

Üretilen Şeker Miktarı

2002

29123

2003

19342

2004

21810

2005*

20500

2006

19702

2007

18750

Kaynak: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., 2019

2002-2007 yılları arası Adapazarı Şeker Fabrikası’nda üretilen şeker
miktarı Tablo 8’de verilmektedir. Özelleştirmenin gerçekleştirildiği 2005
yılına kadar olan şeker miktarı inişli çıkışlı fakat azalan bir seyir izlerken,
özelleştirmeden sonra şeker miktarı 2006 ve 2007 yılları arasında sürekli
bir azalış göstermiştir (Tablo 8).
543

e. Kütahya Şeker Fabrikası
Kütahya Şeker Fabrikası, 4 Kasım 1954 tarihinde 3.850 metre kare
kapalı alan üzerinde kurulmuştur Günlük 800 ton pancar işleme
kapasitesine sahip olan fabrika 333.397 metrekare alana yayılmıştır.
Türkiye’de şeker pancarından kristal şeker üretiminde gıda güvenliği
yönetim belgesine sahip ilk ve tek kuruluş Kütahya Şeker Fabrikasıdır.
Toprak yapısı ve iklim özellikleri itibariyle bölgede üretilen pancar
oldukça kaliteli olmakla birlikte 7-8 kilogram pancardan 1 kilogram şeker
elde edilmektedir. Her yıl ortalama 9 ile 12 bin arasında çiftçiyle sözleşme
yapılmakta ortalama 60 ile 70 bin dekar arasında pancar ekimi
yapılmaktadır. Yıllık ortalama 200 ile 240 bin ton arasında pancar
yetiştirilmektedir
Kütahya’da yetişen kalitesi yüksek pancarın bünyesinde yaklaşık %1819 oranında şeker bulunmakta, bulunan şekerin ancak %15-16 kadarından
beyaz şeker üretilebilmektedir. Kalan kısmın şekerini almak avantajlı
olmayacağından,
yan
ürün
olarak
melas
elde
edilmektedir(www.torunlar.com).
Tablo 9. Yıllar İtibariyle Kütahya Şeker Fabrikasında Kampanya
Dönemlerinde Çalışan Sayıları

Kampanya Dönemleri

Çalışan Sayısı

2001

635

2002

708

2003

559

2004*

533

2005

366

2006

257

Kaynak: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., 2019

Tablo 9 incelendiğinde, Kütahya şeker fabrikasında kampanya
döneminde çalışan sayılarının özelleştirme öncesinde inişli çıkışlı
bir seyir izlediği özelleştirme sonrasında ise sürekli azaldığı
görülmektedir (2004-2006 yılları arası).
Tablo 10. Yıllar İtibariyle Kütahya Şeker Fabrikasında Kampanya
Dönemlerinde Üretilen Şeker Miktarı

Kampanya Dönemleri

Üretilen Şeker Miktarı

2001

32940
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2002

36170

2003

30366

2004*

40012

2005

38000

2006

27382

Kaynak: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., 2019

Tablo 10’da verilen bulgular, Kütahya Şeker Fabrikasında
kampanya döneminde üretilen şeker miktarının özelleştirme öncesi
inişli çıkışlı seyir izlediği, özelleştirme sonrası ise sürekli azaldığını
ortaya koymaktadır.
f. Erzurum Şeker Fabrikası
Erzurum Şeker Fabrikası, 1956 yılında Aziziye İlçesi sınırları
içerisinde, ana ulaşım bağlantıları üzerinde kurulmuştur. Başlangıçta 1500
ton/gün kapasite ile kurulan şeker fabrikası 1970 yılında kapasitesine iki
katına çıkarmıştır. İlçenin ekonomik kalbi olarak nitelendirilen Erzurum
Şeker Fabrikası hammaddeye yakın olma ve kırsal kalkınmaya destek
olmak amacıyla kurulmuştur. Aziziye, il merkezine çok yakın olması
nedeniyle, ticaret açısından Erzurum kentinin gölgesinde kalmış bir
yerleşim yeridir. İlçede sanayi sektörüyle birlikte tarım ve hayvancılık,
halıcılık ve kaplıca işletmeciliği ön olana çıkmaktadır.
Tablo 11. Yıllar İtibariyle Erzurum Şeker Fabrikasında Kampanya
Dönemlerinde Çalışan Sayıları

Kampanya Dönemleri

Çalışan Sayısı

2014

424

2015

404

2016

376

2017

348

2018*

321

2019

212

Kaynak: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., 2019

Tablo 11’deki verilerden hareketle, yıllar itibariyle Erzurum Şeker
Fabrikasında çalışan sayısı incelenmiştir. Bu tabloda verilen bulgular
çalışan sayısının sürekli azaldığını ortaya koymaktadır. En büyük azalış
özellikle 2019 yılında yaşanmaktadır. Bu durumun en büyük gerekçesi
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özelleştirme ile açıklanabilir. 2018 yılında özelleştirilen Erzurum Şeker
Fabrikası personel yönünden planlamaya gittiğinden bir kısım personeli ya
emekliye sevk etmiş ya da başka kurumlara göndermeyi tercih etmiş ve bu
nedenle personel sayısında büyük bir azalma meydana gelmiştir. Diğer
taraftan yıllar itibariyle çalışan sayısında azalış meydana gelmesi, hem
emekli olanlara hem de özelleştirme idaresine devredilen fabrikanın
eleman alımına kapalı olmasına bağlanabilir.
Tablo 12. Yıllar İtibariyle Erzurum Şeker Fabrikasında Kampanya
Dönemlerinde Üretilen Şeker Miktarı

Kampanya Dönemleri

Üretilen Şeker Miktarı

2014

26040

2015

28238

2016

25650

2017

41590

2018*

46500

2019

37000

Kaynak: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., 2019

Tablo 12’de özetlenen bulgular, yıllar itibariyle şeker miktarının inişli
çıkışlı bir seyir izlediğini göstermektedir. Özellikle 2017 ve 2018 yılları
arasında şeker miktarında gözle görülür bir artış olduğu fakat
özelleştirmeden sonra şeker miktarında büyük bir düşüşün yaşandığı
görülmektedir. Şeker miktarındaki azalışta çalışan sayısının düşmesinin
önemli etkilerinin olduğu söylenebilir.

Sonuç ve Değerlendirme
Modernleşmenin ve sanayileşmenin en etkili aracı olarak görülen
şeker fabrikaları bulundukları bölgenin sosyo-ekonomik yapısına
önemli katkılar sunmaktadır. Bu kapsamda Türkiye’nin şeker
konusunda dışa bağımlığını azaltabilmek ve tarımsal faaliyetleri
artırabilmek amacıyla çok sayıda şeker fabrikası kurulmuştur. Şeker
fabrikaları kendi sektörüyle birlikte bağlı bulunduğu tüm sektörlerde
istihdam sağlama yoluyla ekonominin canlanmasına destek
olmuştur.
Özelleştirme uygulamaların da işletmenin yapısı ve yönetiminde
meydana gelecek değişim ile KİT’lere piyasa disiplininin
kazandırılacağı ve dolayısıyla eskimiş yapının yeniden verimliliğe
kavuşturulması ve ekonomik etkinliğin sağlanacağı beklenmektedir.
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Günümüzde şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin altında yatan
asıl neden rant beklentisidir. Özelleştirilen şeker fabrikalarının
birçoğu merkezi yerde bulunmakta, fabrikalar üretimden çok değerli
arazileri için tercih edilmektedir. 2008 yılından sonra Özelleştirme
Yüksek Kurulu tarafından alınan karar çerçevesinde özelleştirilecek
fabrikaların en az 5 yıl süreyle şeker üretim faaliyetlerinin devamlılığına
karar verilmiş ve bu şekilde rant beklentisinin önüne geçilmeye
çalışılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular rant beklentisini

destekler niteliktedir. Fabrikaları satın alan işletmeler hem üretim
açısından hem de istihdam açısından ekonomik etkinliği ve
verimliliği sağlayamamıştır.
Bu araştırmada öncelikle Türk şekerin oluşumu ve özelleştirme süreci
ortaya konulmuştur. 1990 sonrası Türkiye’de özelleştirilen 6 adet şeker
fabrikasının özelleştirme öncesi ve sonrası üretim ve istihdam oranları
mukayese edilmeye çalışmıştır. Bu kapsamda farklı zaman dilimlerinde
özelleştirilen Amasya (1991), Kayseri (1992), Konya (1992), Kütahya
(2004), Adapazarı (2005) ve Erzurum Şeker Fabrikaları’nın (2018) çalışan
personel sayısı ve şeker miktarları incelenmiştir. Kuramsal ardalan ve
bulgular ekseninde Amasya Şeker Fabrikası’nda çalışanların sayısında
yıldan yıla sürekli bir azalış yaşandığı ve bu azalışın özelleştirmeden sonra
çok daha fazla hissedildiği görülmüştür. Üretilen şeker miktarı açısından
ise sürekli bir artışın yaşandığı gözlenmiştir. Benzer durumlar diğer şeker
fabrikalarında da yaşanmıştır. Kayseri Şeker Fabrikası’nda özelleştirmeyle
birlikte çalışan sayısının azaldığı, üretilen şeker miktarının ise fazla
değişmediği; Konya Şeker Fabrikası’nda ise çalışan sayısının arttığı, şeker
miktarında da inişli çıkışlı bir seyir izlendiği gözlemlenmiştir. Adapazarı,
Kütahya ve Erzurum Şeker Fabrikaları’nda ise özelleştirmeden sonra hem
personel sayısında hem de şeker miktarında bir azalma meydana gelmiştir.
Elde edilen bulgulardan hareketle, özelleştirme gerçekleştirilmeden
önce fabrikalarda istihdam edilen sayının genel olarak fazla olduğu,
özeleştirmeden sonra iste bu sayının oldukça azaldığı, üretilen şeker
miktarı açısından ise Amasya Şeker Fabrikası hariç diğer şeker
fabrikalarında sürekli bir azalma meydana geldiği gözlemlenmiştir.
Sonuç olarak, yapılan özelleştirme faaliyetleri neticesinde çalışan
sayısının ve şeker üretim miktarının azaldığı görülmüştür. Bu çalışma
kapsamında özelleştirilen fabrikaların ekonomik anlamda beklenilen
katkıyı sağlayamadığını ortaya koymaktadır.
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ULUSLARARASI LOJİSTİK MERKEZİ OLARAK HAVALİMANI
TERMİNAL İŞLETMECİLİĞİ VE ULUSLARARASI TİCARETE
ETKİSİ
Celil Durdağ*
Giriş
İnsanoğlunun gökyüzüne egemen olma isteği yüzlerce yıl öncesine
dayanan bir tutku olmasına karşın gerçek anlamda uçsuz bucaksız
ufuklarda egemenlik kurmamız yirminci yüzyılın başından itibaren
mümkün olabilmiştir. Geçmişten günümüze insanlık tarihinde an
sayılabilecek bir süre geçmesine karşın havayolu taşımacılığı gerek yolcu
gerekse de yük taşımacılığında büyük ilerleme kaydetmiştir. Bu ilerleme
dünyamız ile de sınırlı kalmamış insanoğlu havacılık faaliyetlerindeki
gelişme sayesinde uzayın engin derinliklerinde de yolculuklara
başlayabilmiştir.
Havayolu taşımacılığının gerek teknik gerekse de işletmecilik
açısından birçok boyutu akademik araştırmalara konu olmuştur. Havayolu
taşımacılığının ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri belirgin biçimde
ortaya konuldukça akademik araştırma motivasyonunun artacağı açıktır.
Çalışma bu motivasyon ile harekete geçerek havayolu taşımacılığı
sisteminin vazgeçilmez unsuru olan havalimanlarını mercek altına
almaktadır.
Havalimanlarının geçmişten bugüne gelişimleri inanılmaz noktaya
gelmiştir ve havalimanları başlı başına ayrı bir çalışmanın merkez konusu
olacak noktadadır. Bu çalışma ise kendisine kısıt olarak havalimanları ve
havalimanında gerçekleştirilen faaliyetlere genel bir bakış yaparak
havalimanı terminal işletmeciliği ile uluslararası lojistik arasındaki ilişkiyi
ortaya koymak olarak belirlemiştir.
Bu arayışın sebebi uluslararası lojistik için havalimanlarının her geçen
gün daha fazla kullanılan merkezler olması ve bu durumun havalimanı
işletmeciliğinin uluslararası lojistiğin başarısına her zamankinden daha
fazla etkisi olduğu gerçekliğine dayanmaktadır. Uluslararası lojistiğin
iyiye gittiği her durumun ise uluslararası ticaretin gelişimine olumlu etkisi
olduğu yadsınamaz bir olgudur. Böylece gelecekte benzer çalışmalar
yapacak araştırmacılara havalimanı işletmesi-uluslararası lojistikuluslararası ticaret ilişkisi farkındalığı kazandırarak ayrıntılı araştırmaların
önünü açmak amaçlanmıştır.
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1.Havaalanı ve Havalimanı Kavramlarının Tanımlanması
Ulaşım modlarının en hızlı modu olan hava taşımacılık sisteminin en
önemli unsurlarından bir tanesi havaalanlarıdır. Havaalanları, karada veya
suda binalar, tesisler ve donatımlar dahil kısmen veya tümü ile uçakların
sorunsuz hareketi için kullanılmak amacıyla belirlenmiş bir sahadır.
Havaalanları birçok elemandan oluşur. Çok büyük endüstriyel yatırımlar
olan havaalanları, uçakların iniş kalkış yaptıkları yer ile birlikte
beraberinde yönetim modelinden, organizasyon yapısına ve gelişim
planlarına kadar birçok parametreden oluşmuş sistemlerdir (Yağmur,
2010: 1).
Devlet Hava Meydanları işletmesi tarafından işletilen ülkemiz sivil trafiğe
açık havaalanlarından iç hat ve dış hat trafiğe açık meydanlar
“havalimanı”, iç hat ve tarifesiz dış hat ile yalnızca iç hat seferlerine açık
meydanlar ise “havaalanı” olarak isimlendirilmektedirler. Uluslararası
literatürde kullanılan “airport” terimi ise bütün bunları kapsayan bir anlam
ifade etmektedir (Küçük Yılmaz, 2007: 4).
En basit anlamı ile hava alanları/hava limanları/ uçak alanları hava
araçlarının inip kalktıkları, bakımlarının yapıldığı, yolcularını ve yüklerini
aldıkları çeşitli başka bileşenlerinin olduğu özel tesislerdir. Günümüz
havalimanları; parlak girişleri, geniş terminalleri, dev park alanları, büyük
hangarları ve apronları, diğer ulaşım araçlarına bağlantıları ile dev tesisler,
hatta mini şehirler olarak tanımlanabilir (Elgün, vd. 2013: 71).
2. Havalimanı ve Terminallerde Gerçekleştirilen Ticari Faaliyetler
Havaalanı faaliyetleri genel olarak havacılık hizmetleri olan; hava
terminal hizmetleri ve yer hizmetleri ile havacılık dışı hizmetler olan ticari
faaliyetler olmak üzere üç grupta incelenebilir. Bu faaliyetler yolcuların ve
diğer havaalanı kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılayacak ticari mal ve
hizmetlerin sunulmasından oluşur. Bu hizmetler doğrudan havaalanı
yönetimince sunulabileceği gibi, başka işletmecilere de ihale veya kira
yolu ile verilebilmektedir. Havaalanında sunulan operasyonel hizmetler ve
yer hizmetleri; havacılık hizmetleri, ticari hizmetler ise havacılık dışı
hizmetler olarak adlandırılmaktadır (Yağmur, 2010: 8-10).
Uluslararası lojistik açısından havacılık dışı hizmetlerin önem
kazandığı söylenebilir. Havalimanının altyapı imkanları, pist sayısı ile
pistin uzunluğu, antrepo-depo imkanlarının varlığı ile yeterli depolama
kapasitesine sahip olması, havalimanını kullanan operatör sayısının
fazlalığı ile yolcu ve yük taşıma becerilerinin fazla oluşu uluslararası
lojistik hizmet sunucularını mevcut havalimanını tercih etme yönünde
teşvik etmektedir.
Bu tercih uluslararası ticaretin hangi havalimanı üzerinden daha yoğun
şekilde gerçekleştirileceğini belirlediği gibi havalimanı işletmecisinin
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kazançlarına da olumlu etki yaparak işletmeci firmanın lojistik hizmet
sunucularının imkanlarını arttırmak noktasında harekete geçmesini teşvik
edecektir. Böylece ortaya çıkan pozitif döngü uluslararası ticaretin
gelişmesine yardımcı olacaktır.
3.Havalimanı Terminal İşletmeciliği ile Uluslararası Ticaret İlişkisi
Dünyada bu kadar yüksek hava trafiğine sahip havalimanları –
özellikle yeni yapılanlar – artık yer aldığı bölge ile bütünleşik yapıda
havalimanı kentleri veya yeterli kargo hareketi varsa kargo kenti olarak
planlanmakta ve bu şekilde inşa edilmektedir. Bu yeni yapılanmada, kent
ve havalimanının ortak bir zemine oturduğu ve çok kanallı ulaşımla
bütünleştiği yeni yerleşimler ortaya çıkmaktadır. Bu şekilde,
havalimanlarının, kent çeperinde yer almasının amaçlandığı klasik
modelin yerine kentsel odak ya da odaklardan birisi olarak kurgulandığı
yeni bir model oluşmaktadır. Havalimanları bizzat ticaretin ve işin
merkezi, başka bir ifadeyle esas istikamet noktası olmaktadır. Böylece
havalimanının alan anlayışı terminal dışına çıkmakta ve oteller, alışveriş
merkezleri, konferans salonları, iş-ofis merkezleri de havalimanının birer
parçası olmaktadır. Bu yeni anlayışla, havalimanları metropoliten iş
merkezleri olma yoluna girmiş ve çok türlü ulaşım bağlantıları ile
havalimanı kentini çevreleyen iş-sanayi-lojistik alanları havalimanının
birer parçası haline gelmiştir (TOBB, 2012: 65-67).
Hava yolu taşımacılığı sektöründe, son yüzyıl içinde yaşanan baş
döndürücü boyuttaki ilerleme ve gelişme insanlık tarihinin en önemli
adımlarından biri olmuştur. Son yirmi yıl içerisinde ise, hava yolu
taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin sayısındaki artışla
birlikte uçak, yolcu ve yük trafiği de hızlanmıştır. Hava yolu taşımacılığı
sektöründe yaşanan özelleştirmeler, şirket evlilikleri, stratejik iş birlikleri
ve küreselleşme ile birlikte artan rekabet beraberinde pek çok yenilik
getirmiştir (Özaslan, 2007: 65-66).
Bu yeniliklerden biri de havalimanlarının işletilmesi sürecidir. Artan
yolcu, uçak ve yük trafiğini karşılayabilmek, müşterilere en kaliteli hizmeti
sunabilmek ve dünyanın her noktasına kolay ve güvenilir ulaşım imkanı
sağlayabilmek için; havalimanlarının otoparkından yolcunun uçağa
binmesine kadar geçen süreçte, terminal içinde sağlanan her türlü hizmet
“Havalimanı Terminal İşletmeciliği” olarak adlandırılmaktadır (Özaslan,
2007: 65-66).
Küreselleşmenin yaygın hale geldiği günümüzde, dünya ülkeleri;
kendi hava yolu taşıma sektörünün gelişmesi ve dünya hava yolu taşıma
sektörüne daha fazla katkı sağlayabilmek için havalimanı terminal
işletmeciliği konusuna daha fazla önem vermeye başlamıştır. Dünyada
uçak, yük ve yolcu trafiğinin artarak gelişmesi, hava yolu taşımacılığı
sektöründe kaliteli ve tecrübeli personele duyulan ihtiyacın artması;
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havayolu terminal işletmeciliğinin önümüzdeki yıllarda daha da
gelişmesine ve öneminin artarak sürmesine katkı sağlayacaktır (Özaslan,
2007: 67-68).
Ülke hava yolu taşımacılığı sektörünün gelişmesi, havalimanlarının ve
buralarda verilen hizmetlerin kalitesine bağlı olarak da gelişecektir.
Artarak devam eden yolcu, yük ve uçak trafiğinin karşılanabilmesi için
ülkelerin daha modern, işlevsel ve büyük havalimanlarına ihtiyaçları
olacaktır. Fakat asıl önemli olan, yapım kısmının başarıyla
tamamlanmasının
yanında
işletme
kısmının
da
başarıyla
sürdürülebilmesinden geçmektedir. Havalimanı terminal işletmeciliği,
özel sektör eliyle o ülkede; uçak geliş ve gidişlerine bağlı olarak gelengiden yolcu trafiğinden döviz kazanılan faaliyetler olması açısından da
önem taşımaktadır (Özaslan, 2007: 67-68).
Havalimanı terminal işletmeciliğinin kazanç getiren bir iş olarak
algılanması, devletlerin işletmecilik boyutundan çekilmesi ve havalimanı
işletmeciliği alanında uzmanlaşan firmaların ortaya çıkması uluslararası
lojistik açısından da büyük bir avantaj sağlamaktadır. Her ne kadar
temelinde ticari kaygılarda olsa müşteri memnuniyetini esas alan ikili
ilişkiler kurulabilmesi terminal işletmesi ile lojistik hizmet sunan
firmaların aynı dili konuşabilmelerini sağlamaktadır.
Havalimanı terminal işletmeleri ile lojistik hizmet sunan firmalar aynı
ticari değer yargıları ile hareket ettikçe kolaylık, esneklik, sürat, süreklilik
gibi uluslararası lojistik açısından kritik performans ölçütlerinde hızla
iyileşmeler görülecektir. Havayolu taşımacılığı her ne kadar insanoğlunun
en geç keşfettiği taşımacılık türü olsa da sağladığı zaman avantajı
sayesinde uluslararası lojistik etkinliğine öyle büyük katkı sağlamaktadır
ki terminal işletmecilik hizmeti mükemmelleştikçe bütün tarafların
kazançlı çıktığı bir durum oluşacaktır.
4.Ülkemiz Havalimanı Terminal İşletmeciliği ve Uluslararası Ticaret
Açısından Değerlendirilmesi
Türkiye’nin havaalanları konusunda 1911 yılında bugün Atatürk
Havalimanı’nın yer aldığı Yeşilköy de ilk havaalanının kurulmasıyla
başlayan süreci, günümüzde aktif olarak çalışan elli den fazla havaalanına
ulaşmamız sonucuna varmıştır. Rakamsal olarak bakıldığında oldukça
anlamlı görünen bu sıçrama gelişmiş ülkelerin şartlarıyla kıyaslandığında
yine de yetersiz olarak kabul edilmek durumundadır.
Türkiye’nin yüz yılı aşan havacılık geçmişi bulunmakla beraber
özellikle seksen sonrası döneme odaklanılmasının gerektiği açıktır.
Seksenlerin havacılığımıza en büyük katkısı Türk Sivil Havacılık
Kanunu’nun kabul edilmesi ve havacılığımızın anayasasının ortaya
konulmuş olmasıdır. Türkiye’nin seksenler ile birlikte serbest piyasa
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ekonomisine geçişi ve dışa açılma politikasını benimsemesi
havacılığımızın küresel anlamda konumlanmasına zemin hazırlayan en
önemli gelişmelerdendir.
1990’lar Türkiye’sine geldiğimizde özellikle havaalanı inşaatlarının
arttığını her şehre bir havaalanı felsefesinin hakimiyet kazandığını görürüz.
Toplumun gelir seviyesi ve havacılık konusundaki farkındalığı
arttırılmadan gerçekleştirilen bu yatırımlar ne yazık ki ya
tamamlanamamış ya da bitse dahi atıl olarak kalmaya mahkum olmuştur.
2000’li yıllara geldiğimizde ise ülkemizin sivil havacılık alanında
ciddi bir atılım yaptığını görmekteyiz. Yıllarca olması gereken yerin
gerisinde kalan ve büyük bir gelişim potansiyeli bulunan sektör yasal
düzenlemeler, yatırımlar ve isabetli stratejilerin belirlenmesiyle hızla
gelişmiş ve modern sivil havacılığa yakışır bir seviyeye ulaşmıştır. Hem iç
hatlarda hem de dış hatlarda yolcu trafiği artıp havayolu kullanımı geniş
kesimlere yayılırken atıl kalan havalimanlarının birçoğu havalimanı
terminal işletmeciliği hizmetlerinin özelleştirilmesi sayesinde başarıyla
işletilebilir duruma gelmiştir.
Bugün geldiğimiz noktada Türk sivil havacılığı ve havalimanı
işletmeciliğinin uzun ince bir yolun başlarındaysa da son yirmi yıllık
performansı gelecek için hepimizi umutlandırmaktadır. Ülkemizin yoğun
nüfusu, eşsiz coğrafi konumu ve her ne kadar son dönemlerde gerilese de
havacılık sektöründeki rekabetin getirdiği kalite artışıyla birlikte havayolu
taşımacılığının önü açılmıştır.
İstanbul’da tamamlanan İstanbul havalimanı ve Ordu-Giresun arasına
deniz doldurularak yapılan havalimanı da bu düşüncelerimizi destekler
niteliktedir. Buna karşın havalimanı işletmeciliğinde gerçekleştirilmesi
gereken eylemler ortada durmaktadır. Bu eylemlerin başında terminal
işletmeciliğinde özel sektörün payının iyice arttırarak Devlet Hava
Meydanları İşletmesi’nin mümkünse havalimanı işletmeciliğinden
tamamen çekilip hava trafik kontrol faaliyetine devam etmesi
düşünülmelidir. Bu mümkün değilse Devlet Hava Meydanları
İşletmesi’ndeki havalimanlarının bir kısmı için ihtisas havalimanlarına
dönüşüm düşünülmelidir.
Uluslararası ticaret açısından bünyesinde bütün kolaylıkları barındıran
uluslararası lojistik merkezi olarak kendini konumlandıracak ihtisas
havalimanları
ihracat-ithalat
rakamlarının
artmasında
fayda
sağlayabilecektir. Trakya bölgemizde yer alan Çorlu havalimanı ile İzmit
ilimizde bulunan Cengiz Topel havalimanı bu amaçla kullanılabilecek
havalimanlarına bir çırpıda verilebilecek örneklerdendir.
İlerleyen dönemlerde kendi içinde ya da karayolu-demiryolu
bağlantısıyla kısa sürede ulaşılabilecek yakınlıkta havalimanı bulunan
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lojistik merkezlerin kurulması mümkün olmalıdır. Uluslararası lojistik ve
turizm sektörlerinin ülkemizin hizmet ihracatında ilk iki sırada yer aldıkları
düşünüldüğünde havalimanı terminal işletmeciliğinin bütün unsurlarıyla
gelişmesi hem uluslararası lojistik sektörü hem de turist sayısındaki artışla
beraber turizm sektörünün gelişmesine de katkı sunacaktır.
Havayolu taşımacılığının temel unsuru olan havalimanlarının etkin
biçimde işletilmesinin ülkemizin kritik ihracat sektörleri olan uluslararası
lojistik ve turizm sektörlerine üst düzeyde yarar sağladığı kabul edilirse
ülkemizin turizm, lojistik ve havacılık politikalarının birbirini destekleyici
olarak oluşturulmasının ve lojistik master planın hayata geçirilmesinin
gerekli olduğu kabul edilmelidir.
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AFET LOJİSTİK OPERASYON SÜRECİNDE
LOJİSTİK MERKEZLERİN ROLÜ
The Role of Logistics Centers in Disaster Logistics Operation Process
Gözde Yangınlar
I.Giriş
Günümüzde ulusal ve uluslararası işletmelerin sürdürülebilir rekabet
avantajı elde etmesinde lojistik merkezler kilit bir rol oynamaktadır.
Lojistik merkezler ekonomik kalkınmada, istihdam olanağının artmasında
ve maliyetlerin azaltılmasında büyük katkı sağlayan alanlardır. Afet öncesi
hazırlık sürecinde, müdahale aşamasında ve afet sonrasında lojistik
merkezlerden insani yardım malzemelerinin en kısa zamanda talep edilen
afet bölgelerine dağıtılması ve sonrasında normal hayata dönünceye kadar
insani yardım faaliyetlerinin devamlılığını sağlamayı amaçlamaktadır
(AFAD, 2020).
Lojistik merkez yer seçiminin ve depolama kapasitesinin yanlış
belirlenmesi afet bölgelerine gerekli olan gıda, tekstil, tıbbi malzemelerin
ve kurtarma ekipmanlarının zamanında ulaşamamasına neden olmaktadır.
O yüzden afet lojistik merkezleri kurulmadan önce yer seçimi ve kapasite
planlamasının yapılması hayati önem taşımaktadır. Afet lojistik operasyon
süreci, gerekli miktarda afet malzemelerinin ulusal ya da uluslararası
pazarlardan tedarik edilmesini, stoklanmasını, ulaştırma araçlarının temin
edilmesi, yol-güzergah ve araç yükleme planlarının hazırlanması, afet
bölgesine transfer edilecek malzemelerin doğru bir şekilde paketlenmesini,
taşınmasını ve dağıtım planlarının yapılmasını kapsamaktadır.
Çalışmada ilk önce afet lojistiği ve afet lojistik operasyon süreçlerine
ilişkin literatür taraması yapılmıştır. Daha sonra afet lojistik operasyon
sürecinde lojistik merkezlerin rolü detaylı bir şekilde incelenmiştir. En son
bölümde de afet lojistik operasyon sürecinde dikkat edilmesi gereken
unsurlara yönelik önerilerde bulunulmuştur.
II. Afet Yönetimi
Afet, toplumun belirli bir kesiminde ya da tamamında ekonomik,
fiziksel ve sosyal açıdan kayıplar doğuran teknolojik, doğa ve ya insan
kaynaklı olay olarak tanımlanmaktadır. Normal hayatı kesintiye uğratan ya
da durma noktasına getiren, doğal veya insan kaynaklı olaylardır. Herhangi
bir can veya mal kaybına neden olmayan bir doğa olayının afet olarak
1
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değerlendirilmesi mümkün değildir, çünkü afet çevreye, canlı ve cansız
varlıklara büyük zarar veren olağan dışı olaylardır (Şahin ve Sipahioğlu
2002:4).
Afetin şiddetine ve türüne göre yol açtığı zararlar ülkeden ülkeye göre
farklılık gösterdiği için afetlerle mücadele sürecinde evrensel bir çözüm
üretmek gerçekten zordur (Yılmaz 2003). Afet yönetimi çerçevesinde
uluslararası standartlarda etkin bir afet yönetim mekanizması oluşturmalı,
afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılmasına yönelik ilgili kurum ve
kuruluşların koordine edilmesi gerekmektedir. Afet yönetimi dört
aşamadan ‘‘risk ve zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme’’
oluşmaktadır (Lindell ve diğ. 2007).








Hazırlık aşaması: Bu süreçte, afetin birincil etkilerinden oluşacak
zararların ve kayıpların azaltılmasına yönelik faaliyetler
gerçekleşmektedir. İkincil etkilerinden doğacak zararların
minimize edilmesi de amaçlanmaktadır.
Risk ve zarar azaltma: Afetlerin oluşum nedenleri incelenmekte
ve afetlerin yol açtığı zararlar kategorize edilmektedir. Bu
aşamada afetlerin meydana gelme olasılığının azaltılmasına
yönelik çalışmalar gerçekleşmektedir.
Müdahale aşaması: Can ve mal güvenliğinin sağlandığı bir
süreçtir. Afetler meydana geldikten sonra hızlı bir şekilde gerekli
insani yardım malzemelerinin afetzedelere ulaştırılmasını
kapsamaktadır.
İyileştirme aşaması: Afetin sona ermesinden sonra başlar ve
afetin kayıplara sebebiyet verdiği alanda normal işleyiş
kazanıncaya kadar devam eder.

III. Afet Lojistiği Kavramı ve Süreçleri
Lojistik kavramının kapsamı ve üstlenmiş olduğu roller günümüzde çok
farklılaşmıştır. Son yıllardaki yeni ekonomik anlayış lojistik olgusunu
yeniden şekillendirmekte ve operasyonel süreçlerdeki etkinliğin artmasına
imkan sağlamaktadır (Koban ve diğ. 2009). Afet lojistiği, insani yardım
malzemelerinin (gıda, tezhizat, kurtarma ekibi gibi…) tedarik
noktalarından birçok afet bölgesine hızlı ve güvenli bir şekilde
ulaştırılmasını, afetzedelerin afet bölgesinden tahliye edilmesini ve
yaralıların en yakın sağlık merkezine transferini kapsayan faaliyetler
bütünüdür (Barbarosoğlu ve diğ. 2002:118).
Tedarik ağı yapısı açısından ele alındığında işletme lojistiği ile afet
lojistiği arasında birçok farklılıklar bulunmaktadır. İşletme lojistiğinde
üretim yerlerinin önceden belirlenmiş ve öngörülebilir bir talebin olduğu
gözlenmektedir. Buna karşın afet lojistiğinde tedarik ve talep yönetiminde
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belirsizlik hakimdir. İşletme lojistiğinde karın maksimize edilmesi
amaçlanırken, afet lojistiğinde afetten zarar görmüş insanlara en kısa
zamanda yardım edilmesi ön plandadır. Teknolojik, doğa veya insan
kaynaklı olayların geniş kitleleri etkilemesi sonucu enerji altyapısı zarar
görebilir. Sınırlı ulaşım altyapısında gerekli olan insani yardım
malzemelerinin transferini gerçekleştirmek gerekmektedir. Tünel ve
köprülerdeki yükseklik sınırları, havayolu ve denizyolu taşımacılığında
seferlerin yetersiz oluşu, karayolu ve demiryolu taşımacılığındaki altyapı
yetersizliği afet lojistik operasyon sürecini olumsuz etkilemektedir. Farklı
senaryolar göz önünde bulundurularak alternatif ulaşım rotaları, ulaşım
araçları ve dağıtım kanalları planlanmalıdır (Van Wassenhove, 2006:480).
Tablo 1: İşletme Lojistiği ile Afet Lojistiği Arasındaki Farklar
İşletme Lojistiği

Afet Lojistiği

Amaç

İşletme
maliyetlerini azaltarak
kârlılığı maksimum
seviyeye ulaştırmaktır.

Afetzedelerin ihtiyaçlarının
en kısa zamanda tedarik
edilmesidir.

Süreçler

Tedarik, üretim,
depolama, dağıtım,
pazarlama, satış, satış
sonrası hizmetler gibi
birçok faaliyetleri
kapsamaktadır.

Hazırlık, anında müdahale
ve iyileştirme süreçlerinde
oluşmaktadır.

Düzenli ve tahmin
edilebilir talep mevcuttur.
Çoğunlukla önceden
belirlenmiş tedarikçiler ile
çalışılmaktadır.

Düzensiz bir talep
olmasının yanı sıra
tedarikçiler değişkenlik
göstermektedir.

-İtme stratejisi halkla
ilişkiler, satış öncesi
reklam, satış geliştirme
gibi tutundurma
faaliyetlerini
kapsamaktadır.

-İtme stratejisi hazırlık ve
anında müdahale
aşamasında gerekli
malzemelerin (gıda,
tezhizat, kurtarma ekibi
gibi…) afet bölgesine doğru
gönderilmesini
kapsamaktadır.

Temel
Özellikler

Tedarik
Zinciri
Anlayışı

-Çekme stratejisi ise,
müşteri beklentilerine
göre karşılanan talebi ele
alır, ayrıca satış anı ve
satış sonrası müşteri
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-Çekme stratejisi ise,
iyileştirme sürecinde,
afetzedelerin talepleri
doğrultusunda oluşan

hizmetlerini de
içermektedir.

ihtiyaçların karşılanmasını
içermektedir.

Tedarikçiler genellikle
daha önceden belirlendiği
için kritik durumlar
haricinde istenmeyen
tedarikçiler görev
almazlar.

Bazen istenmeyen
tedarikçilerle çalışılmak
zorunda kalınabilir. Sınırlı
sayıda alternatif tedarikçi
bulunmaktadır.

Süreçte görev alan bütün
işletmeler daha önceden
belirlenmiştir ve kendi
aralarında kullandıkları
sistemler düzenlidir.

Afetin meydana gelmesi
sebebiyle düzensiz bir
altyapı mevcuttur. Önceden
öngörülemeyen
malzemelerin (gıda,
giyecek, tibbi yardımlar
vb.) transferinin yapılması
gerekmektedir.

Zaman
Etkisi

Gecikmeler sebebiyle
oluşan hasarlar ve
kayıplar, işletmelerde
maddi kayıplara yol
açmaktadır.

Gecikmeler yaşamsal
faaliyetleri olumsuz
etkilemekte ve bazı
durumlarda hayati kayıplara
yol açmaktadır.

Bilgi
Yönetim
Faaliyetleri

Süreçte görev alan bütün
işletmelerin talep ve
ihtiyaçları belli
olduğundan tedarik,
temin, vb. süreçlerde
sorun yaşanmamaktadır.

Afet sebebiyle acil
müdahale edilmesi
gerekliliği nedeniyle etkin
bir bilgi akışının olmayışı,
süreç boyunca aksamalara
yol açabilir.

Kontrol

Süreçte görev alan bütün
işletmeler arasında bilgi
sistemleri ile koordineli
bilgi paylaşımı
yapılmaktadır. Denetim
eksikliği nadiren
yaşanmaktadır.

Afet sebebiyle acil
durumlarda gerçekleştirilen
faaliyetlerin
koordinasyonunda ve
denetiminde aksamalar
meydana gelebilmektedir.

Tedarikçi
Yapısı

Ulaştırma
ve Altyapı

Kaynak: Kovács ve Spens, (2007)
Afet lojistiğinin başarılı olmasında etkili olan önemli unsurların başında
hazırlık aşaması gelmektedir. Bu süreçte geçmiş tecrübelerden
faydalanılarak kapsamlı bir planlama yapılarak, afet lojistiğinin temelleri
oluşturulmaktadır. Hazırlık aşamasında gerekli miktarda afet
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malzemelerinin yurtiçinden ya da yurtdışından tedarik edilmesi,
stoklanması için uygun afet lojistik merkezinin belirlenmesi, afet lojistik
merkezlerinde kapasite planlamasının yapılması ve envanter yönetiminin
yanı sıra afet malzemelerinin periyodik bakımlarının yapılması, afet
planlarına uygun nitelikte ve ihtiyacı karşılayacak ulaştırma araçlarının
tespiti ve tedarik edilmesi gerçekleştirilmektedir. Ayrıca afet planları
çerçevesinde ulaştırma araçlarının yeterli sayıda olmaması halinde
bölgedeki lojistik firmalarının belirlenmesi, araç yükleme planlarının
hazırlanması, yol ve güzergah bilgilerinin temin edilmesi (hava, kara,
demir ve deniz yollarının), malzemelerin doğru bir şekilde paketlenmesi ve
taşınması, dağıtım planlarının yapılması planlanmaktadır (Börühan ve diğ.
2012). Afet lojistiğinin hazırlık aşaması ‘‘planlama, satın alma,
taşımacılık, dağıtım, depolama, envanter yönetimi ve insan kaynaklarının
geliştirilmesine’’ ilişkin faaliyetleri kapsamaktadır (Tanyaş ve diğ. 2013).
Risk ve zarar azaltma evresi ise, afet olaylarının gerçekleşmesini önlemeye
yönelik tedbirleri kapsamaktadır (Şahin 2009).
Afetlerde taleplerin yönetilmesi oldukça zor bir süreçtir. Talebin
düzensiz ve belirsiz olması afet lojistik operasyon sürecinin daha karmaşık
bir yapıya dönüşmesine neden olmaktadır. Müdahale aşamasında afet
bölgesine en kısa zamanda gerekli insani yardım malzemelerinin
ulaştırılmasının yanı sıra afetzedelerin bu süreci en az can ve mal kaybı ile
atlatabilmesine yardımcı olunması amaçlanmaktadır. Afet bölgesi
hakkında yeterli bilgiye (afetin meydana geldiği yer, yaralı ve ölü sayısı,
sağlık kuruluşlarının hasar durumu, talep edilen kurtarma malzemeleri ve
sağlık personeli sayısı vb.) sahip olunması ve afetzedelerin ihtiyaçları
(tıbbi malzeme, ekipman, yiyecek, giyecek, su, çadır ve battaniye gibi...)
en kısa zamanda tedarik edilmesi gerekmektedir. Bu aşamada afet
lojistiğinde görev alacak personelin yetki ve sorumluklarının tanımlanması
gerekmektedir. Tüm lojistik faaliyetlerin çok iyi bir şekilde planlanması,
koordine edilmesi ve yürütülmesi temel esastır.
Gereğinden fazla ve ihtiyacın olmadığı malzemelerin bağışlanması ya
da miadı geçmiş tıbbi malzemelerin bulunması gereksiz stok artışına neden
olmaktadır (Chomolier ve diğ. 2003). Asıl gerekli olan malzemelerin
zamanında tedarik edilmemesi ya da yanlış miktarda tedarik edilmesi
operasyon sürecini olumsuz etkilemektedir. Bu duruma istinaden, afet
bölgesinde ürünlerin ayrıştırma ve konsolidasyon işlemlerinde verimliliği
sağlamak amacıyla farklı renkte etiketleme yapılmaktadır. Gıda ürünleri
kırmızı renkte etiketlenirken, tekstil ürünleri mavi renkte etiketlenmektedir
(Murray 2005). Malzemelerin toplanması, ayrıştırılması, bakımı ve imhası
da müdahale aşamasında yer almaktadır. Sağlam durumda olan
malzemelerin afet bölgelerinde yeniden kullanılması için lojistik
merkezlere aktarılması, sağlam durumda olmayan malzemelerin yeniden
üretim, geri dönüşüm, tamir ve bakım süreçlerine yönlendirilmesi
560

gerçekleşmektedir. İmha yöntemi yeniden değerlendirme imkanı olmayan
yardım malzemelerinde kullanılmaktadır. Bu bilgiler ışığında, afet lojistik
sürecinde tersine lojistik faaliyetlerin işlev kazandığı görülmektedir.
Afet bölgesine gerekli müdahaleler yapıldıktan sonra uzun dönemli bir
rehabilitasyon sürecine geçiş yapılmaktadır. Afet bölgesinden enkaz
kaldırma çalışmaları sürdürülmekte ve zarar görmüş altyapılar
onarılmaktadır. İyileşme sürecinde afetzedelerin yeniden hayata tutunması
için ulaşım, haberleşme, su, elektrik, kanalizasyon, eğitim faaliyetlerinin
yeniden yapılandırılması kapsamında adımlar atılmaktadır. Bu süreçte afet
lojistiği faaliyetlerine dair genel değerlendirmeler ve raporlamalar
yapılmaktadır (Kadıoğlu 2011).
IV. Afet Lojistik Operasyon Sürecinde Lojistik Merkezler
Lojistik merkezler, ulusal ve uluslararası taşımacılık ve lojistik
faaliyetlerin (talep tahmini, satın alma, sipariş işleme, depolama, dağıtım,
stoklama, paketleme, ambalajlama, etiketleme, elleçleme, gümrükleme,
sigortalama, müşteri hizmetleri, geri dönüşüm vb…) gerçekleştiği
alanlardır. Küreselleşen rekabet ortamında lojistik merkezlerde montaj, demontaj, paketleme, etiketleme gibi katma değerli hizmetler işlev
kazanmaktadır (Sezen ve Gürsev 2014). Lojistik merkezler kurulurken,
‘‘konumu, büyüklük, genişleme olanakları, altyapıları ve fiziksel unsurlar,
farklı taşıma modları (karayolu, demiryolu, havayolu ve denizyolu)
arasında bağlantılar’’ göz önünde bulundurulmalıdır. Bu merkezlerin,
üretim ve tüketim merkezlerine yakın olması maliyet ve sürdürülebilir
rekabet avantajının elde edilmesine olanak sağlamaktadır.
Lojistik merkez kavramı dünyada ilk olarak Amerika Birleşik
Devletlerinde görülmüştür. Avrupa’da ise ilk olarak 1960’lı Fransa’da
ortaya çıkmış, daha sonraki yıllarda Almanya’da, İtalya’da kurulmaya
başlamıştır. 1990’lı yıllara gelindiğinde lojistik merkezlerin sayılarında
(Almanya, Fransa İtalya, İngiltere, Hollanda, Belçika) büyük bir artış
meydana gelmiştir (Higgins ve Ferguson 2011). Bu merkezlerin
büyüklükleri, coğrafi konumu, yer aldığı ülkenin ekonomik ve nüfus yapısı
farklılık göstermektedir. Avrupa’daki lojistik merkezler, intermodal
taşımacılığın gelişmesine katkı sağlamak ve karayolu taşımacılığının
çevreye vermiş olduğu zararları azaltmak amacıyla kurulduğu
görülmektedir.
Literatürde lojistik merkezlerin yer seçimine ilişkin birçok çalışma yer
almaktadır. Ghoseri ve Lessan (2008) çalışmalarında ‘‘taşımacılık, doğal
kaynaklar, ekonomik fayda ve gelişim potansiyeli’’ kriterlerine göre
lojistik merkez yer seçimine Bulanık AHP ve ELECTRE yöntemleri ile
karar verilmiştir. Buna karşın Erkayman ve diğ. (2011) Erzurum,
Diyarbakır ve Malatya bölgesinde maliyet, sosyoekonomik, fiziksel ve
coğrafi yapı kriterlerine göre lojistik merkez seçimi Bulanık TOPSİS
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yöntemi ile hesaplanmıştır. Zak ve Weglinski (2014) çalışmalarında ise
ELECTRE yöntemi kullanılarak 10 alternatif yerden en uygun lojistik
merkez seçimi yapılmıştır. Nobel (2007) Almanya’daki lojistik
merkezlerin yönetim modelleri ve koordinasyon yapısını incelerken,
Karvonen ve diğ. (2001) ise Baltık denizi bölgesinde bulunan lojistik
merkezlerin organizasyon yapısını ele almışlardır. Pham ve diğ. (2017)
Vietnam’da kurulacak lojistik merkez yer seçimi için Bulanık Delphi ve
Bulanık TOPSIS yöntemlerini kullanmışlardır. Kayıkçı (2010) bulanık
AHP ve yapay sinir ağlarından oluşan hibrit bir lojistik merkez modeli
oluşturmuştur. Zaralı ve diğ. (2018) çalışmalarında, AHP ve VİKOR
yöntemleri uygulanarak, Kayseri ilinde en uygun lojistik merkez seçim
yerinin tespiti ve alternatif yerlerin sıralandırılması yapılmıştır. Yapraklı
ve Ünalan (2017) çalışmalarında ise, Erzurum’un lojistik merkez
olabilmesi için lojistik bilişim sistemleri alanında gerekli teknolojik alt
yapıların kurulması gerekliliği vurgulanmaktadır.
Ahmadi ve diğ. (2015) çalışmalarında Amerika’nın San Francisco
eyaletinde deprem sonrası lojistik merkez konumlarının ve yol
güzargahlarının
belirlenmesine
ilişkin
afet
lojistiği
modeli
geliştirmişlerdir. Rennemo ve diğ. (2014) afet lojistiğinde lojistik
merkezlerden tesislere gerekli olan malzemelerin dağıtımının yapılması
için talep belirsizlikleri, altyapı imkanları ve araç filosu kapasitesi baz
alınarak araç rotalaması yapmışlardır. Denizyolu taşımacılık sektörünün
afete hazırlıklı olmasında liman faaliyetlerinin ve liman ortamının yanı sıra
talep tahmininin doğruluğu, teknolojik adaptasyon ve risk önleme
yaklaşımının etkili olduğu ileri sürülmektedir (Kwesi-Buora ve diğ. 2016).
Oloruntoba ve Gray (2006) ise afet tedarik zinciri yapısını tümden
gelim mantığıyla genelden özele doğru ‘‘uluslararası, ulusal, bölgesel,
yerel, topluluk ve afetzede’’ şeklinde modellemiştir. Hong ve diğ. (2015)
talep ve taşıma kapasitesi belirsizlikleri dikkate alınarak, afet lojistiği ağ
tasarım için stokastik bir model geliştirmişlerdir. Mete ve Zabinsky (2010)
afet lojistiğinde tıbbi sarf malzemelerinin depolaması ve dağıtım sürecine
ilişkin senaryolar geliştirerek stokastik optimizasyon yaklaşımını
sunmuşlardır. Campbell ve Jones (2011) afet durumda gerekli olan
malzemelerin envanter seviyelerinin belirlenmesine ilişkin analiz
gerçekleştirmişlerdir.
Ofluoğlu ve diğ. (2017) afet lojistiği çerçevesinde en uygun depo yerini
Entropi tekniği ile analiz etmişlerdir, daha sonra Vikor, Topsis ve Ağırlıklı
Toplam Model Yöntemleri ile alternatif depo yeri seçimine karar
vermişlerdir. Jia ve diğ. (2007) büyük zarar ve kayıplara yol açan afet
durumlarına ilişkin belirsiz talepleri ve depo kapasite yetersizliğini
inceleyen maksimum kapsama modelini değerlendirmişlerdir. Boltürk ve
diğ. (2016) Türkiye’deki afet lojistik merkezinin yerini Bulanık Analitik
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Hiyerarşi Süreci yöntemi kullanarak ‘‘maliyet, istikrarlı yönetim, coğrafi
konum, ulaşım bağlantı imkânları ve işgücü mevcudiyeti’’ kriterlerine göre
değerlendirmişlerdir.
Deprem meydana geldiğinde ilk 12 saat afet lojistiği açısından çok
kritiktir (Mitsotakis ve Kassaras 2010). Gözaydın ve Can (2013)
çalışmalarında afet lojistik merkezinin yerinin tespiti için farklı senaryolar
geliştirmiştir. Lojistik merkezden deprem bölgesine insani yardım
malzemelerinin transit taşıma sürelerinin önemine vurgu yapmaktadırlar.
Majewski ve diğ. (2010) çalışmalarında, 2004 yılında meydana gelen
tsunami felaketinde etkili bir afet lojistiği organizasyon için kamu insani
yardım kuruluşları ile özel kuruşlar arasında etkili bir kombinasyon
sağlanmasının gerekliğine dikkat çekmektedir. Tekin Temur ve diğ. (2019)
çalışmalarında İstanbul ilinin Ümraniye ilçesinde deprem sonrasında acil
malzemelerin dağıtımı AHP modeli kullanılarak her mahallenin en yakın
afet lojistik merkezine bağlanması sağlanmıştır. Ayrıca Ümraniye
ilçesinde olası İstanbul depremi için afet lojistik planı çerçevesinde taşıma,
depolama, haberleşme, altyapı hizmetleri, geçici iskan hizmetleri, enkaz
kaldırma hizmetleri ve personel sağlık hizmetlerinden oluşan bir model
tasarlanmıştır (Tanyaş ve diğ. 2013). İstanbul’un Maltepe ilçesinde afet
lojistik faaliyetlerinin gerçekleşmesi için gerekli olacak depo sayısı uzaklık
ve hizmet çeşitleri senaryosuna göre hesaplanmıştır (Aydın ve diğ. (2017).
Eygü ve Karabacak (2017) insani yardım ve afet yönetimi açısından
değerlendirildiği Risk Yönetim Endeksinde 2017 yılı verilerine göre,
Türkiye’nin Avrupa Birliği ülkeleri içerinde en yüksek riskli ülke, dünya
genelinde 191 ülke içerisinde en riskli 45. ülke olduğu tespit edilmiştir.
Ersoy ve Börühan (2013) Türkiye’deki afet lojistik performansının düşük
olduğunu ve afet yönetimindeki faaliyetlerin kısa vadeli olarak organize
edildiğini belirtmektedir.
V. Sonuç ve Değerlendirmeler
Globalleşmenin etkisiyle elektronik ticaretin ortaya çıkması, ürün
segmentinin genişlemesi, ürün yaşam eğrisinin kısalması ve bilişim
teknolojilerindeki gelişmeler lojistik kavramını farklı bir boyuta taşımıştır.
Afet lojistiğini işletme lojistiğinden ayıran önemli unsurların başında satın
alma ve dağıtımdaki ani dalgalanmalar, standardizasyon faaliyetlerinin
kısıtlı olması ve tedarik zinciri yapısındaki farklılıklar gelmektedir. İşletme
lojistiğinde kar maksimizasyonu ön planda iken, afet lojistiğinde
afetzedelerin ihtiyaçlarının en kısa zamanda tedarik edilmesi
amaçlanmaktadır. Afet lojistiğinde teslimat süresi ve taşıma modu hayati
önem taşımaktadır, çünkü gecikmelerin yaşanması can ve mal kayıplarına
yol açabilmektedir.
Bu çalışmanın amacı, afet lojistik operasyon sürecinde lojistik
merkezlerin rolüne vurgu yapmaktır. Son 25 yılda yayınlanan Türkçe ve
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İngilizce makaleler arasından ‘‘afet yönetimi, afet lojistiği, afet lojistik
operasyon süreci’’ anahtar kelimeleri baz alınarak, afet lojistiği ile lojistik
merkez arasındaki ilişkiyi inceleyen makaleler incelenmiştir. Yapılan
literatür çalışmasında, afet lojistik operasyon sürecinde lojistik merkezlerin
kilit bir role sahip olduğu belirlenmiştir.
Bu çerçevede afet lojistik operasyon sürecinde lojistik merkezlere
ilişkin dikkat edilmesi gereken noktalar;












Afet senaryolarının hazırlanması ve risklerin belirlenmesi
gerekmektedir. Afet bölgelerinde zaman içerisinde ortaya
çıkabilecek yeni ihtiyaçların nasıl tedarik edileceğinin planlarının
sürekli güncellenmesi gerekmektedir. Zira güncelliğini kaybetmiş
ve geliştirilmemiş bir acil yardım planı kayıp ve zararlar
doğurabilecektir. Tahliye koridorları, toplanma alanları, afet
destek merkezleri gibi tesisler planlanmalıdır. Planlama
aşamasında afet sonrasında karşılaşılabilecek sorunlara çözüm
üretilmeli ve riski azaltmaya yönelik adımlar atılmalıdır.
Afet bölgesine yönelik acil bir durumda kullanılabilecek
kaynakların envanteri çıkarılmalıdır (insan, ekipman, malzeme,
gıda, parasal kaynak vb.).
Afet lojistik merkezi olabilme potansiyeline sahip alanlar tespit
edilmelidir. Havaalanlarının ve deniz limanlarının afet lojistik
merkezi işlevliğine sahip olup olmadığı kontrol edilmelidir.
Afet bölgesinden talep edilen ihtiyaçların (tıbbi malzeme,
ekipman, yiyecek, giyecek, su, çadır ve battaniye gibi) minimum
maliyetle ve güvenli bir şekilde tedarik edilmesinde ulaşım altyapı
kapasitesinin analiz edilmesi gerekmektedir.
Afet hazırlık sürecinde ihtiyaçların türü ve miktarı belirlenerek
doğru kişilere, doğru malzemelerin ulaştırılması için toplama ve
dağıtım sistemleri tasarlanmalıdır. Afet lojistik merkez sayıları,
kapasiteleri ve yerleri doğru analiz edilmelidir.
Afet bölgesine insani yardım malzemelerinin en kısa sürede
ulaştırılması için araç takip sistemleri kurulmalı ve en uygun
güzergâhlar belirlenmelidir. Afet lojistiğinde kullanılacak araçlar
yeterli sayıda olmalı ve tüm periyodik bakımları zamanında
yapılmalıdır.
Afetler lojistik operasyon sürecinde haberleşme altyapısı
güçlendirilmelidir.
Afet
lojistiğinde
yönetim,
kontrol
mekanizmalarının işleyişi ve bilgi akışının nasıl gerçekleşeceği
açıkça belirlenmelidir. Afet lojistiğinde görev alacak kişiler ve
kuruluşlar sürekli olarak tatbikatlarla eğitilmelidirler. Polis, askeri
birlikler, itfaiye, sivil savunma, hastaneler, kızılay gibi resmi
kuruluşlar arasında etkili bir koordinasyon sağlanmalıdır.
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LOJİSTİK İŞLETMELERDE DEPOLAMA FAALİYETLERİNDE
KARŞILAŞILAN SORUNLAR ÜZERİNE NİTEL BİR
ARAŞTIRMA: SİVAS İLİ UYGULAMASI
Mualla Akçadağ* & Tuba Ahıskalı Bozkurt
Giriş
Müşteri memnuniyeti işletmelerin temel amaçlarındandır. Bu amaç
doğrultusunda doğru ürünlerin, doğru zamanda son tüketiciye ulaşmasında
lojistik hizmetlerin etkili ve başarılı olması gerekliliği ortaya çıkmaktadır
(Kayar, 2015:1). Lojistik faaliyetler destek faaliyetleri ve temel faaliyetler
olarak sınıflandırıldığında depolama temel faaliyetler içerisinde yer
almaktadır (Ballou, 1997). Lojistik faaliyetlerinin bel kemiği olan taşıma
ile (Daşkan, 2016:7) işletmelerin istenilen ürünü istenildiği an müşteriye
ulaştırabilmeleri açısından depolama faaliyetleri önemli hale gelmektedir.
Depolama faaliyetleri, ürünlerin depoya alınma süreci, ürünlerin
kontrolü, raf sistemlerin belirlenmesi, paketleme, depolama araçlarının
seçimi, yükleme gibi birçok işlemden oluşmaktadır (Görener, 2014).
Günümüz
lojistik
işletmeleri
bu
faaliyetlerin
birçoğunu
gerçekleştirmektedir. Bu faaliyetlerdeki işleyişin düzeni, elde edilen ürün
ya da hizmetin kalitesi ve verimliliğinde büyük önem taşımaktadır. Ayrıca
lojistik firmalarının depo yönetimlerini etkin bir şekilde sağlayabilmeleri
için depoların boyutları ve özelliklerini göz önünde bulundurarak, depoda
stoklanan mal çeşitlerinden, deponun seçimi, düzeni, stok kontrol
yöntemlerine kadar birçok konuya önem vermeleri müşteri memnuniyeti
açısından da değer taşımaktadır.
İşletmelerin depolama faaliyetlerini, depolanacak ürünlerin depolara
alınması ve yerleştirilmesi, uygun raf sistemlerinin yerleştirilmesi,
paketleme, depo içerisinde çalışanların işe uygun hale getirilmesi, gerekli
olan veri tabanının ve elektronik ortamın gerçekleştirilmesi, sevkiyatı
gerçekleştirilecek ürünlerin araçlara yüklenmesi ve diğer işlemler
(performans ve risk ölçümü vb.) olarak belirtmek mümkündür (Görener,
2014:174). Tüm faaliyetlerin verimli bir şekilde yapılması işletmelerin
diğer rakipler karşısında öne geçmesine neden olmaktadır. Bu
faaliyetlerden kaynaklanan herhangi bir sorun işletme içerisinde ve
depolamada sorunları beraberinde getirmektedir. Buradan hareketle
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işletmelerin depolama faaliyetlerinde karşılaştıkları sorunları araştırmakla
hem işletmelere hem de diğer ilgililere fayda sağlayacağı düşünülmektedir.
1.

Literatür Özeti

Konu ile ilgili yapılan literatür analizi sonucunda Ortahisar kasabasında
bulunan depolarda karşılaşılan sorunların irdelendiği çalışma göze
çarpmaktadır. Çalışmada hava sıcaklığının arttığı dönemlerde hali
hazırdaki depolardan soğutmalı depolara transfer esnasında bilinçli ve
bilinçsiz yapılan bazı hatalar sonucunda üründe kalite ve kantite
kayıplarının oluştuğu belirtilmiştir (Canan & Ağar, 2005). Bir diğer
çalışmada tahılların depolanması sırasında dikkat edilmesi gereken
hususlara (depolanacak tahılın ve depo ortamının nem içeriği ve sıcaklığı,
depolanan tahıl kitlesindeki yabancı madde miktarı, mikroorganizmalar,
haşereler ile deponun özellikleri) tam olarak uyulmaması ve diğer bazı
etkenlerden dolayı tahılların depolanmasında karşılaşılan sorunlara
değinilmiştir. Bu sorunların çözümüne yönelik önerilerde bulunulmuştur.
Ayrıca depolanma sırasında dikkat edilmesi gereken noktalara (depolanan
tahılların nem içeriğinin ve sıcaklığının sürekli olarak kontrol altında
tutulması için numune alma metoduna uygun olarak belirli periyodlarla
numune alınması ve bunların nem içerikleri ile sıcaklıklarının belirlenmesi,
depo içerisine uygun yerlere higrometre ve termometreler yerleştirilerek
depo koşulları kontrol altında tutulması, depolama konusunda eğitilmiş
kalifiye eleman yetiştirilmesine önem verilmesi) dikkat çekilmiştir (Dizlek
vd. 2008).
Depolardaki faaliyetler ve karşılaşılan sorunlarla ilgili bir diğer
çalışmada ise Adana ili ve Ceyhan, Kozan ve Karataş ilçelerindeki
çiftçilerin, kooperatiflerin, tüccarların ve TMO’nun sahip olduğu hububat
depolarının mevcut durumları incelenerek, yeni yapılacak depoların,
ürünlerin sağlıklı bir şekilde korunabileceği şekilde yapılması
amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında farklı yapıda depolarda depolanan
mısırların, aylara göre nem oranları ölçülmüştür. Araştırma alanı
içerisindeki depoların tamamına yakın bir kısmı geleneksel adi depo
tipinde yapılmıştır ve bu depolardaki nem oranları ölçülmüş fazla bir fark
olmadığı görülmüştür fakat inşaat kurallarına uygun yapılmayan depolarda
depolanan ürüne zarar verecek şekilde nem oranlarının yüksek olduğu
gözlemlenmiştir. Çalışma sonucunda depoların teknik olarak doğru
planlanması ve inşa edilmesi ile depodaki ürüne zarar verebilecek nem
tehdidini kontrol altında tutulabileceği belirlenmiştir (Tutar, 2010).
Ürünlerin taşınmasında ve depolama sürecinde kayıpların oluşması ve
dolayısıyla sorunların ortaya konulduğu bir diğer çalışmada ise ürün
kayıplarının, ürünün yetiştirildiği tarladan veya bahçeden başlayarak,
tüketiciye ulaşana kadar devam ettiği belirtilmektedir. Kayıpların büyük
kısmı hasat sonrası taşıma, depolama, yükleme – boşaltma gibi faaliyetler
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sonucu oluşmaktadır. Ayrıca ağırlık kaybı,
çürüme gibi çeşitli
bozulmaların sebep olduğu az miktarda besin değeri, tat, lezzet gibi
kayıplar meydana geldiği de belirtilmektedir. Bu kayıplar ürünün pazar
değerinin azalmasına ve üreticinin ekonomik kayıplara uğramasına neden
olduğu düşünülmektedir. Tarım ürünlerinin depolanması ve işlenmesinde
modern, bilimsel ve teknolojik özellikteki depoların kullanılması ürün
kalitesini geliştirerek, kayıpları önleyeceği anlaşılmaktadır (Kibar &
Öztürk, 2010).
Lojistik işletmelerde depolarda karşılaşılan sorunlarla ilgili çalışmada
ise depo yeri seçimi, kurulumu ve bu kurulum kararına bağlı olarak yapılan
depo yönetiminin nasıl gerçekleştirildiği ve etkin depo yönetiminin nasıl
olacağı, nelerin eksik olduğu ve düzeltilmesi gerektiği üzerine inceleme
yapılmıştır. Çalışmada nitel yöntemlerden olan derinlemesine mülakat
yöntemi kullanılmış ve lojistik işletmelerine ait 50 depo ile yüz yüze,
telefon ve e-posta yolu ile görüşülmüş ve elde edilen veriler analiz edilip,
yorumlanmıştır. Buna göre müşteri ihtiyaçlarının doğru tespiti, doğru bina
tesisi, ihtiyaçlara uygun ekip ve ekipmanların belirlenmesi gibi işlemlerin
depolarda karşılaşılacak sorunları azaltacağı belirtilmiştir (Öztürk, 2011).
Depolarda karşılaşılan sorunlarla ilgili diğer bir çalışmada ise MİKES
Mikrodalga Elektronik Sistemler AŞ’nin depolama sistemi gözlemlenerek
depo tasarımında ve depo alt sistemlerinde karşılaşılan problemler analiz
edilmiştir. MİKES AŞ’deki depo yerleşimi incelenmiş ve depoda meydana
gelen gereksiz zaman kayıpları, siparişlerin gecikmesi, müşteri kayıpları,
demode malzemelerin sayısındaki artış nedeniyle stok maliyetlerindeki
artış gibi sorunları ortadan kaldırmak amacıyla depo yerleşimi ele
alınmıştır. (Özyörük & Ak, 2012).
Lojistik işletmelerin depolama faaliyetleri ile ilgili bir diğer çalışmada
ise depo tasarımına ilişkin sistematik/yapısal bir yaklaşım konusunda
problemler, çözüm yöntemleri ve/veya yaklaşımları içeren 243 çalışma
incelenmiş olup 170 çalışma, kullandığı yönteme göre sınıflandırmaya tâbi
tutulmuştur. Bu bağlamda, Türkiye’deki depolama hizmeti konusunda
öncü olan 7 lojistik şirketi, 3 hızlı tüketim malları üreticisi ve 2 perakende
şirketi ile depo tasarım konusundaki yaklaşımları üzerine bire-bir
görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmelerde öncelikle yeni bir depo projesi
söz konusu olduğunda şirketlerin bu projeye yaklaşımları, depo tasarımı
için süreç akışı ve kullanılan yöntemler üzerine konuşulmuş ve
sınıflandırma yapılmıştır (Karakış, 2014).
Bangladeş’teki bir süpermarket üzerinde yapılan bir vaka çalışmasında
ise depo yönetimi uygulaması karmaşıklıkları ve problemleri
araştırılmıştır. Çalışmada Perakende tedarik zincirinin deponun nasıl
önemli bir rol oynayabileceği ortaya konulmaya çalışılmıştır. Buna ek
olarak, çalışma, depo operasyonunun genel performansını etkileyen dış
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faktörleri, piyasa eğilimlerini ve olası engelleri tanımlamaktadır. Çalışma
ile planlama, tasarım ve işletme açısından depo performanslarını
iyileştirme fırsatları ortaya konulmaktadır. Araştırma sonucunda endüstri
uygulayıcılarının depo yönetiminde daha yüksek verimlilik elde etmeleri
için bazı önerilerde bulunulmuştur. Bu önerilerden bazıları ise hükümet
kurallarına ve politikalarına uymanın gerekliliği, soğuk zincir
tedarikçilerinin izlenebilirliği, notlandırma ve sıralama yüksek düzeyde
verimlilik ve yönetim becerileri gerekliliği, çalışanların uygun çalışma
saatlerinde çalıştırılası, maaş ve ücretler konusunda iyileştirilmelerin
yapılması ve çalışanların depo konusunda eğitilmeleridir (Saleheen vd,
2014).
Bir diğer çalışmada ise şirketlerin etkin bir lojistik faaliyeti
gerçekleştirdiklerinde rekabet avantajı elde edebilecekleri vurgulanmıştır.
Ayrıca etkin bir lojistik faaliyet için malzeme taşıma ve depolama
yönetiminin iyi idare edilmesi gerekliliğine değinilmiştir. Verimli bir
depolama için depo yönetim sisteminin (WMS) kullanılması gerekliliği
belirtilmiştir. Ayrıca çalışma çalışanların memnuniyeti üzerinde de
odaklanmıştır. Araştırmada WMS’ yi kullanmadan önce ve kullanımdan
sonra firma çalışanlarının memnuniyeti ölçülmüştür. Bu sistem
kullanıldıktan sonra çalışanların kendilerini daha güvenli hissettikleri ve
çalışma ortamından daha memnun oldukları ortaya konulmaktadır (Assis
& Sagawa, 2018).
Tüm bu çalışmalarda işletmelerin kendi örgüt kültürlerinden ya da
organizasyon yapılarından dolayı farklı sorunlar ve durumlar ortaya
konulmuştur. Özellikle lojistik işletmelerde depolama faaliyetlerinde
karşılaşılan sorunlarla ilgili az sayıda çalışma olduğundan dolayı bu
çalışma ile bu boşluğun doldurulması amaçlanmıştır.
2. LOJİSTİK
İŞLETMELERİN
DEPOLAMA
FAALİYETLERİNDE KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR ÜZERİNE
SİVAS İLİ UYGULAMASI
Teknolojinin gelişmesi, müşteri istek ve ihtiyaçlarının artması,
sektördeki işletmeleri olduğu gibi lojistik firmaları da sürdürülebilir
rekabet etmede önemli kararlar almaya itmektedir. Günümüzde önemi
gittikçe artan lojistik işletmelerin faaliyetleri içerisinde depolama önemli
faaliyet alanlarından biridir.
Depolama faaliyetinde esneklik, verimlilik, güvenirlilik, hız, zaman ve
maliyet gibi faktörler lojistik firmalar için kilit rol oynamaktadır. Buradan
hareketle bu çalışma ile Sivas ilinde faaliyet gösteren lojistik işletmelerde
depolama faaliyetleri ve depolamada karşılaşılan sorunların ortaya
konulması amaçlanmaktadır. Çalışmanın bu bölümünde veri toplama ve
analiz yöntemi, araştırma soruları ve çalışmanın bulguları yer almaktadır.
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2.1. Veri Toplama ve Analiz Yöntemleri
Nitel araştırma yöntemi kullanılarak yapılan bu çalışmada araştırma
deseni olarak durum çalışması kullanılmıştır. Çalışmada amaçlı örnekleme
yöntemi kullanılarak Sivas ili lojistik işletmelerinden 8 tanesi ile
derinlemesine görüşülme yapılmıştır. Araştırmanın evrenini oluşturan
Sivas ilindeki lojistik işletmelerden amaçlı örnekleme yapılarak evrenin
bütün niteliklerini temsil edebilecekleri düşünülmektedir. Derinlemesine
yapılan görüşmedeki kişiler / işletmeler lojistik işletmelerin depolama
faaliyetlerinden sorumlu orta ve alt düzey yöneticilerden oluşmaktadır.
Seçilen lojistik işletmelerin Sivas ilinde Küçük ve orta büyüklükte
işletmeler olması, ilkokul, lise ve ön lisans eğitim seviyelerinde olmaları
ve lojistik sektörde faaliyet göstermeleri ortak özelliklerini
oluşturmaktadır.
Çalışmada konunun detaylı bir şekilde incelenmesi için nitel araştırma
yöntemi tekniklerinden olan görüşme formu yaklaşımı kullanılmıştır.
Görüşme formunun tercih edilmesinde ise yüz yüze görüşülen
yöneticilerden detaylı bilgi edinilmesi ön plandadır. Bu sayede
yöneticilerin gerçek düşünceleri alınarak derinlemesine incelenme
yapıldığı düşünülmektedir.
Çalışma için oluşturulan görüşme soruları tam yapılandırılmış
görüşme tekniğine göre hazırlanmıştır. Önceden hazırlanan sorular 8
lojistik işletmesi depolama yöneticisine iletilmiştir. Depolama departmanı
yöneticilerine depolama faaliyetleri ve depolarla ilgili 8 soru yöneltilmiştir.
Bu sorular aşağıdaki gibidir;
1.İşletmenizde ve depoda çalışan sayısı nedir?
2.İşletmenizin kuruluş yılı?
3.Depolama departmanınızda çalışanların eğitim durumu nedir?
4. Depolama departmanınızda hangi programları kullanıyorsunuz?
5.Depoların açık ve kapalı alan genişliği nedir?
6. Depolama departmanında kullanılan araçlar nelerdir?
7.Depolama için hangi raf sistemlerini kullanıyorsunuz?
8.Depolama departmanında karşılaşılan sorunlar nelerdir?
2.2. Araştırmanın Bulguları
Çalışma ile elde edilen değerlendirmeler ve bulgular ise sorulan
yukarıdaki 8 soruya verilen cevaplara göre belirlenmiştir.
Soru 1.İşletmede ve depoda çalışan sayısı nedir?
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A. İşletmede toplamda 20 çalışan bulunmaktadır. 4 tanesi depolama
departmanında çalışmaktadır.
B. 19 kişi çalışmaktadır. 3’ü sevkiyatta, 3 kişide depolamada çalışıyor.
C. 25 kişi çalışmaktadır. 15 kişi, ön bankador ve depolamada 10 kişi
çalışıyor.
D. İşletmede 450 kişi çalışmaktadır. 21 kişi depolamada
çalışmaktadır.
E. İşletmede 35 kişi çalışırken, depolamada ise 3 kişi çalışmaktadır.
F. İşletmede 159 kişi çalışırken depolamada 80 çalışmaktadır.
G. 10 kişi işletmede çalışırken 2 kişi de depolama departmanında
çalışmaktadır.
H. İşletmede 190 kişi çalışmaktadır. Depoda ise 13 kişi çalışıyor.
Çalışmaya katılan lojistik işletmelerin çalışan sayıları birbirinden farklılık
göstermektedir. En fazla çalışan sayısı olan işletmenin 450 çalışanı
bulunurken en az çalışan sayısı olan işletmenin ise 10 kişi olduğu
görülmektedir.
Soru 2. İşletmenin kuruluş yılı?
Soru 3. Depolama departmanında çalışanların eğitim durumu nedir?
Soru 4. Depolama departmanında hangi programları kullanıyorsunuz?
2., 3. ve 4. sorulara verilen cevaplar daha kolay anlaşılır hale gelmesi
için tablolaştırılmıştır.
Tablo 1. İşletmelerin Kuruluş Yılları, Katılımcıların Eğitimleri ve Depolama
Departmanında Kullanılan Programları Anlamaya Yönelik Bulgular
İşletme
Adı

İşletme
Kuruluş Yılı

İşletme Çalışanlarının Eğitimi

Depoda
Programlar
DERİNSİS

Kullanılan

A

1998

Depolama
departmanında
yönetim
kadrosu genel olarak üniversite mezunu.

B

1985

Lise.

SAP, Stok takip programı
ve Excel.

C

1987

En az lise mezunu olmak üzere lise, ön
lisans ve lisans eğitim düzeyinden mezun
olan kişiler çalışmaktadır.

İşletmenin
merkezi
programını, SAP, Word,
Excel’ i kullanıyoruz

D

2006

Lise, ön lisans ve lisans eğitimi alan
çalışanlarımız var.

SAP,
Uyumsoft
adlı
programı kullanıyoruz.

E

1967

F

2014

SAP, Barkodlama.
SAP ve Sat Portal
programı kullanmaktayız.

G

2005

Lise ve üniversite
Çoğunluğu lise mezunu ve lisans
diploması olan çalışanlar var. Ön lisans
mezunu olanlarda var.
Ortaokul- lise mezunu çalışanlarımız
bulunmaktadır.

H

1998

Lise ve ön lisans.

MEGAsync
(dosya
barındırma ve paylaşım
servisi
programı)
kullanıyoruz
SAP, Depo takibi Excel,
giren ürün gruplarını Vega
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yazılımı üzerinden takip
ediyoruz.

Lojistik işletmelerin kuruluş yıllarına bakıldığında en eski işletmenin
1967 yılında kurulduğu görülürken günümüze en yakın kurulan
işletmeninde 2006 yılında faaliyet göstermeye başladığı görülmektedir.
Araştırmaya katılan lojistik işletmelerin depolama departmanında en az
lise, ön lisans ve lisans bölümlerinden mezun oldukları belirtilmiştir.
Sivas’ta bulunan lojistik işletmelerin depolama departmanında işletmelerin
birbirinden farklı, kendi işletmesine uygun programlar kullanıldığı
anlaşılmaktadır. Ancak çoğunun SAP kullandığı görülmektedir.
Soru 5. Depolama departmanında kullanılan araçlar nelerdir?
A. Transpalet,
B. Transpalet, forklift
C. Forklift, konventör
D. Elektrikli forklift, transpalet, normal motorlu froklift, yürür merdiven.
E. Forklift, stil, hublex, komisyonlama arabası
F. Manuel ve şarjlı transpalet, forklift
G. Forklift, transpalet, kamyon.
H. Transpalet ve forklift
Sivas’ta bulunan lojistik işletmelerin depolama departmanında hemen
hepsinde transpalet ve forklift kullanılmakla beraber işletmelerin
kapasitelerine göre farklı araçların kullanıldığı anlaşılmaktadır.
Soru 6. Depoların açık ve kapalı alan genişliği nedir?
A. 500 metrekare kapalı, 150 metrekare açık
B. 20.000 metrekare kapalı alanda çalışıyoruz.
C. 300 metrekare.
D. Açık ve kapalı olmak üzere 7000 metrekare.
E. 690.000 metrekare kapalı alan.
F.18.000 metrekare depo binasına sahiptir.
G. Kapalı alan 5000 metrekare açık alan 12.000 metrekare.
H. 10.000 metrekare kapalı alan 10.000 metrekare açık alan 600 metrekare
depo alanı var.
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Sivas’taki lojistik işletmelerde işletmenin kapasitesine göre işbirliği
yaptığı işletmelerin özelliklerine göre farklı metre karelerde ve metre
küplerde alanlar kullanılmaktadır.
Soru 7. Depolama için hangi raf sistemlerini kullanıyorsunuz?
A. Ağır yük rafları, adresleme raf sistemi kullanıyoruz.
B. Sırt Sırta raf sistemi kullanılmaktadır.
C. Yığınlama sistemi kullanıyoruz.
D. Aksesuar depoda standart ve paletli raf sistemi, istifleme raf sistemi,
kumaş depoda da forkliftlerimize uyarlı raflar kullanıyoruz.
E. Metal çoklu raf sistemi, sırt sırta raf sistemi kullanıyoruz.
F. Euro palet kullanmaktayız.
G. Ahşap raf, metal raf, sırt sırta raf sistemi kullanılıyor.
H. Demir iskeletten yaptığımız içine sunta koyduğumuz raflar var.
Katılımcı lojistik işletmelerin çalıştığı işletmelerdeki ürünlere uygun
raf sistemi kullandıkları ve en fazla sırt sırta raf sisteminin kullanıldığı
söylenebilir.
Soru 8. Depolama departmanında karşılaşılan sorunlar nelerdir?
A. Depolama departmanında çalışan elemanların özellikle teknoloji
ürünlerini kullanımından kaynaklanan sorunlar yaşıyoruz. Daha kalifiye
eleman çalıştırmamız gerekiyor. Depoda stok sayımından kaynaklana
hatalar, dikkatsizlik ve işlerin zamanında yetiştirilmemesi.
B. Sevkiyatların zamanında yetişmemesinde sorun yaşıyoruz. Deponun
etrafı açık alan olduğu için fare ve haşereler gibi sorunlarla karşı karşıya
kalabiliyoruz.
C. Depolamada kullanılan araçlarda oluşan arızalar en büyük
sorunumuz. Özellikle ürünlerin raflara yerleştirilmesinde kullanılan
paletlerin kırılması tüm işlerin aksamasına neden oluyor. Dağıtım aracının
da arıza yapması başka bir sorun.
D. Personel çatışması yaşamaktayız. Depolamada fazladan oluşan
stoklarda bir müddet sonra sorun haline geliyor.
E. Araç başına 3500 – 4000 tane parça besleniyor. Günlerde binlerce
parça depo içine girip binlerce parçanın depodan çıkıp bant beslemesi
saplanıyor. Robotik sistemlerle çalışmayıp insanlarla çalıştığımızdan arada
kutusu ya da sepetiyle bulamadığımız ya da yerinde olmayan parçalar
olabiliyor. Farklı yerlerden o ürünler çıkabiliyor. Örneğin bant besleme
parçayı istiyor fakat parça depolanmadığı için tesellümde ya da
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tesellümden çıkmış ambarlamaya transfer sürecinde parça yerinde yok
sorunu ortaya çıkıyor. Diğer bir sorun ise yan sanayi üzerinden ürünün
henüz tedarik edilmemesi ya da gecikmesiyle alaka nadirde olsa sorunlar
olabiliyor.
F. Çok az sayıda depolama çalışan olsa da aralarında çıkan
anlaşmazlıklar sorun olarak çıkabiliyor. Bazen depoda görünen bir ürün
sistemde görünmeyebiliyor.
G. Sevkiyatların araç yer engellemeleri, depoda bulunan ürünlerin
kırılabilir olması ve soğuk hava etkenlerinden kaynaklanan sorunlar
yaşanabiliyor. Aynı zamanda çalışanlar arasında kavgalar olabiliyor.
H. Elemanlardan kaynaklanan hatalar sorunlara neden olabiliyor.
Örneğin sabah müdür bey bir ürünün hatalı olduğunu belirtmesine rağmen
o ürünün tedarikçiden gelen ürünlerin denetimi sırasında fark
edilemediğinden dolayı bir sorun yaşadık. Tedarikçiden gelen
malzemelerin hatalı çıkabilmesi. Ürün hassasiyetinin depo içerinde
bozulması ve kalibrasyonun bozulması gibi sorunlarla da
karşılaşabiliyoruz.
Katılımcı firmalara yöneltilen depolarınızda karşılaştığınız problemler
nelerdir? Sorusuna çoğunlukla çalışanlardan kaynaklanan problemlere
değinilmiştir. Yine depo yerleşiminden kaynaklanan sorunlara, depo içi
atmosferden kaynaklanan sorunlardan ( soğuk hava sistemi olmayışı, depo
içi programların yokluğu vb.) bahsedilmektedir.
Sonuç ve Değerlendirme
Bu çalışma ile Sivas ilinde bulunan işletmelerin depolama faaliyetleri
sırasında ne tür sorunlarla karşı karşıya oldukları tespit edilmeye
çalışılmıştır. Bu amaçla bu çalışmada 8 lojistik işletmesi ile derinlemesine
görüşme yapılarak nitel bir araştırma yapılmıştır. Çalışma sonucunda en
fazla çalışan sayısı olan işletmenin 450 çalışanı bulunurken en az çalışan
sayısı olan işletmenin ise 10 kişi olduğu görülmektedir. Yine lojistik
işletmelerin kuruluş yıllarına bakıldığında ise 1967 - 2006 yılları arasında
değişen yıllarda faaliyet göstermeye başladığı bilinmektedir. Araştırmaya
katılan lojistik işletmelerin depolama departmanında en az lise, ön lisans
ve lisans bölümlerinden mezun oldukları belirtilirken, lojistik işletmelerin
depolama departmanında hemen hepsinde transpalet ve forklift kullanıldığı
gözlenmiştir. Farklı metre karelerde ve metre küplerde alanlar kullanan
lojistik işletmelerin, birbirinden farklı, kendi işletmesine uygun programlar
kullandığını görülmektedir. Ancak çoğunun SAP kullandığı
görülmektedir. Katılımcı lojistik işletmelerin çalıştığı işletmelerdeki
ürünlere uygun raf sistemi kullandıkları ve en fazla sırt sırta raf sisteminin
kullanıldığı bulgusuna varılmıştır.
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Çalışmanın ana konusu olan lojistik işletmelerin depolama
departmanında karşılaşılan sorunlara bakıldığında hemen hemen hepsinde
çalışanlar arasında sorunlar yaşanıldığı belirtilmektedir. Bu sorunun
çözülmesi için işletmelerin personel eğitimleri ile desteklenmesi
gerekmektedir. Ayrıca sevkiyat gecikmelerinden dolayı karşılaşılan
sorunlardan da bahsedilmektedir. Lojistik işletmelerde yaşanılan
sorunlardan olan sevkiyatların doğru zamanda istenilen yerlere
ulaşamaması işletmelerin uygun sistem ve program kullanmadıklarından
kaynaklanabilir. Ayrıca tedarik zinciri yönetimi faaliyetlerinin tümünü
kapsayan işletme lojistiği, tedarik yönetimi, sevkiyat yönetimi konularda
destekler alınması gerekmektedir. Bazı işletmelerin depolarında haşere ve
kemirgen hayvanlardan kaynaklanan olumsuz gelişmelerinde yaşanıldığı
bilinmektedir. İşletmelerin depolarında karşılaşılan kemirgen ve haşere
gibi zararlı canlılar için de önceden önlemler alınarak depoların uygun
havalandırılması ve uygun kapı sistemlerinin yaptırılması önerilebilir.
Yine bazı depoların soğuk depolarına transferlerde yaşanılan ürün
bozulmalarının da yaşanıldığı belirtilmektedir. Depo içerisinde stok
yönetimi ile ilgili bir program kullanılmadığından stoklarda sorun
yaşanıldığı da ortaya konulmaktadır. Çalışmanın örneklemeni oluşturan
küçük ve orta büyüklükteki işletmeler olduğundan ve genelde otomasyon
yerine insan yardımıyla işlerin bitirilmeye çalışıldığından dolayı hataların
ortaya çıktığı belirtilmektedir.
Çalışma kapsamında Sivas ilinde bulunan lojistik işletmelerinin
depolama bölümlerinde en çok personel çatışması, sevkiyat gecikmeleri,
depolardaki ürünlerin denetiminin yapılamaması gibi sorunların olduğu
bulgusuna varılmıştır.
Çalışmanın sonucunun literatür taraması sırasındaki araştırmaların
(Dizlek vd., 2008; Tutar, 2010; Öztürk, 2011; Saleheen vd., 2014; Kayar,
2015; Assis & Sagawa, 2018) sonuçlarıyla; ürünlerin soğuk hava
depolarına transferlerinde oluşan ürün kayıpları sorununa, çalışanların
çatışması ve çalışanların eğitilmesi gerekliliği, depo yönetimi sistemi
kullanılması gerekliliği, stok yönetimi sorunlarına benzerlik gösterdiği
bulgusuna varılırken, bu araştırmanın diğer bulgularının da (tedarikçi
sıkıntıları, depo içi yerleşimden kaynaklanan olumsuzluklar, personel
çatışması, fazla stok bulundurmadan kaynaklanan problemler, depo
araçlarının sıklıkla arızalanması, depo çalışanlarının teknoloji kullanım
yetersizliği) literatürdeki boşluğu doldurması arzu edilmektedir.
Lojistik yönetiminin en önemli faaliyet alanlarından biri olan depolama
faaliyeti içerisinde karşılaşılan herhangi bir sorun tüm işletmeyi
etkileyeceğinden bu tür sorunların çözümü lojistik işletmelerin
sürdürülebilir rekabet etme konusunda kilit bir rol oynamaktadır. Bu
çalışma ile bu sorunlar tespit edilerek sorunların çözümü konusunda da
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işletmelere yukarıda sayılan öneriler getirilmiştir. Ayrıca nitel bir yöntem
kullanılarak yapılan bu çalışma, ilerleyen dönemlerde nicel bir araştırma
yöntemi ile desteklenebilir.
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ULUSLARARASI TİCARETİN FİNANSMANINDA
KULLANILAN LEASİNG İŞLEMLERİNİN
MUHASEBELEŞTİRİLMESİ: TÜRKİYE UYGULAMASI
Orkun BAYRAM
1. Giriş
Küreselleşme sayesinde, farklı iş kültürlerinin ve farklı yasal
uygulamaların birbirileri ile kolay bir şekilde etkileşime geçebilmesinin
sonucu olarak ortaya karmaşık bir yapı çıkabilmektedir. Çünkü her
ülkenin kendine özgü yasa sistemleri mevcut olup, ülkeler iç
sistemlerini uluslararası kanunlara uygun olarak işletmeye
çalışmaktadırlar. Özellikle ülkelerin farklı vergi sistemleri ve farklı
muhasebe standartlarını kullanması zaman zaman firmalar arasında
uyumsuzluk meydana gelmesine neden olmaktadır (Smith, SagafiNejad, & Wang, 2008, pp. 4).
Sınır ötesi ticaret hacminin gün gittikçe artması (küresel ekonomik
konjonktüre bağlı olarak) özellikle finansal raporlama sistemlerinin
güvenirliğinin ve verimliliğinin sorgulanmasına neden olmaktadır. Bu
nedenle, sınır ötesi ticaretin finansal kayıtlarının şeffaf ve yasalara
uygun olarak tutulması yüksek önem arz etmektedir. Bu kitap
bölümünde sınır ötesi ticaretin finansman tekniklerinden olan leasing
işlemlerinin Türkiye’de nasıl muhasebeleştirildiği konusu üzerinde
durulacaktır.
2. Türkiye’de
Uluslararası
Muhasebeleştirilmesi

Ticaret

İşlemlerinin

Muhasebe, modern ekonomi döngüsünde iş dünyasının en önemli
parçalarından biridir. Gerek devlete, gerek bankalara gerekse de
sermaye sahiplerine doğru bilgi akışının sağlanabilmesi için firmaların
gerçekleştirmiş oldukları tüm işlemlerin finansal sonuçlarının net ve
doğru bir şekilde kayıt altına alınabilmesi muhasebe sistemlerinin
varlığına bağlıdır (White, 2000, pp. 3).
Her ülke iç ticaretinde, kendi yasalarına uygun olarak geliştirdiği
muhasebe sistemlerini kullanmaktadır. Bunun ile birlikte, günümüzde
uluslararası raporlama sistemlerinin ülkeler tarafından içselleştirildiği
ve ortak bir finans ve muhasebe sisteminin kullanılmasına doğru
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gidildiği gözlemlenebilmektedir. Örnek vermek gerekirse Amerika
Birleşik Devletleri kendi iç ticaretinde ve özellikle ithal edilen ürünlerin
muhasebeleştirilmesinde SAM- Social Accounting Matrix (Sosyal
Muhasebe Matrisi) sistemini kullanabilmekteyken, Türkiye’de tek
düzen muhasebe sistemi tercih edebilmektedir (McDonald &
Thierfelder, 2004, pp. 5). Ancak, Türkiye de kendi muhasebe sistemini,
uluslararası finansal raporlama standartlarına uygun hale getirebilmek
için yoğun bir çaba içerisindedir. Finansal kiralama işlemlerinin
muhasebeleştirilmesi, Türkiye Muhasebe Standartları (TMS)
çerçevesinde TMS 17 ile hem uluslararası bir özellik kazanmış hem de
işlemler daha kolay bir şekilde yapılmaya başlanmıştır (Gönen & Akça,
2014, s. 74).
Türkiye’de sınır ötesi ticaret işlemleri ile iştigal eden firmaların
uyması gereken hem iç hem de dış kanun, yönetmelik, tüzük ve
yönergeler mevcuttur. Özellikle Türkiye’de uygulanan Gümrük
Kanunu’na, 32 Sayılı Karar Metni ’ne, İthalat ve İhracat Yönetmelik ve
Tebliğleri’ ne, MASAK Yönetmeliklerine ve Bankacılık Kanunu’na
harfiyen uygun hareket etmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra, sınır
ötesi ticarette kullanılan ödeme şekilleri ve teslim şekillerinin bağlı
olduğu uluslararası teamüllere de bire bir uyum gösterilmesi
gerekmektedir (Kızıl, Akman, & Demir, 2014, s. 23.).
3. Uluslararası Ticaret İşlemlerinde
Finansman Tekniği: Leasing İşlemleri

Kullanılan

Bir

Kiralama anlamına gelen leasing işlemleri, mülklerin koruma
(finansal açıdan) altına almanın en kolay yolu olarak görülmektedir.
Leasing işlemlerinde, varlıkların elde edilebilmesi için asgari bir
katılım ile kaynaklar kolayca değiştirilebilmektedir (Čevizović, &
Mijoč, 2019, pp. 195).
Leasing işlemleri Türkiye’de iki
ana grup altında
gerçekleştirilmektedir. Birincisi yurtiçi leasing işlemleri, ikincisi ise
yurtdışı leasing işlemleridir. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin
üretimde kullandıkları finansman maliyetlerini düşürebilmeleri
açısından alternatif bir finansman tekniği olan leasing işlemleri,
yasaların izin verdiği ölçüde vergi avantajı sağlayarak, yatırım
hacminin artmasına katkı sağlamaktadır (Çondur, Evlimoğlu, &
Bozdağlıoğlu, 2008, s. 2).
Leasing işlemlerinin vergi avantajı yanında bir başka ekonomik
faydası da, sell & leaseback yani sat & geri kirala şeklindeki işlemlerde
ortaya çıkmaktadır. Sat & geri kiralama işlemlerinde, mülk sahibi
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varlığı bir leasing firmasına satmakta ve leasing firması ile imzalanan
kira sözleşmesi ile bu varlığın işletim kontrolünü uzun vadeli bir süre
için elinde tutmaktadır (Sirmans, & Slade, 2010, pp. 221).
Firmalar faaliyet alanları ile ilgili yapmayı planladıkları yatırımlarda
kullanmayı planladıkları sermaye seviyesini arttırabilmek amacı ile sell
& leaseback işlemlerini finansal bir enstrüman olarak kullanmaktadırlar
(Sanderson, Shakurina, & Lim, 2019, pp. 246).
Diğer taraftan şirketlerin sell & leaseback işlemlerini
gerçekleştirmelerinin finansal olmayan amaçları da olabilir. Şöyle ki
günümüzde teknoloji sınır tanımaz bir şekilde ve çok hızlı bir trendde
değişmektedir. Üretim sürecinde kullanılan makine, teçhizat ve
ekipmanların bu değişime ayak uydurabilmesi için de sat & geri kirala
işlemleri kullanılabilmektedir (Deo, 2018, pp. 11).
a. Leasing İşlemlerinin Süreç Adımları:
Leasing işlemlerinde genellikle işleme katılan üç taraf
bulunmaktadır (yurtdışı leasing firmasının işleme katılması durumunda
taraf sayısı dört olmaktadır). Taraflar kiracı, kiralayan şirket ve satıcı
olarak adlandırılmaktadır. Leasing işlemlerinde iş akışı tarafların
sorumluluklarına göre aşağıdaki şekilde gösterilebilmektedir:
I.

II.

III.
IV.

V.

VI.

VII.

Her ne kadar kiralayan şirket (leasing şirketi) malın mülkiyetini
elinde tutsa da kiracı firma ile satıcı firma mal satışı üzerinde
anlaşırlar.
Kiracı firma kiralanacak malı belirledikten sonra Leasing
Şirketine, leasing işleminin başlatılması için başvuruda
bulunur.
Leasing şirketi, leasing işlem talebini inceler ve kira önerisini
potansiyel kiracı firmaya iletir.
Kiracı firma, leasing şirketinin önerisini değerlendirir ve uygun
bulması durumunda onay bildirimini leasing firmasına
gönderir.
Kiracı firmanın kabul ve onay bildirimi alan leasing firması,
kendi kredi limit ve teminat şartları dahilinde leasing işlemini
onaylar ve kredi koşullarını belirler.
Kiracı firma, kendisine iletilen kredi koşullarını değerlendirir
ve uygun bulması durumunda leasing sözleşmesi kiracı ve
kiralayan leasing şirketi arasında imzalanır.
Sözleşmenin imzalanmasından sonra kiracı firma leasing
kredisinin koşullarını yerine getirir.
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VIII.

IX.
X.

XI.
XII.

XIII.
XIV.
XV.
XVI.

Leasing şirketi tüm koşullar yerine getirildikten satıcı firmaya
kiralama sözleşmesine konu olan mal için sipariş talimatı
gönderir.
Satıcı firma kendisine gelen sipariş formunu inceledikten
sonra, leasing şirketi adına proforma faturayı düzenler.
Proforma fatura kiracı ve leasing şirketi tarafından
incelendikten sonra, leasing firması satıcıya kesin satış
işleminin başlatılması için talimat verir.
Satıcı firma, Leasing Firması adına Ticari Faturayı düzenler ve
kesin satış işlemini başlatır.
Leasing firması mal bedelini daha önce üzerinde anlaşıldığı
şekli ile satıcı firmaya öder ve malın kiracı firmaya teslim
edilmesi için satıcı firmaya talimat verir. Bu noktada üzerinde
önemle durulması gereken konu, işlem yurtdışında mal ithalatı
şeklinde ise gümrük işlemlerinin kimin tarafından
yapılacağıdır. Türkiye’de genellikle leasing firması ve kiracı
firma bu konuda birlikte hareket etmektedirler.
Satıcı firma, leasing şirketinin belirlediği şekilde malı kiracı
firmaya teslim eder.
Mal kiracı firma tarafından incelenir ve kabul edilir.
Kiracı firma, kira planına göre kira ödemelerini yerine getirir.
Kiracı firma, kira sözleşmesine göre tüm ödeme
yükümlülüğünü yerine getirdikten sonra, kiralama işlemine
tabi tutulan mal, kiracı firmaya devredilir.

b. Leasing İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
Leasing işlemlerinde kiracı firma ve kiralayan firma muhasebe
kayıtlarını ayrı ayrı tutmak zorundadırlar. Maliye Bakanlığı tarafından
finansal kiralama işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde kullanılacak
hesapları açıklamak amacıyla 31.07.2003 tarih ve 25185 sayılı Resmi
Gazete’de 11 sıra numaralı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel
Tebliği’ni yayınlamıştır (Gökgöz, 2013 s. 110).
Türkiye Vergi Usul Kanunu’na göre finansal kiralama işlemlerini
gerçekleştirenlerin muhasebe kayıtlarını yapılabilmesi için aşağıdaki
hesapları kullanılması gerekmektedir:
120-Alıcılar Hesabı: Vadeli ancak herhangi bir değerli evrak
(senet) olmadan, doğan finansal kiralama alacaklarının takip edildiği
hesaptır.
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121-Alacak Senetleri Hesabı: Alıcılar hesabından tek farkı,
finansal kiralama işlemlerinden doğan alacağın senet üzerinden takip
edilmesidir.
124-Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) Hesabı:
Henüz kazanılmamış finansal kiralama faiz edildiği hesaptır. Faiz;
kiralama işleminin gerçekleştirildiği tarihte doğan finansal kiralama
alacak tutarından, finansal kiralama sözleşmesine uygun olarak
hazırlanan kira ödemelerinin bugünkü değeri çıkartılarak
hesaplanmaktadır.
60-Brüt Satışlar Hesabı: Kazanılmamış finansal kiralama faiz
gelirleri 124 kodlu hesabın “alacak” kısmına kayıt edilir. Dönem
sonunda ise gerçekleşmiş olan faiz gelirleri 124 kodlu hesabın “borç”
kısmına kayıt edilirken, 60-grubunda yer alan ilgili satış hesabına ise
“alacak” kaydı yapılır.
64-Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar Hesabı: Esas
iştigal konusu finansal kiralama olmayan firmalarca yapılan finansal
kiralama işlemlerinden doğan (gerçekleşmiş) faiz gelirlerinin izlediği
hesaptır.
224-Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) Hesabı:
124 kodlu hesaptan farkı, henüz kazanılmamış olan faiz gelirlerinin1
yılın üstünde bir vadeye sahip olmasıdır.
Finansal kiralama işlemine konu olan malın (hizmetin) kiracısı olan
firmaların, finansal kiralama işlemleri ile ilgili olarak kullanmaları
gereken muhasebe hesapları aşağıdaki gibidir (Öztürk, Bal & Bal, 2007,
s. 75):
260-Haklar Hesabı: Kiracı tarafından finansal kiralama işlemine
konu iktisadi kıymeti kullanma hakkı kira ödemelerinin bugünkü değeri
ile iktisadi kıymetin rayiç bedelinden düşük olanı ile kaydedildiği
hesaptır (Köksal & Beller, 2013, s. 160).
301-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Hesabı: Kiracı
firmaların, leasing işlemi dolayısıyla kiralayan leasing firmalarına olan
ve 1 yıldan kısa vadeli kiralama borçlarını gösteren hesaptır.
302-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
Hesabı: Leasing işleminin gerçekleştiği tarihte, leasing işlemlerinden
kaynaklı borçlar ile leasing işlemine konu olan malın (hizmet) kira
ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki farkı gösteren henüz ödemesi
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gerçekleşmemiş leasing işlemi borçlanma maliyetlerini gösteren
hesaptır (Doldur, 2018, s. 237).
Finansal kiralama işlemlerinden doğan faiz giderleri dönme
sonlarında “302-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri
(-)” hesabına alacak, “66-Borçlanma Maliyetleri” hesaplarında finansal
kiralama işlemleri ile ilgili hesaba borç kaydı yapılır.
401-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Hesabı: Finansal
kiralama sözleşmesine uygun olarak oluşturulan, finansal kiralama
ödeme tablosunda 1 yılın üzerindeki vadelerde ödenecek olan kira
bedellerinin izlendiği hesaptır (Kirlioglu & Öztas, 2015, s. 12).
1 yılın üzerinde bir vadeye sahip olan finansal kiralama
işlemlerinde, finansal kiralama sözleşme bedeli 401-Finansal
Kiralama İşlemlerinden Borçlar hesabına alacak, finansal kiralama
işlemine tabi tutulan mal ve/veya hizmetin takip edildiği hesaba kira
ödemelerinin bugünkü değeri ile borç kaydedilir. Henüz ödenmemiş
finansal kiralama borçlanma maliyetini ifade eden bu iki tutar
arasındaki fark da 402-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma
Maliyetleri (-) hesabına borç kaydedilir. Her dönemin sonunda, takip
eden döneme ait tutar, 301-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
hesabına alacak, 401-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
hesabına borç kaydedilir.
Her biten dönemin sonunda, 402–Ertelenmiş Finansal Kiralama
Borçlanma Maliyetleri (-) hesabına kaydedilen tutarın 1 yılın altında
kalan ve borç edimi yerine getirilen bölümü 302–Ertelenmiş Finansal
Kiralama Borçlanma Maliyetleri hesabına borç kaydedilir. Takip eden
döneme ait ve henüz borç edimi yerine getirilmemiş kısmı da 402–
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) hesabına
alacak kaydedilir.
4. Vaka Analizi: Türkiye Uygulaması-Yurtiçi Leasing
Baykar A.Ş., ticari faaliyetlerinde kullanmak üzere yeni bir araç
satın almayı düşünmektedir. Aracın bedeli 200.000.-TL olup, araç
leasing kanununda yer alan mal grubu dolayısıyla %18 KDV’ye tabidir.
Baykar A.Ş., satın alma işlemini finansal kiralama yoluyla
gerçekleştirmek istemekte ve finansal kiralama işleminin vadesinin 36
ay olmasını planlamaktadır. Firma, kendisine iletilen finansal kiralama
fiyat tekliflerini incelemiş ve aşağıdaki ödeme tablosunu kabul etmiştir
(finansal kiralama sözleşmesi 05.10.2020 olarak kabul edilmiştir).
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Kira
No

Tarih

Ana
Para

Faiz

Kira

KDV

1

05.10.2020

7,540

0

7,540

1,358

2

05.11.2020

3,946

3,594

7,540

1,358

3

05.12.2020

4,020

3,520

7,540

1,358

4

05.01.2021

4,094

3,746

7,540

1,358

5

05.02.2021

4,170

3,370

7,540

1,358

6

05.03.2021

4,248

3,282

7,540

1,358

7

05.04.2021

4,328

3,212

7,540

1,358

8

05.05.2021

4,408

3,132

7,540

1,358

9

05.06.2021

4,492

3,048

7,540

1,358

10

05.07.2021

4,574

2,976

7,540

1,358

11

05.08.2021

4,660

2,880

7,540

1,358

12

05.09.2021

4,748

2,792

7,540

1,358

13

05.10.2021

4,836

2,714

7,540

1,358

14

05.11.2021

4,926

2,614

7,540

1,358

15

05.12.2021

5,018

2,522

7,540

1,358

16

05.01.2022

5,112

2,428

7,540

1,358

17

05.02.2022

5,208

2,332

7,540

1,358

18

05.03.2022

5,304

2,236

7,540

1,358

19

05.04.2022

5,404

2,136

7,540

1,358

20

05.05.2022

5,504

2,036

7,540

1,358

21

05.06.2022

5,608

1,932

7,540

1,358

22

05.07.2022

5,712

1,828

7,540

1,358

23

05.08.2022

5,820

1,720

7,540

1,358

24

05.09.2022

5,928

1,612

7,540

1,358

25

05.10.2022

6,038

1,502

7,540

1,358

26

05.11.2022

6,152

1,388

7,540

1,358
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27

05.12.2022

6,266

1,274

7,540

1,358

28

05.01.2023

6,384

1,156

7,540

1,358

29

05.02.2023

6,502

1,038

7,540

1,358

30

05.03.2023

6,624

916

7,540

1,358

31

05.04.2023

6,748

792

7,540

1,358

32

05.05.2023

6,874

666

7,540

1,358

33

05.06.2023

7,002

538

7,540

1,358

34

05.07.2023

7,132

408

7,540

1,358

35

05.08.2023

7,266

274

7,540

1,358

36

05.09.2023

7,402

138

7,540

1,358

37

05.10.2023

0

0

200

36

TOPLAM

200,000

71,440

271,640

48,896

Kaynak:https://www.isleasing.com.tr/leasinghakkinda/leasingmuhasebesi/ornek-odeme-plani (Erişim Tarihi: 29.02.2020)
Baykar A.Ş. 200.000.-TL tutarındaki finansal kiralama işlemi için
bankaya 71,440.-TL faiz ödemesi ile birlikte toplam olarak 271,640.TL tutarında geri ödeme yapacaktır. İlk olarak, Baykar A.Ş. muhasebe
birimi yukarıdaki ödeme planına uygun olarak finansal kiralama
işleminin muhasebe kayıtlarını gerçekleştirecektir. Muhasebe kayıtları
yapılırken, finansal kiralama borç tutarını ve borçlanma maliyetini
vadesine göre (1 yıldan kısa ve 1 yıldan uzun) ayırmak gerekmektedir.
Leasing Ödeme Planının muhasebe kaydının aşağıdaki şekilde
yapılması gerekmektedir:
Hesap Adı

Borç Bakiye

260 Finansal Kiralama Konusu Sabit
Kıymet Kullanım Hakkı

200,000

302 Ertelenmiş Finansal Kiralama
Borçlanma Maliyeti

35,252

402 Ertelenmiş Finansal Kiralama
Borçlanma Maliyeti

36,188

301Finansal
İşlemlerinden Borçlar

Kiralama

588

Alacak Bakiye

90,480

401
Finansal
İşlemlerinden Borçlar

181,160

Kiralama

Finansal
kiralamaya
konu
olan
taşıtın
değerinin
muhasebeleştirilmesi konusunda Türkiye’de iki uygulamanın
varlığından söz etmek mümkündür. Vergi Usul Kanunu’na göre
finansal kiralama işlemine konu olan taştın değeri 260-Finansal
Kiralama Konusu Sabit Kıymet Kullanım Hakkı hesabında takip
edilmesi gerekmektedir. Diğer yandan Türkiye Muhasebe
Standartları(TMS) 17. Maddesine göre (TMS-17) araç değerinin 254Taşıtlar hesabında izlenmesi gerekmektedir (Cengiz, 2017).
Finansal kiralama ödeme planının muhasebe kaydını gerçekleştiren
Baykar A.Ş. muhasebe biriminin 05.10.2020 tarihli finansal kiralama
(leasing) işlemine ait faturanın da muhasebe kaydını aşağıdaki şekilde
gerçekleştirmesi gerekmektedir:
Hesap Adı

Borç Bakiye

301 Finansal Kiralama
İşlemlerinden Borçlar

7,540

191 İndirilecek KDV

1,358

320 XXX Finansal
Kiralama A.Ş.

Alacak Bakiye

8,898

05.10.2020 finansal kiralama faturasının giriş işlemi
tamamlandıktan sonra, muhasebe biriminin faturanın ödenmesini
müteakip aşağıdaki muhasebe işlem kayıtlarını gerçekleştirmesi
gerekmektedir:
Hesap Adı
320 Satıcılar

Borç Bakiye

Alacak Bakiye

8,898

102 Bankalar

8,898

Baykar A.Ş. muhasebe birimi, bir ay sonraki yani 05.11.2020 tarihli
kira faturasının muhasebe kaydını yaparken 780-Finansman Giderleri
Hesabı’nı muhasebe kayıtlarına eklemeyi unutmamalıdır:
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Hesap Adı

Borç Bakiye

301 Finansal Kiralama
İşlemlerinden Doğan
Borçlar

7,540

780 Finansman
Giderleri

3,594

191 İndirilecek KDV

1,358

Alacak Bakiye

320 XXX Finansal
Kiralama A.Ş.

8,898

302 Ertelenmiş
Finansal Kiralama
Borçlanma Maliyetleri

3,594

24.04.2004 tarih ve 25446 no’lu Resmi Gazete’de1 yayımlanan
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğde (33 sıra no’lu) belirtilen usullere

5024 sayılı Kanunla(1), aşınma payı uygulaması konusunda yapılan
değişikliklere ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek
görülmüştür.
1

1. 01.01.2004 Tarihinden Önce Aktife Giren İktisadi Kıymetler İçin
Aşınma payı Uygulaması:
a) 01/01/2004 tarihinden önce aktife giren iktisadi kıymetler için 5024 sayılı
Kanundan önce yürürlükte bulunan hükümlere göre aşınma payı ayrılmaya
devam edilecektir. Ancak bu kıymetlerin aşınma payı ayrılmasına esas bedeli,
31/12/2003 tarihi itibariyle yapılacak enflasyon düzeltmesinden sonraki
değerleri olacaktır.
b) 31.12.2003 tarihinden sonra aşınma payıa tabi iktisadi kıymetlerin elden
çıkarılması halinde bunların maliyet bedeli olarak, düzeltilmiş değerleri esas
alınacaktır.
2. 31/12/2003 Tarihinden Sonra Aktife Giren Aşınma payıa Tabi İktisadi
Kıymetler İçin Belirlenen Aşınma payı Oranları:
31/12/2003 tarihinden sonra iktisap edilen aşınma payıa tabi iktisadi kıymetler
Vergi Usul Kanununun(2) 5024 sayılı Kanunla değişen hükümlerine göre
aşınma payıa tabi tutulacaktır.
Ancak, 5024 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesindeki hükümden
yararlanarak, 31.12.2003 tarihli bilançolarını 10 Mayıs 2004 tarihi yerine 10
Ağustos 2004 tarihine kadar düzeltme hakkından yararlananlar, 2004 yılının

590

ilk geçici vergi döneminde beyan edecekleri vergi matrahlarını hesaplarken,
01/01/2004-31/03/2004 tarihleri arasında iktisap edilen aşınma payıa tabi
iktisadi kıymetleri için Vergi Usul Kanununun 315 inci maddesinin 5024 sayılı
Kanunla değişmeden önceki hükümlerini dikkate alacaklardır.
Vergi Usul Kanununun 315 inci maddesinde 5024 sayılı Kanunla yapılan
değişikliklerle aşınma payı oranlarının iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri de
dikkate alınmak suretiyle Bakanlığımızca belirleneceği belirtilmiştir.
Bu hükme istinaden Bakanlığımızca belirlenen oranlar, iktisadi kıymetlerin
kullanıldıkları yerler itibarıyla ekte gösterilmiştir. Mükellefler, 31/12/2003
tarihinden sonra iktisap edecekleri aşınma payıa tabi kıymetlerin aşınma payı
oranını ekli listeden bularak uygulayacaklardır.
Ekli listenin 1-6 bölümleri arasında genel sınıflamalar yapılmış ve aşınma
payıa tabi iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri ve aşınma payı oranları tespit
edilmiştir. Listenin diğer bölümlerinde ise sektörler itibarı ile kullanılan
aşınma payıa tabi iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri ve aşınma payı oranları
belirlenmiştir. Mükellefler, uygun aşınma payı oranlarını tespit ederken
öncelikle, sektörel bazda tespit edilen aşınma payı oranlarını dikkate alacaklar,
bu ayrımlarda bulunmayan aşınma payıa tabi iktisadi kıymetler için
uygulanacak oranları, genel sınıflamada yer verilen oranlara göre tespit
edeceklerdir.
3. Azalan Bakiyeler Usulüne Göre Aşınma payı Uygulaması:
5024 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanununun mükerrer 315 inci maddesinde
yapılan değişiklikle; her yıl üzerinden aşınma payı hesaplanacak değer,
evvelce ayrılmış olan aşınma payılar toplamının tenzili suretiyle tespit
olunacak ve enflasyon düzeltmesi yapılan dönemlerde, üzerinden aşınma payı
ayrılacak değer, aşınma payıa tabi iktisadi kıymetin düzeltilmiş değerinden
daha evvel ayrılmış olan aşınma payıların toplamının taşınmış değerleri
indirilmek suretiyle tespit edilecektir. Bu usulde aşınma payı süresi normal
aşınma payı nispetlerine göre hesaplanacak ve de bu sürenin son yılına
devreden bakiye değerin, o yıl içinde tamamen yok edilmesi gerekecektir. Bu
usulde uygulanacak aşınma payı oranı normal aşınma payı oranının iki katıdır.
4. Listelerde Bulunmayan İktisadi Kıymetler:
Listedeki herhangi bir sınıflamada yer almayan aşınma payıa tabi iktisadi
kıymetlere uygulanacak aşınma payı oranları için mükelleflerin müracaatları
üzerine Bakanlığımızca belirlenecek süre ve oranlar üzerinden aşınma payı
ayrılabilecektir.
Tebliğ olunur.
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uygun olarak (faydalı ömür süresi vb.) 260-Finansal Kiralama Konusu
Sabit Kıymet Kullanım Hakkı hesabında belirtilen tutar kadar aşınma
payı ayrılması gerekmektedir. Baykar A.Ş.’nin leasing işlemi ile
kiraladığı ticari araç için beş yıllık bir faydalanma ömrü
belirlenmektedir. Buna göre, aşınma payı işleminin muhasebe
kayıtlarının aşağıdaki şekilde yapılması gerekmektedir:

Hesap Adı
770 Genel Yönetim
Giderleri

Borç Bakiye

Alacak Bakiye

40,000

268 Birikmiş
Aşınma payılar

40,000

5. Vaka Analizi: Türkiye Uygulaması-Yurtdışı Leasing
Baykar A.Ş. 2015 yılında yurtdışından aldığı yüksek montanlı
ihracat siparişini üretebilmek için yeni bir tekstil makinasına ihtiyaç
duymaktadır. Makinanın satın alma bedeli 160.000 Avro olup, makina
İtalya’dan ithal edilecektir. Firma, bu amaçla, XXX Finansal Kiralama
A.Ş. ile finansal kiralama işleminin gerçekleştirilebilmesi için Aralık
2015 döneminde görüşmelere başlamıştır. XXX Finansal Kiralama
A.Ş. Baykar A.Ş.’ne 01.01.2016 tarihinde finansal kiralama işlemine
konu olan makinayı 5 yıl süre ve yıllık %5 faiz üzerinden kiralamaya
karar vermiştir.
Baykar A.Ş. ihracat yapan bir firma olduğu için teşvik belgesine
sahiptir. Bu nedenle makine ithalatı teşvik belgesi kapsamında
yapılacağından dolayı malın ithalatında gümrük muafiyetlerinden
yararlanabilecektir. İşlemin yapıldığı tarihte Euro/TL paritesi 3,2’dir.
Leasing firması gerekli ithalat işlemlerini yerine getirmiş ve makinanın
Baykar A.Ş.’ne teslimine kadar oluşan 10,000.-TL tutarındaki diğer
giderleri de malın maliyetine yansıtmıştır. Finansal kiralama süresi 5
yıl olup, ilgili varlığın KDV oranı %1 olarak kabul edilmiştir.
Malın Toplam Maliyeti = ((160.000 € * 3,2) + 20.000 TL)=
532,000.-TL
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Leasing işlemine ait kira tablosunu oluşturabilmek için, yıllık kira
tutarının hesaplanması gerekmektedir. Bunun için aşağıda belirtilen
formül kullanılabilmekledir:
1

ABD =𝐴 ∗ ⌈1 − ⌈(1+𝑖)𝑛 ⌉⌉ / i
ABD:

Anüitelerin Bugünkü Değeri

i:

Yıllık Faiz Oranı

n:

Kiralama Süresi

A:

Yıllık Kira Tutarı

Buna göre;
1
]]/
(1+0.05)5

532,000 = A * [1 − [

0.05

A = 122,878.-TL
Yıllık taksit bedelinin 122,878.-TL olarak belirlenmesinden sonra,
kiralama işleminin muhasebe kayıtlarının BDDK’nın ilgili tebliğine
göre yapılması gerekmektedir.
Hesap Adı

Borç Bakiye

226 KİRALAMA KONUSU
YAP. OLAN YAT. - T.P*

532,000

023 YURTİÇİ BANKALAR Y.P.*

532,000

150 KİRALAMA
İŞLEMLERİNDEN
ALACAKLAR - T.P.**

614,390

150 KİRALAMA
İŞLEMLERİNDEN
ALACAKLAR - T.P.**
226 KİR. KONUSU
OLAN YAT. -T.P.**

Alacak Bakiye

82,390

YAP.

532,000

150 KİRALAMA
İŞLEMLERİNDEN
ALACAKLAR - T.P***

26,600

593

582 FİNANSAL KİRALAMA
GELİRLERİ – T.P.***

26,600

582 FİNANSAL KİRALAMA
GELİRLERİ – T.P.***
440 KÂR
T.P.***

VE

ZARAR

26,600
26,600

-

022 YURTİÇİ BANKALAR T.P.***

124,107

150 KİR. İŞL. ALACAKLAR T.P.***

122,878

380 ÖDENECEK VERGİ,
RESİM, HARÇ, PRİM VE
FON. - T.P.***

1,229

*30.12.2015 tarihli muhasebe kayıtlarıdır. **01.01.2016 tarihli
muhasebe kayıtlarıdır. ***31.12.2016 tarihli muhasebe kayıtlarıdır.
Türkiye Muhasebe Standartlarına göre muhasebe kaydı yapılan
uluslararası finansal kiralama işlemlerinde, kira ödemeleri esnasında
oluşacak kur farklarının da muhasebe kayıtlarının yapılması
gerekmektedir. Uluslararası finansal kiralama işlemi kapsamındaki
asgari kira tutarlarının değerleme işleminin yapılması ve kur farkının
oluşması durumunda bu işlemlerin de muhasebe kayıtlarının
gerçekleştirilmesi gerekmektedir (Pamukçu & Çakmak, 2017).
6. Sonuç
Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için, gerek iç ticaretin
gerekse de uluslararası ticaretin sürdürülebilir bir form özelliği
taşıyabilmesi için alternatif finansman kaynaklarının sayısının
arttırılması son derece önem arz etmektedir.
Türkiye’de sermaye birikiminin henüz istenilen seviyede
olmamasından dolayı firmalar genellikle dış kaynak finansmanı
yöntemi ile nakit dönüş sürelerindeki vade açığını kapatmaya
çalışmaktadırlar. Bundan ötürü, kredi faiz oranlarının firmaların dış
kaynak finansman ihtiyaçlarını karşılayacak seviyede olması
gerekmektedir.
Faiz oranlarının yüksek olması durumunda, firmalar yüksek faiz
yükü nedeni ile yatırım yapmaktan kaçınmakta, yeni istihdam
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olanakları yaratılamamakta ve piyasalarda nakit akış döngüsü zarar
görmektedir. Özellikle yüksek enflasyon seviyesinin görüldüğü
ekonomilerde paranın satın alama gücü seviyesi düştüğü için
ekonominin canlanabilmesi için gerekli olan tüketim meyili de
sağlanamamaktadır.
İç ticaret ve dış ticaretin finansman tekniklerinden olan “leasingfinansal kiralama” işlemleri gerek KDV indirimi sağlaması gerekse
“faiz” tutarlarının giderleştirilebilmesine imkân tanıması açısından
sürdürülebilirlik açısından önem arz etmektedir.
Türkiye’de finansal kiralama işlemlerinin muhasebe kayıtlarının
tutulması ile ilgili olarak tam bir görüş birliği bulunmamaktadır. VUK
ya da TMS uygulamaları bulunan finansal kiralama işlemlerinin hızlı
bir şekilde uluslararası muhasebe standartlarına uygun bir şekilde kayıt
altına alınması gerekmektedir. Böylece hem küreselleşen dünya
sistemlerine daha hızlı bir şekilde adaptasyon sağlanmış olunur hem de
çift kayıt sisteminin getireceği kayıplar minimum seviyeye indirilmiş
olur.
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İÇ HİZMET KALİTESİNİN İŞ MEMNUNİYETİ
ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE
ANALİZİ
Bülent Yıldız* & Ertuğrul Çavdar**
Giriş
Günümüzde, ürünlerin kolayca taklit edilebiliyor olması hizmet
kalitesini, hizmet endüstrisi savaşında temel bir rekabet silahı haline
getirmiştir. Hizmet kalitesi, ayırt edici bir yetkinlik kaynağıdır ve hizmet
endüstrisinde rekabet avantajını sürdürmede çoğunlukla kilit bir başarı
faktörü olarak kabul edilir. Bu nedenle, daha yüksek düzeyde bir hizmet
kalitesinin sunulmasına dikkat edilmesi, hizmet kuruluşlarının kendilerini
piyasada daha etkin şekilde konumlandırabilecekleri önemli bir stratejidir
(Yang vd., 2015:44).
Hizmet sektöründe kalite kavramının tanımlanması ve ölçülmesindeki
zorluk, yönetimi kaliteli hizmet sunumu konusunda zorlamaktadır
(Kathawala ve Elmuti, 1991:15). Birçok firma için kalite, müşteri
gereksinimlerinin tam olarak karşılanması anlamına gelmektedir (Kuei,
1999:783). Edvardsson (1998:144) hizmet kalitesinin özünde hizmetin
müşterilerin beklentilerine karşılık gelmesi ve ihtiyaç ve gereksinimlerini
karşılaması gerekliliği olduğunu ifade etmektedir.
Hizmet kalitesini anlama ve ölçmek üzere birçok çalışma yapılmış olup,
bu çalışmalar neticesinde kabul gören bir yaklaşım olarak hizmet
kalitesinin beş boyuttan oluştuğu belirtilmektedir. Bunlar((Parasuraman
vd. 1985; Lim vd., 1999:426; Baki vd., 2009:108):
Fiziksel Özellikler: fiziki tesisler, donanım, mağazanın dış görünümü
ve personelin görünümü.
Güvenilirlik: firmanın vaat edilen hizmeti güvenilir ve doğru bir
şekilde yerine getirme potansiyeli.
Heveslilik: firmanın müşterilere yardım etme ve hızlı hizmet verme
istekliliği.
Güvence: çalışanların bilgi ve nezaket seviyeleri, güven ve güveni
sağlama yetenekleri. Bu boyut aynı zamanda yetkinlik, nezaket,
güvenilirlik ve güvenliği de içermektedir.
_________________________
Dr. Öğr. Üyesi Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü Kastamonu – Türkiye dr.yildiz.bulent@gmail.com
*

Dr. Öğr. Üyesi Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü Kastamonu – Türkiye ecavdar@kastamonu.edu.tr
**
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Empati: Firmanın müşterilerine sağladığı özen ve kişisel ilgi. Bu boyut
aynı zamanda müşteriye erişim, iletişim ve anlayışı da içermektedir.
Son zamanlarda, ürün ve süreç kalitesi ve toplam kalite yönetimi imalat
sektöründeki en önemli konular haline geldiğinden, hizmetlerin tüm
kuruluşlar için kritik olduğu kabul edilmektedir (Lewis, 1993: 4).
İç hizmet kalitesi kavramı ilk olarak dış müşterilere kaliteli hizmet
sunmanın, iç müşterilere memnuniyet ve kaliteli hizmet sağlanmasını
gerektirdiğini ileri süren ve çalışanları iç müşteri olarak gören Sasser ve
Arbeit (1976) tarafından ortaya atılmıştır (Singh, 2016:29). İç hizmetin
arkasındaki fikir, organizasyondaki herkesin bir müşteri olduğu ve
organizasyondaki herkesin hizmet verdiği bir müşterisi olduğu yönündedir
(Johnston, 2008:211). Toplam kalite yönetiminin temel prensibi, her
çalışanın kurumun diğer üyelerine değerli müşteri olarak davranmasıdır
(Jia vd., 2016: 465).
Heskett vd. (1994), iç hizmet kalitesinin, insanların birbirlerine karşı
tutumları ve kuruluş içinde birbirlerine hizmet etme biçimleriyle
nitelendirildiği iddia etmektedirler. Frost ve Kumar (2001), iç hizmet
kalitesini, müşterilerin iç çalışan olduğu ve destek personelinin yönetim ve
diğer destek hizmeti sağlayıcılarını içeren çalışanlar arasındaki
destekleyici bilince dayalı bir iç ortam olarak ifade etmektedirler.
İç hizmet kalitesi, insanların birbirlerine karşı tutumları ve kuruluş
içinde birbirlerine hizmet etme şekli olarak tanımlamaktadır. Ancak, iç
hizmet kalitesi tutumdan daha fazlasıdır. Bu nedenle, iç müşteriler ve
tedarikçilerinin, kurumlarında iç kalitenin ne anlama geldiğine dair ortak
bir anlayışa varmaları önemlidir (Stanley ve Wisner, 1998:51).
İç hizmetlerin oluşumu, çalışanların müşteri odaklılık kazanmaları için
teşvik edilmesini, takdir edilmesini ve güçlendirilmesini öneren iç
pazarlamaya dayanmaktadır. Bir örgütün çalışanları, müşteriler ve hizmet
tedarikçileridir. İç hizmet sunumunun odak noktası, organizasyon, çalışan
gruplar ve çalışanlar arasında etkili iç alışverişler sağlamak olup bu
değişim örgütsel performansa katkıda bulunur. İç hizmet kalitesi iş tatmini,
verimlilik ve müşteri sadakatini tetikleyen bir faktördür ve daha fazla kar
elde edilmesini sağlar. İç hizmet kalitesi, iç üniteler arasında sunulan
hizmetlere dayanır ve dış müşterilere kaliteli hizmet sunmayı amaçlar
(Prakash ve Srivastava, 2019:4).
İç hizmet kalitesinin yönetimi, Ishikawa’nın müşterinin sesi (1985)
konseptine dayanarak izlenebilir ve son 30 yılda servis işlemleri ve
pazarlama literatüründe yeni bir tema olmuştur. İç hizmet kalitesi, farklı
organizasyonel birimler veya kurum içindeki diğer çalışanlar tarafından
sağlanan servis kalitesi olarak tanımlanmıştır (Brandon-Jones ve Silvestro,
2010: 1291).
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İç hizmetler, bir kuruluşun çalışanları tarafından aynı kuruluşta çalışan
diğer çalışanlara sağlanmaktadır. Bu nedenle çalışanlar birbirlerini iç
müşteriler olarak ele alarak, müşteri deneyimini optimize etme
arayışlarında birbirlerinin beklentilerini karşılamayı amaçlamalıdır
(Sharma vd., 2016:775).
Bireylerin ve insan gruplarının hizmet kalitesine en iyi şekilde nasıl
katkıda bulunabileceğini daha iyi anlamak ve bulmak gerekmektedir.
Sadece müşterilerin ve mal sahiplerinin değil çalışanların da özel
ihtiyaçları ve istekleri göz önünde bulundurulmalıdır (Edvardsson vd.,
1997:254).
İç müşteri memnuniyetini izlemek, hem iç tedarikçi-müşteri ilişkilerini
iyileştirmek hem de daha yüksek dış müşteri memnuniyeti, elde tutmak ve
uzun vadeli finansal başarı elde etmek için önemli bir önkoşuldur (Bruhn,
2003:1190).
Hem araştırma hem de uygulamada, iç hizmet kalitesinin dış hizmet
kalitesine kilit bir katkı olduğu genel olarak kabul görmektedir. İç servis
sağlayıcılarla yapılan servis karşılaşmasından önemli ölçüde
etkilendiğinden, iç müşteriler tarafından algılanan iç servis kalitesini göz
önünde bulundurmak gerekmektedir (Braun ve Hadwich, 2017:124).
Çalışmaların çoğunda “güvenilirliğin” gerçekten de iç hizmet
kalitesinin bir boyutu olarak tanımlandığı görülebilir. Dış hizmet
kalitesinin özgün boyutları, yani güvenilirlik, yanıt verebilirlik, güvence,
empati ve somut unsurlar da iç hizmetle karşılaşmada kalitenin boyutu
olarak görünür. İç hizmet karşılaşmasındaki dikkate değer yeni unsurlar, iç
müşterinin ihtiyaç ve sorunları iç servis sağlayıcı ile açıkça tartışması
gerektiğini ve ikincisinin bu ihtiyaçları ve sorunları çözmedeki sabrını,
profesyonelliğini ve esnekliğini açıklayabilmesi gerektiğini belirten
esneklik ve iletişimdir (Gunawardane, 2011:1007).
İç hizmet kalitesi, yüksek kaliteli iç hizmetlerin sağlanmasının
müşterilere sunulan hizmetlerin kalitesini ve dolayısıyla memnuniyetini
etkili bir şekilde artırmaktadır (Bellou ve Andronikidis, 2008:950).
İş memnuniyeti Locke (1969:309) tarafından bir insanın işi ile ilgili
deneyimlerinden elde ettiği olumlu bir duygusal durum olarak
tanımlanmıştır.
Çalışan memnuniyeti genellikle çalışanların işlerinden aldıkları
memnuniyet veya refah duygusu olarak tanımlanmakta olup, çalışanların
çalışmaktan mutlu olup olmadıkları, işlerini anlamlı olarak algılayıp
algılamadıkları veya işlerinin onlar üzerinde olumsuz bir fiziksel veya
psikolojik etkiye sahip olup olmaması gibi unsurları içerir. Çalışan
memnuniyeti çalışan hizmet kalitesi verimlilik ve sadakatinin en önemli
itici güçlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Memnun çalışanlar daha
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çok çalışırlar, daha motive olurlar ve moralleri yüksektir (Sharma vd.,
2016:776).
Çalışanın kuruma olan bağlılığı ve hizmet sunumunda uzun vadeli
mükemmellik hedefi yönetsel faaliyetten güçlü bir şekilde etkilenmektedir.
Bu nedenle lider yöneticilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bir hizmet vizyonu
kuran ve pekiştiren, ekip çalışması ve performans kültürü oluşturan ve
müşterilerinin hizmet kalitesi ihtiyaçlarını karşılamak isteyen çalışanların
önündeki engelleri kaldıran yöneticiler gerekmektedir (Boshoff ve Mels,
1995:25).
I.Literatür Taraması Ve Araştırma Hipotezlerinin Kurulması
Araştırmalar, memnun çalışanların işlerinde daha iyi performans
gösterdiğini ve üstün hizmet kalitesi sağladığını açıkça göstermektedir
(Fung vd., 2017:787). Memnun çalışanlar, hizmet sunumunda (iç ve dış)
müşterilere yardımcı olama konusunda daha istekli davranacaklardır
(Anosike Eid, 2011: 2493).
Birçok şirket, iç müşteri memnuniyetini geliştirmek, izlemek ve
artırmak için programlara önemli miktarda kaynak yatırmaya başlamıştır.
İç müşteri memnuniyetinin motive olmuş ve kararlı çalışanlara, daha etkin
ve verimli çalışmaya, dolayısıyla daha yüksek süreç ve ürün kalitesine yol
açması gerektiği varsayılmaktadır (Camgöz-Akdağ vd., 2016:958).
Genel olarak kurum içi etkileşimlerdeki hizmet kalitesi, çalışanların dış
müşterilerine sunduğu hizmet kalitesini artıracağından, kurum içinde
çalışanlara kaliteli iç hizmet sağlanması, kurumun başarısı için çok
önemlidir (Voss vd., 2005: 162). ) İç hizmet kalitesinin dış hizmet kalitesi
üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu söyleyen diğer bir çalışmada Li vd.
(2019) yüksek iç hizmet kalitesinin bir ön hat hizmet çalışanının müşteri
odaklılığını, iş memnuniyetini ve organizasyon performansını
artırabileceğini öne sürmektedirler.
Günümüzün hizmet odaklı organizasyonlarındaki en önemli başarı
faktörü, müşteri memnuniyetini ve dolayısıyla iş performansını etkilediği
için “insan sermayesi” olarak kabul edilmektedir. İç müşterilere kaliteli
hizmet sunan kuruluşların genellikle başarılı olduğu ve çalışan
memnuniyetinin kurumsal performansın artmasına neden olabileceği
görüşünü destekleyen kanıtlar bulunmaktadır (Pantouvakis, 2011:14).
İç hizmetlerin kalitesi bir şirketin genel performansı ile yakından
ilgilidir. Bir kuruluşu başarılı kılmak için gereken tüm bileşenleri birbirine
bağlayan hizmet karı zinciri perspektifine göre, iç müşteri memnuniyetinin
elde edilmesi, mükemmel dış müşteri memnuniyetine ulaşmanın temelini
oluşturur. Kaliteli iç hizmetlerin sunulması çalışan memnuniyeti için kritik
öneme sahiptir, çünkü iç hizmet kalitesindeki iyileştirmeler, dış hizmet
kalitesinin iyileştirilmesini sağlar (Jeng ve Kuo, 2012:427).
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Geliştirilmiş hizmet güvenilirliği sayesinde olası avantajlar, bir hizmeti
tekrar verme maliyetinin düşmesine neden olabilir. Bu da, çalışanların
moralinin ve coşkusunun artması dolayısıyla çalışan devir hızının
düşmesini sağlar (Frost ve Kumar, 2001:384).
Yüksek iç hizmet kalitesi, müşteri sadakati ve yeni müşterilerin çekme,
çapraz satış fırsatları, çalışan memnuniyeti ve taahhüdü, arttırılmış
kurumsal imaj, düşük maliyet ve artan iş performansı konularıyla da
yakından ilgilidir (Lewis, 1993:4).
Hallowell vd.. (1996), iç hizmet kalitesini, çalışanların hizmet veren
yetkinliğini ve iş memnuniyetini geliştirmeye yardımcı olan tatmin edici
bir iç hizmet olarak değerlendirmiş ve iç hizmet kalitesi ile iş memnuniyeti
arasındaki güçlü ilişkiden bahsederek bu ilişkinin, çalışanın ücretlendirme
ve sosyal haklardan memnuniyetinden daha önemli olduğunu
belirtmişlerdir.
Literatürde iç hizmet kalitesinin performans ve memnuniyet üzerine
etkilerine yönelik birçok çalışmaya rastlanmaktadır. Fung vd. (2017) 353
çalışan üzerinde yaptıkları bir araştırmada iç hizmet kalitesinin çalışan
performansını anlamlı olarak etkilediği sonucuna varmıştır. Benzer bir
çalışmada Singh (2016) 250 çalışan üzerinde yaptığı araştırmada iç hizmet
kalitesinin iş performansını anlamlı olarak etkilediğini tespit etmiştir.
Anosike ve Eid (2011) 202 banka üzerinde yaptıkları araştırmada iç hizmet
kalitesinin iş memnuniyetini anlamlı olarak etkilediği bulgusuna
ulaşmışlardır. Li vd. (2019) 288 satış personeli üzerinde yaptıkları
araştırmada iç hizmet kalitesinin işe karşı ilgiyi ve satış performansını
anlamlı olarak etkilediğini bulgulamışlardır. Sharma vd. (2016) 250
çalışan üzerinde yaptıkları araştırmada iç hizmet kalitesinin çalışan
memnuniyetini ve refahını anlamlı olarak etkilediğini tespit etmişlerdir.
Prakash ve Srivastava (2019) 238 çalışan üzerinde yaptıkları araştırmada
iç hizmet kalitesinin iç müşteri memnuniyetini anlamlı olarak etkilediği
bulgusuna ulaşmışlardır. Al-Ababneh vd. (2018) 238 otel çalışanı üzerinde
yaptıkları çalışmada iç hizmet kalitesinin iş memnuniyetini anlamlı olarak
etkilediği bulgusuna ulaşmışlardır. Pantouvakis ve Mpogiatzidis (2013)
123 sağlık çalışanı üzerinde yaptıkları araştırmada iç hizmet kalitesinin iş
memnuniyetini anlamlı olarak etkilediği bulgusuna ulaşmışlardır.
Tüm bu çalışmalar dikkate alındığında iç hizmet kalitesinin iş
memnuniyeti üzerinde olumlu etkilerinin olduğu düşünülmektedir. Bu
çalışmanın amacı iç hizmet kalitesinin iş memnuniyeti üzerindeki olumlu
etkisini test etmek ve hizmet kalitesinin boyutları bazında hangi boyutun
iş memnuniyeti üzerinde anlamlı etkileri olduğunu belirlemektir.
Araştırmanın hipotezleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
H1: İç hizmet kalitesi iş memnuniyetini anlamlı olarak etkiler.
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H1a: Somut özellikler boyutu iş memnuniyetini anlamlı olarak etkiler.
H1b: Güvenilirlik boyutu iş memnuniyetini anlamlı olarak etkiler.
H1c: Heveslilik boyutu iş memnuniyetini anlamlı olarak etkiler.
H1d: Güvence boyutu iş memnuniyetini anlamlı olarak etkiler.
H1e: Empati boyutu iş memnuniyetini anlamlı olarak etkiler.
II.Araştırmanın Yöntemi
Araştırmanın bu bölümünde öncelikli olarak araştırmanın modeli,
ölçekleri, örneklemi açıklanmış ardından araştırmanın bulguları ile ilgili
açıklamalarda bulunulmuştur.
Araştırmanın Modeli
Araştırmanın modeli Şekil 1’de verilmiştir.

Şekil 1. Araştırmanın Modeli
Araştırmanın Ölçekleri ve Örneklemi
Araştırmada kullanılan iç hizmet kalitesi ölçeği ELSamen ve
Alshurideh (2012) çalışmasından, iş memnuniyeti ölçeği ise Turunç ve
Çelik (2012) çalışmasından alınmıştır. Sorular katılımcılara 5’li likert
ölçeğinde sorulmuştur. Araştırmanın örneklemini Kastamonu’da faaliyet
gösteren imalat ve hizmet sektöründeki firmalarda çalışan 340 kişi
oluşturmaktadır.
Demografik Bulgular
Araştırmanın demografik bulguları Tablo 1’de verilmiştir.
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Tablo 1. Demografik Bulgular

Sektör
İmalat
Hizmet
Toplam
Cinsiyet
Erkek
Kadın
Toplam
Çalışma Süresi
0-5
6-15
16 ve üzeri
Toplam
Eğitim
Durumu
İlköğretim
Lise
Yüksekokul
Fakülte
Lisansüstü
Toplam
Yaş
18-25
26-35
36-45
46 ve üzeri
Toplam

Frekans
133
207
340

Yüzde
39,1
60,9
100,0

Frekans

Yüzde

222
118
340

65,3
34,7
100,0

Frekans

Yüzde

198
104
38
340

58,2
30,6
11,2
100,0

Frekans

Yüzde

44
91
50
120
35
340

12,9
26,8
14,7
35,3
10,3
100,0

Frekans

Yüzde

64
142
97
37
340

18,8
41,8
28,5
10,9
100,0

Kümülatif
Yüzde
39,1
100,0
Kümülatif
Yüzde
65,3
100,0
Kümülatif
Yüzde
58,2
88,8
100,0
Kümülatif
Yüzde
12,9
39,7
54,4
89,7
100,0
Kümülatif
Yüzde
18,8
60,6
89,1
100,0

Araştırmaya katılan firma çalışanlarının 133’ü imalat 207’si hizmet
sektöründe faaliyet gösteren firmalarda çalışmaktadır. 22’si erkek ve 118’i
kadındır. 198’i 0-5 yıl arası, 104’ü 6-15 yıl arası, 38’i 16 yıl ve üzeri
firmalarda çalışmaktadır. 44’ü ilköğretim, 61’i lise, 50’si yüksekokul,
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120’si fakülte ve 35’i lisansüstü seviyede eğitime sahiptir. 64’i 18-25,
142’si 26-35, 97’si 36-45 arası ve 37’si de 46 ve üzeri yaşa sahiptir.
Ölçeklerin Yapı Geçerliği ve Güvenilirliği
Araştırmada kullanılan ölçeklerin yapı geçerliği ve güvenilirliğini test
edebilmek için keşfedici faktör analizi (KFA), doğrulayıcı faktör analizi
(DFA) ve güvenilirlik analizi yapılmıştır.
İç hizmet kalitesi ölçeğinin KFA ve güvenilirlik analizi sonuçları Tablo
2’de verilmiştir.

SÖ1: Şirketin güncel
ekipman ve
enstrümanları
bulunmaktadır.
SÖ2: Şirket tesisleri
temiz ve görsel
olarak çekicidir.
SÖ3: Çalışanlar
temiz ve profesyonel
bir görünüme
sahiptir.
SÖ4: Rahat ve mutlu
bir çalışma ortamı
bulunmaktadır.
SÖ5: Hizmeti
sağlamak için
kullanılan
malzemeler görsel
olarak çekicidir.
GÜV1: İş
arkadaşlarımız vaat
edilen hizmeti yerine
getirir.
GÜV2: İş
arkadaşlarımız daha

Basıklık

Çarpıklık

Ort.

Std.
Sapma

Maddeler

Faktör
Yükü

Tablo 2. İç Hizmet Kalitesi KFA ve Güvenilirlik Analizleri

,657

1,1053 3,961 -1,227 ,988

,825

1,0248 4,009 -1,096 ,896

,799

,9572

,577

1,0092 3,953 -,806

,241

,742

1,0324 3,815 -,723

,091

,708

,9356

4,009 -1,024 1,108

,587

,9726

3,888 -,802
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4,062 -1,061 1,010

,314

sonradan düzeltmeye
gerek olmaması için
hizmetlerini ilk
seferde yerine
getiriler.
GÜV3: İş
arkadaşlarımız
kendilerinden doğru
bilgileri elde etmek
için güvenilirdir.
HEV1: İş
arkadaşlarımız,
herhangi bir sorun
hakkında ve sorunu
çözmede içtenlikle
ilgilenmektedir.
HEV2: İş
arkadaşlarımız
birbirlerine yardım
etmeye isteklidir.
HEV3: İş
arkadaşlarım
isteklerime hızlı ve
verimli bir şekilde
yanıt veriyor.
HEV4: Çalışanlar
arasındaki iletişim
açık, doğru ve
yerindedir.
HEV5: İş
arkadaşlarımız,
istendiğinde özel
çalışma
gereksinimlerini ve
ihtiyaçlarını
karşılayabilir.
GVN1: Çalışanlar
arasında güven ve
dürüstlük vardır.

,736

,8818

4,151 -1,112 1,378

,771

,9226

4,080 -,889

,445

,789

1,0289 4,021 -,989

,457

,763

,9674

4,047 -,901

,325

,635

,9211

4,018 -,769

,246

,604

,9150

4,009 -,740

,022

,738

1,0369 4,041 -1,044 ,581
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GVN2: İş
arkadaşlarım kibar,
,757 ,9802 4,062 -1,013 ,652
nazik ve saygılıdır.
GVN3: İş
arkadaşlarım ile iş
yaparken kendimi
,742 ,9161 4,038 -,863 ,472
emniyette ve güvende
hissederim.
GVN4: İş
arkadaşlarım iyi bilgi ,550 ,9212 3,988 -,778 ,296
ve becerilere sahiptir.
EMT2: İş arkadaşları
birbirlerine ilgi
,861 1,2439 3,534 -,648 -,521
duyarlar.
EMT3: İş
arkadaşlarım bana
,835 1,2178 3,608 -,707 -,361
bireysel ilgi
gösterirler.
EMT4: İş
arkadaşlarım işle
,524 1,0355 3,896 -,936 ,549
ilgili ihtiyaçlarımı
anlarlar.
KMO: ,935 Ki Kare: 4045,442 sd: 190
p: ,000
Top.Açk. Var.: % 71,336, Somut özellikler alfa: 0,835,
Güvenilirlik alfa: 0,766, Heveslilik alfa: 0,909, Güvence alfa:
0,859, Empati alfa: 0,822
KFA sonucu KMO değeri 0,935 olarak bulunmuş ve barlett küresellik
testi sonucu da anlamlı olarak elde edilmiştir. Bu bulgu örneklem
büyüklüğünün faktör analizi için uygun olduğunu göstermektedir.
Güvenilirlik analizi sonucu alfa katsayısı değerlerinin de her boyut için
0,70’in üzerinde tespit edilmiş olması ölçeğin güvenilir olduğunu
göstermektedir. Ayrıca ölçek maddeleri için basıklık ve çarpıklık değerleri
de -2 ile +2 arasında bulgulanmıştır. Bu bulgu da verilerin normal dağılıma
sahip olduğunu göstermektedir. (Lin vd., 2016). Ölçek aktör yükleri de
0,50’nin üzerinde elde edilmiştir. SÖ6 ve EMT1 maddeleri düşük faktör
yüküne sahip olduğu için analizden çıkarılmıştır. Ayrıca ölçeğin toplam
varyansın % 71,336’sını açıkladığı bulgusuna ulaşılmıştır.
İş memnuniyeti ölçeğinin KFA ve güvenilirlik analizi sonuçları Tablo
3’de verilmiştir.
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Tablo 3. İş Memnuniyeti KFA ve Güvenilirlik Analizleri
Maddeler

Faktör
Yükü

Std.
Sapma

İM1:
İşimden
tatmin
,868
1,0438
olduğumu
hissediyoru
m
İM2:
İşimden
1,1114
heyecan
,848
duyuyorum
İM4:
Bu
kurumda
uzun süre
çalışacağım ,756
1,1588
ı
düşünüyoru
m
İM5:
İşimde
kendimi
1,1265
mutlu
,895
hissediyoru
m
KMO: ,791 Ki Kare: 679,407sd: 6
%71,150 Alfa: 0,862

Ort.

Çarpıklık

Basıklık

3,912

-1,012

,741

3,756

-,686

-,212

3,741

-,821

-,023

3,909

-1,028

,380

p: ,000

Top.Açk. Var.:

KFA sonucu KMO değeri 0,791 olarak bulunmuş ve barlett küresellik
testi sonucu da anlamlı olarak elde edilmiştir. Bu bulgu örneklem
büyüklüğünün faktör analizi için uygun olduğunu göstermektedir.
Güvenilirlik analizi sonucu alfa katsayısı değerleri 0,862 olarak tespit
edilmiştir. Bu bulgu ölçeğin güvenilir olduğunu göstermektedir. Ayrıca
ölçek maddeleri için basıklık ve çarpıklık değerleri de -2 ile +2 arasında
bulgulanmıştır. Bu bulgu da verilerin normal dağılıma sahip olduğunu
göstermektedir. Ölçek aktör yükleri de 0,50’nin üzerinde elde edilmiştir.
Ayrıca ölçeğin toplam varyansın % 71,150’sini açıkladığı bulgusuna
ulaşılmıştır.
KFA ve güvenilirlik analizlerinden sonra ölçekler için DFA yapılmıştır.
İç hizmet kalitesi ölçeğinin DFA sonucu elde edilen faktör yükleri ile AVE
ve CR değerleri Tablo 4’te verilmiştir.
607

Tablo 4. İç Hizmet Kalitesi Birleşim Geçerliliği
Maddeler
SÖ5_1
SÖ4_1
SÖ3_1
SÖ2_1
SÖ1_1
GÜV3_1
GÜV2_1
GÜV1_1
HEV5_1
HEV4_1
HEV3_1
HEV2_1
HEV1_1
GVN4_1
GVN3_1
GVN2_1
GVN1_1
EMT4_1
EMT3_1
EMT2_1

Faktör
Yükü
0,733
0,62
0,786
0,82
0,613
0,759
0,728
0,67
0,769
0,8
0,833
0,801
0,831
0,756
0,798
0,793
0,772
0,813
0,669
0,625

AVE

CR

0,517

0,840

0,518

0,763

0,651

0,903

0,608

0,861

0,499

0,747

DFA sonucu ölçeğin faktör yükleri somut özellikler boyutu için 0,613
ile 0,82 arasında, güvenilirlik boyutu için 0,67 ile 0,759 arasında, heveslilik
boyutu için 0,769 ile 0,833 arasında, güvence boyutu için 0,756 ile 0,798
arasında ve empati boyutu için ise 0,625 ile 0,813 arasında elde edilmiştir.
AVE değerlerine bakıldığında empati boyutu için 0,50’ye çok yakın bir
değer olarak hesaplanmıştır, diğer boyutlar için ise 0,50^nin üzerinde elde
edilmiştir. Bütün faktör yükleri 0,50’nin üzerinde tespit edilmiştir. CR
değerleri ise bütün boyutlar için 0,70’in üzerinde tespit edilmiştir. Bu
bulgular ve CR>AVE koşulunun sağlanmış olması ölçeğin birleşim
geçerliliğini de sağladığını göstermektedir.
İş memnuniyeti ölçeğinin DFA sonucu elde edilen faktör yükleri ile
AVE ve CR değerleri Tablo 5’te verilmiştir.
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Tablo 5. İş Memnuniyeti Birleşim Geçerliliği
AVE
CR
Faktör
Yükü
İM1_1
0,859
0,601
0,855
İM2_1
0,825
İM4_1
0,574
İM5_1
0,811
DFA sonucu ölçeğin faktör yükleri 0,574 ile 0,859 arasında elde
edilmiştir. Faktör yükleri 0,50’in üzerinde elde edilmiştir. AVE değeri
0,50’nin ve CR değeri de 0,70’in üzerinde elde edilmiştir. Ayrıca
CR>AVE şartı da sağlanmıştır. Bu bulgular ölçeğin birleşim geçerliliğini
de sağladığını göstermektedir.
Maddeler

DFA sonucu elde edilen ölçeklerin uyum iyiliği değerleri Tablo 6’da
verilmiştir.
Tablo 6. DFA Uyum İyiliği Değerleri
Değişken

χ2

Kriter

sd

χ2/sd

CFI

TLI

GFI

RMSEA

≤5 ≥,90

≥,90

≥,85

≤,08

İHK
Birinci
Düzey

373,066 157 2,376

0,948 0,937 0,902 0,064

424,48

0,937 0,926 0,886 0,069

İHK
İkinci
Düzey

162 2,62

İM
0,338
1
0,338
1
1
1 0
Tablo 6’da görüleceği gibi ölçekler uyum iyiliği kriterlerini
sağlamaktadır.
Korelasyon Analizi
Modeli analiz etmeden önce değişkenler arasındaki ilişkiyi görebilmek
için korelasyon analizi yapılmıştır. Korelasyon analizi bulguları Tablo 7’de
verilmiştir.
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Tablo 7. Korelasyon Analizi

SÖ
SÖ

GÜV

HEV

GVN

İM

EMP

1

GÜV
HEV
GVN
EMP
İM

,616**
,487**
,522**
,482**

,698
,635**
,559**

,779
,593**

1
,614**

1

,516**

,504**

,488**

,484**

,566**

1
**

1
**

1

Korelasyon analizi sonucu değişkenler arasında aynı yönde 0,01
anlamlılık düzeyinde anlamlı bir ilişki olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.
Yapısal Eşitlik Modeli
Araştırma modelini test edebilmek amacıyla yapısal eşitlik modeli
kurularak analiz edilmiştir. Model Şekil 2’de verilmiştir.
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Şekil 2. Yapısal Eşitlik Modeli 1
Modelin uyum iyiliği değerleri Tablo 8’de verilmiştir.
Tablo 8. Model Uyum İyiliği Değerleri
Değişken

χ2

sd

Kriter

χ2/sd

CFI

TLI

GFI

RMSEA

≤5

≥,90

≥,90

≥,85

≤,08

Model 1
474,108 233 2,035 0,952 0,943 0,898 0,055
Analiz neticesinde modelin kabul edilebilir uyum iyiliği kriterlerini
sağladığı tespit edilmiştir.
Yapısal eşitlik modeli regresyon ağırlıkları Tablo 9’da verilmiştir.
Tablo 9. Yapısal Eşitlik Modeli 1 Regresyon Ağırlıkları

Std.
Hata

p

0,377

0,17

0,009

-0,061

0,386

0,832

β

Test Edilen Yol
İş
Somut
<--Memnuniyeti
Özellikler
İş
<--- Güvenilirlik
Memnuniyeti
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İş
<--- Heveslilik
Memnuniyeti
İş
<--- Güvence
Memnuniyeti
İş
<--- Empati
Memnuniyeti

0,077

0,345

0,776

-0,149

0,243

0,428

0,586

0,157

***

Yapısal eşitlik modelinin analizi sonucu somut özellikler ve empatinin
iş memnuniyetini pozitif yönde anlamlı olarak etkilediği tespit edilmiştir.
Güvenilirlik, heveslilik ve güvencenin iş memnuniyeti üzerinde anlamlı bir
etkisi bulunamamıştır. Analiz sonucunda H1a ve H1e hipotezleri
desteklenmiş, H1b, H1c ve H1d hipotezleri ise desteklenememiştir.
Ayrıca Yapısal eşitlik modeli 1 üzerinde kurulan etkilerin imalat ve
hizmet sektörüne göre farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Model
imalat ve hizmet sektörü ayrımına göre analiz edilmiştir. İmalat sektörü
için bulunan sonuçlar Tablo 10’da verilmiştir.
Tablo 10. Model 1 İmalat Sektörü Regresyon Ağırlıkları

İş
Memnuniyeti
İş
Memnuniyeti
İş
Memnuniyeti
İş
Memnuniyeti
İş
Memnuniyeti

<---

Std.
Hata

p

0,412

0,271

0,059

-0,081

0,55

0,839

0,06

0,436

0,859

-0,081

0,333

0,761

0,525

0,199

0,009

β

Test Edilen Yol
Somut
Özellikler

<--- Güvenilirlik
<--- Heveslilik
<--- Güvence
<--- Empati

Analiz sonuçlarına göre imalat sektöründe somut özelliklerin iş
memnuniyetini anlamlı olarak etkilemediği, empatinin ise iş
memnuniyetini anlamlı olarak etkilediği bulgusuna ulaşılmıştır.
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Hizmet sektörü için elde edilen sonuçlar Tablo 11’de verilmiştir.
Tablo 11. Model 1 Hizmet Sektörü Regresyon Ağırlıkları

İş
Memnuniyeti
İş
Memnuniyeti
İş
Memnuniyeti
İş
Memnuniyeti
İş
Memnuniyeti

Std.
Hata

p

0,4

0,213

0,04

-0,139

0,507

0,723

β

Test Edilen Yol
<---

Somut
Özellikler

<---

Güvenilirlik

<---

Heveslilik

0,212

0,557

0,64

<---

Güvence

-0,318

0,494

0,407

<---

Empati

0,692

0,31

0,015

Hizmet sektörü için analiz sonuçlarına bakıldığında somut özellikler ve
empatinin iş memnuniyetini anlamlı olarak etkilediği tespit edilmiştir.
Sektörel farklılıklar bakımından sonuçlar incelendiğinde imalat
sektöründe somut özelliklerin iş memnuniyeti üzerinde etkisi olmaz iken
hizmet sektöründe etkisi bulunmaktadır. Bu durumun imalat firmalarında
çalışma koşullarının fiziksel görünümünün hizmet sektörüne göre daha
farklı olmasından kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Empatinin iş
memnuniyeti üzerindeki etkisinde katsayı tahmin değeri imalat sektörü
için 0,525 ve hizmet sektörü için 0,692 olarak elde edilmiştir. Bu bulgu da
empatinin iş memnuniyeti üzerindeki etkisinin hizmet sektöründe daha
güçlü olduğu anlamına gelmektedir.
İç hizmet kalitesinin iç memnuniyeti üzerindeki etkisini analiz
edebilmek için ikinci bir yapısal eşitlik modeli kurulmuştur. Model Şekil
3’te verilmiştir.
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Şekil 3. Yapısal Eşitlik Modeli 2
İkinci modelin uyum iyiliği değerleri Tablo 12’de verilmiştir.
Tablo 12. Model 2 Uyum İyiliği Değerleri
Değişken
χ2
sd
χ2/sd
Kriter
≤5
Model 2
587,206 243 2,416
Analiz neticesinde ikinci modelin
kriterlerini sağladığı tespit edilmiştir.

CFI
TLI
GFI
RMSEA
≥,90 ≥,90 ≥,85 ≤,08
0,931 0,922 0,872 0,065
de kabul edilebilir uyum iyiliği

İkinci yapısal eşitlik modelinin regresyon ağırlıkları Tablo 13’de
verilmiştir.
Tablo 13. Yapısal Eşitlik Modeli 2 Regresyon Ağırlıkları

β

Test Edilen Yol
İş
Memnuniyeti

<---

İç Hizmet
Kalitesi
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0,661

Std.
Hata
0,138

p
***

İkinci modelin analizi sonucunda iç hizmet kalitesinin iş
memnuniyetini pozitif yönde anlamlı olarak etkilediği tespit edilmiştir.
Analiz sonucunda H1 hipotezi desteklenmiştir.
İkinci yapısal eşitlik modeli üzerinde kurulan etkinin de imalat ve
hizmet sektörü arasında farklılık gösterip göstermediği test edilmiştir.
İmalat sektörü için elde edilen sonuçlar Tablo 14’de verilmiştir.
Tablo 14. Model 2 İmalat Sektörü Regresyon Ağırlıkları

β

Test edilen yol
İş
<--Memnuniyeti

İç Hizmet
Kalitesi

0,736

Std.
Hata

p

0,176

***

İmalat sektörü için iç hizmet kalitesinin iş memnuniyetini anlamlı
olarak etkilediği tespit edilmiştir.
Hizmet sektörü için analiz sonuçları Tablo 15’de verilmiştir.
Tablo 15. Model 2 Hizmet Sektörü Regresyon Ağırlıkları

Test Yolu
İş
<--Memnuniyeti

β
İç Hizmet
Kalitesi

0,566

Std.
Hata

p

0,234

***

Hizmet sektörü için de iç hizmet kalitesinin iş memnuniyetini anlamlı
olarak etkilediği tespit edilmiştir. İç hizmet kalitesinin iş memnuniyeti
üzerindeki etkisinde imalat ve hizmet sektörü için elde edilen katsayı
tahmin değerleri incelendiğinde imalat sektörü için 0,736 olarak ve hizmet
sektörü için de 0,566 olarak edildiği görülmektedir. Bu bulgu iç hizmet
kalitesinin iş memnuniyeti üzerindeki etkisinin imalat sektöründe daha
güçlü olduğu anlamına gelmektedir.
Sonuç
İşletmelerin başarısında temel faktörlerden biri olan kalite, kuruluşlar
için mükemmel ve istikrarlı bir rekabet avantajı sağlamaktadır. Bu nedenle
başta hizmet firmaları olmak üzere tüm firmalar, hizmet kalitesini hızla
arttırmaya çalışmalıdır (SeyedJavadin vd., 2012:517).
Bu çalışma iç hizmet kalitesinin, iş memnuniyeti üzerini etkilerini
incelemektedir. Bu amaçla iç hizmet memnuniyetini ölçmek üzere
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ELSamen ve Alshurideh (2012) çalışmasında yer verilen ve ServQual
ölçeğinin beş boyutlu algı ölçeğinden uyarlanan, iş memnuniyetini ölçmek
için ise Turunç ve Çelik (2012) in çalışmasında yer alan ölçekten
faydalanmıştır. Çalışmada kullanılan her iki ölçeğinde güvenirliliği yüksek
olup, hizmet kalitesi boyutlarının iş memnuniyetine etkisi ve genel hizmet
kalitesinin iş memnuniyetine etkisini incelemek üzere iki farklı yapısal
eşitlik modeli kurulmuştur. Yapılan analizlerde her iki modelinde uyum
iyiliği değerlerini sağladığı tespit edilmiştir.
Hizmet kalitesi boyutlarının iş memnuniyeti üzerindeki etkisine yönelik
yapısal eşitlik modelinin analizi sonucu somut özellikler ve empatinin iş
memnuniyetini pozitif yönde anlamlı olarak etkilediği tespit edilmiştir.
Güvenilirlik, heveslilik ve güvencenin iş memnuniyeti üzerinde anlamlı bir
etkisi bulunamamıştır.
İmalat ve hizmet sektörleri için yapılan alt analizlerde, hizmet
sektöründe iç hizmet kalitesinin iş memnuniyetine üzerine etkisinin daha
yüksek olduğu görülmüştür. İmalat sektöründe kalite boyutları düzeyinde
yapılan analizde sadece empati boyutunun iş memnuniyeti üzerindeki
etkisi anlamlı bulunurken, hizmet sektöründe somut özellikler ve empati
boyutlarının iş memnuniyeti üzerinde anlamlı etkileri bulunmuştur.
Genel hizmet kalitesinin iş memnuniyetine etkisine yönelik yapısal
eşitlik modelin analizi sonucunda iç hizmet kalitesinin iş memnuniyetini
pozitif yönde anlamlı olarak etkilediği tespit edilmiştir.
Dış müşterilerin memnuniyeti iç müşterilerin memnuniyetine bağlı
olduğundan firma yöneticileri öncelikli olarak çalışanların çalışma
koşullarını kolaylaştırıcı bir firma kültürü oluşturmalıdır (Demirel,
2009:271). Hizmet kalitesi stratejisinin uygulanması, uygulanan ilkelerin
çok ötesine ulaşan çok boyutlu bir süreçtir. Öncelikle, organizasyon
değişime hazırlıklı olmalı, daha sonra gerekli değişiklikleri belirlemeli ve
önceliklerini belirlemelidir. Ayrıca, organizasyonlar, etkili bir ekip kurarak
yeni hizmet kalitesi iyileştirme stratejisini sürdürmek için dinleme, etkili
iletişim ve hizmetçi liderliği gibi iç ve dış beceriler geliştirmek zorundadır
(Fletcher, 1999:150).
Araştırma sonuçları iç hizmet kalitesinin iş memnuniyetine etkisini
doğrulamaktadır. Günümüz yönetim anlayışı işletmelerdeki farklı süreç
arasındaki ilişkileri iç müşteri kavramı ile müşteri-tedarikçi ilişkisi olarak
değerlendirmekte ve süreçler arası faaliyetlerde müşteri memnuniyetini
maksimize etmeyi amaçlamaktadır. İç müşteri memnuniyeti çalışanların
motivasyonunda ve performansında olumlu etkiler oluşturacaktır.
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TEDARİK ZİNCİRİ VE LOJİSTİK FAALİYETLERDE DIŞ
KAYNAK KULLANIMINA İLİŞKİN KARAR VERME SÜRECİ
A Decision-Making Process for Outsourcing in Supply Chain
Management and Logistics Activities
Selma Karabaş
1. Giriş
Dış kaynak kullanımı; işletmenin yetkinlik alanı dışında kalan
faaliyetleri, başka işletmelerden satın alma yoluna gittiği modern yönetim
stratejisi olarak tanımlanır (Lacity and Hirschheim, 1993: 73; Dalay vd.,
2002: 198; Quinn et al., 1990: 60). Bir işletme için yetkinlik alanı; o
işletmeyi diğer işletmelerden ayırt eden özelliği, yeteneği, en hızlı,
kusursuz ya da en az sorunla ve düşük maliyetle gerçekleştirdiği uzmanlık
alanı olarak açıklanabilir. İşletmelerin tedarik zincirinin herhangi bir
sürecindeki faaliyetini bir başka işletmeye anlaşma ya da sözleşme
karşılığında devretmesi şeklindeki satın alma modeli outsourcing olarak
adlandırılır (Çabuk vd., 2010: 254). Dış kaynak kullanımı geçmişte
işletmeler için bir zayıflık göstergesi iken; günümüzde başarı için
vazgeçilmez bir karar olarak görülmektedir. Bu yeni bakış açısı, tedarik
zinciri ve lojistik yönetiminde stratejik işbirlikleri ile gelişen ağın
tasarlanması ve yönetilmesini zorunlu kılmıştır (Chen and Paulraj, 2004:
119).
Küreselleşme, işletmelerin Pazar dinamiklerini ve rekabet araçlarını
hızla değiştirmektedir. Bu bağlamda tedarik zinciri ve lojistik yönetimi
uygulamalarında dış kaynak kullanım kararı sağladığı avantaj ve taşıdığı
riskler açısından iyi değerlendirilmelidir. Küreselleşme, alternatif ticaret
modelleri, modern üretim/yönetim yaklaşımları, zamanında teslimat ve
müşteri memnuniyeti gibi unsurlar işletmeleri iki farklı model kurmaya
teşvik etmiştir. Bu modellerden biri; dikey entegrasyon, diğeri ise dış
kaynak kullanmaktır.
Dış kaynak kullanımı işletmelerin dikey bütünleşme şeklindeki büyüme
modeline alternatif olarak gösterilir (Rabinovich et al., 1999: 358). Bu
model, işletmeler tarafından hem büyüme hem de küçülmeye gitmek
amacıyla kullanılabilir. İşletmeler üretim öncesi tedarik sürecinde, üretim
sürecinde ve üretim sonrası süreçlerde dış kaynak kullanım kararı verebilir.
Tedarik ve üretim sürecinde dış kaynak kullanımı; fason üretim, taşeron
kullanımı gibi isimler alır. Dış kaynak kullanımı yoluyla, işletmelerde iş
süreçlerine değer katmayan faaliyetler ayıklanmış olur (Zalluhoğlu ve
Dedeoğlu, 2011: 52). İşletmelerin Pazar alanları genişledikçe, endüstri
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içinde tedarik, üretim ve lojistik gibi bağıl fonksiyonlarını kontrol etme ve
yönetme süreci güçleşir (Acar ve Köseoğlu, 2016: 55; Aydın, 2016: 61).
Bu çalışmada dış kaynak kullanımı, tedarik zinciri ve lojistik yönetimi
perspektifinden değerlendirilmiştir. Bu çerçevede Türkiye’de ve dünyada
dış kaynak kullanımına ilişkin istatistikler irdelenerek, buna ilişkin karar
süreci değişkenleri ve dış kaynak kullanım alanları tespit edilmeye
çalışılmıştır. Öte yandan, dış kaynak kullanım kararının doğurabileceği
sonuçlar da çalışmada detaylı olarak incelenmiştir. Yapılan araştırmaya
göre; temel yetenek alanlarında ve stratejik üretim dallarında dış kaynak
kullanımının işletmelerin rekabetçi yapılarını bozabileceği sonucuna
ulaşılmıştır. Ancak; işletmelerin uzmanlık alanları dışında kalan, yüksek
risk ve maliyet içeren faaliyetler ile ar-ge, inovasyon ya da teknoloji
transferi gibi küresel ölçekte yetkin bir işletmenin kaynaklarından üst
düzeyde yararlanma amacıyla dış kaynak kullanımının işletmelerin
büyümelerine olumlu katkılar sağlayacağı tespit edilmiştir.
2. Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik
Tedarik Zinciri Yönetiminin günümüzdeki anlamına kavuşması zaman
almıştır. 1960’lı yılların başında ortaya çıkan bu kavram, işletmenin
dışında gelişen ve yönetilen bir süreç olarak görülmüştür (Lambert and
Cooper, 2000: 66). 1950’li yıllarda işletmelerin üretim odaklı yaklaşımla
kitlesel üretime odaklandıkları ve temel faaliyet alanlarında kaldıkları
belirtilmektedir (Acar ve Köseoğlu, 2016: 50).
İşletme yönetiminde tedarik-üretim-pazarlama süreçlerinin itme
sistemi esasına göre işlediği geleneksel anlayıştan, 1990’lı yıllardan sonra
tedarik zinciri yönetimi şeklindeki bütünleşik yapıya dönüştüğü
görülmüştür. Lojistiğin nakliye kavramıyla özdeşleştiği geleneksel
dönemde işletmeler, bu süreçteki tüm faaliyetlerini birbirinden kopuk
şekilde gerçekleştirmişler ve maliyet en önemli karar bileşeni olmuştur.
“Toplam Maliyet Yönetimi” yaklaşımı döneminin akabinde, lojistik
süreçleri birleştiren “Bütünleşik Lojistik” anlayışı benimsenmiştir. Bu
anlayışta lojistik, tedarik zincirinin vazgeçilmez bir parçası olarak
görülmüş ve ürüne değer katan süreçlere odaklanılmıştır (Karabaş, 2019:
583). Tedarik Zinciri Yönetimi kavramı ilk kez Amerikalı bir sanayici olan
Oliver and Webber tarafından 1982 yılında kullanılmış (Giannakis and
Croom, 2004: 28-30), daha sonra Houlihan tarafından geliştirilmiştir.
Houlihan ileri ve geri doğru bilgi akışının önemi üzerinde durmuştur
(Houlihan, 1985: 25). 2005 yılında “Lojistik Yönetim Konseyi” adını
“Tedarik Zinciri Yönetimi Konseyi” olarak değiştirmiştir. Oldukça
dinamik bir yapıya sahip olan tedarik zincirinde bilgi, ürün ve fon akışı
sabittir (Chopra and Meindl, 2017: 2). Bu süreç içinde ürün, bilgi ve fon
akışı çift yönlüdür. Tedarik zincirinin başarısı bilgi, ürün ve fon akışını
doğru yönetmeyi gerektirir. Etkin bir tedarik zinciri yönetiminde
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kaynakların koordineli ve bütüncül bir sistem içerisinde yönetilmesi
gerekir. Bu süreç; işletmenin üreteceği ürün, dış kaynak kullanımı (işletme
kendi filolarını mı kullanacak yoksa üçüncü parti lojistik mi kullanacak?),
üretim kapasitesi, depo ve üretim alanlarına ilişkin lokasyon seçimi,
taşımacılık modlarının belirlenmesi ve bilgi sistemi seçimi gibi bir dizi
kritik kararların alınmasını kapsar.
Tedarik Zinciri içerisinde yer alan lojistik faaliyetler, işletme için değer
yaratan süreçleri kapsar. Bu nedenle bu sürece “değer zinciri” adı da verilir
(Timur, 2013: 4). Lojistik, ürünleri gitmesi gereken yere götürmekte,
tedarik zinciri yönetimi ise bu süreç içerisindeki ilişkileri organize
etmektedir (Long, 2012: 44). Bu süreçte işletmeler karlılıklarından ve
Pazar paylarından ödün vermeden maliyetlerini düşürecek tedbirler
aramak isterler. Zaman içerisinde gelişen üretim sistemi yaklaşımları
işletmeleri daha hızlı, esnek ve aynı imalat ortamında farklı müşterilere
farklı çözümler üretir konuma getirmiştir. İleri üretim sistemlerinin başarılı
uygulanması için özellikle lojistik alanında dış kaynak kullanımı
kaçınılmaz olmuştur (Rutkowski, 2010: 25; Zylstra, 2006: 34-55).
Tedarik zinciri yönetimi fonksiyonları içerisinde; depo yönetimi, satın
alma ve sipariş yönetimi, taşıma yönetimi, stok yönetimi, envanter
yönetimi, talep tahmini, müşteri hizmetleri yönetimi, paketleme,
gümrükleme, bilgi yönetimi, yeni ürün geliştirme, süreç yönetimi ve
tersine lojistik fonksiyonları yer alır. Tedarik zinciri yönetiminin
başarısında, zincirin üyeleri arasında entegrasyonun sağlanması, kazankazan modelinin benimsenmesi ve zincirdeki zayıf halka kadar diğer
üyelerin güçlü olması esastır (Lambert and Cooper, 2000: 65).
Tedarik zinciri, lojistiği de içine alan oldukça kompleks bir yapıdır
(Pawar et al., 2016: 4-5-6) ve tedarikçilerle uzun dönemli ve iyi ilişkilerin
kurulmasını gerektirir (Womack et al., 1990: 60-64). İşletmelerde bilgi
teknolojileri ve internetin iş süreçlerinde kullanılması, tedarik zinciri
yönetiminde önemli değişiklikler meydana getirmiştir. İşletmelerde
malzeme ihtiyaç planlaması ile başlayan, sonrasında işletme
fonksiyonlarını bütünleştirerek farklı coğrafyalarda ortak kaynak kullanan
üretim işletmelerini entegre eden bir sistem olan Enterprise Resource
Planning (ERP) sistemleri bu değişimin bir çıktısıdır (Karabaş vd., 2017:
130). Öte yandan, elektronik ticaretin global ölçekte yaygınlaşması da
tedarik zinciri ve lojistik yönetimini önemli bir konuma taşımıştır
(Bowersox et al., 2002: 3).
İşletmeler açısından tedarik zinciri yönetiminin en temel amacı,
maliyetleri azaltarak karlılığın artırılmasıdır. Destekleyici amaçlar ise;
pazar payının artırılması, rakiplere karşı üstünlük sağlama, rekabet gücünü
artırma, değişen talep ve piyasa koşullarına hızla cevap verme ve stok
maliyetlerini azaltmadır (Ataman, 2002: 36).
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Yapılan araştırma ile görülmüştür ki; yoğun olarak dış ticaret
faaliyetinde bulunan işletmeler lojistik faaliyetlerinde dış kaynak
kullanmayı tercih etmektedir. Bunun nedenleri arasında; lojistik
faaliyetlerin profesyonel bir ekip tarafından yürütülmesinin hata olasılığını
düşürmesi, risk almak istememe ya da riski dağıtma, maliyetleri düşürme,
teslimat sürelerindeki hassasiyet, ürünün hasar görmesini engelleme ve
müşteri memnuniyeti sağlama sayılabilir. Ancak Türkiye’de lojistik
faaliyetlerde uzmanlaşmış işletmelerden hizmet alma yoluna gitme oranı
oldukça düşük düzeydedir.
MÜSİAD (2013: 68)’ın raporuna göre; Türkiye’de lojistik faaliyetlerin
%75’i işletme içi kaynaklarla karşılanmaktadır. Dış kaynak kullanımının
bu kadar düşük olmasının nedeni; lojistik tanımı ve kapsamına giren birçok
faaliyetin üretici işletmeler tarafından yapılıyor olmasıdır. Lojistik
faaliyetler taşımacılık ya da nakliyeden ibaret değildir. Bunun yanı sıra
depolama, gümrükleme, satın alma, elleçleme, bilgi akışı yönetimi ve
ambalajlama da lojistiğin temel faaliyetleri arasında yer alır. Aydın ve
Şenkayas (2019: 34) tarafından Aydın ilinde gıda ihracatı yapan firmalarla
yapılan araştırmada, lojistik faaliyetlerde dış kaynak kullanan işletmelerin
%90’ı taşımacılık, %70’i sigortalama, %40’ı gümrükleme, %20’si
depolama ve %10’u paketleme alanlarında dış kaynak kullanmaktadır. Dış
kaynak kullanımına daha çok lojistik faaliyetlerde rastlanmaktadır.
Ulaştırma, gümrükleme, bilgi ve teknolojileri ve depo gibi altyapı
konusunda yeterli olanak ve deneyime sahip olmayan firmalar bu
konularda dışarıdan hizmet alma yoluna gitmektedir (Karaköy ve
Kızılırmak, 2019: 448). Dış kaynak kullanım kararı alınırken; bu kararın
firma dinamikleri ve yetenekleri üzerinde uzun dönemli etkilerinin dikkate
alınması gerektiği belirtilmektedir (Mahnke, 2002: 5).
3. Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing)
Tedarik zinciri sürecindeki lojistik faaliyetlerden en az üç ardışık
faaliyetin, alanında uzman lojistik firmalardan sağlanması lojistik dış
kaynak kullanımı olarak tanımlanır (Çabuk vd., 2010: 254). Kaynakların
uzun süreli sözleşme ve anlaşmalara dayalı olarak temin edilmesi (Lynch,
2000: 118), taşeronluk sistemi yoluyla hizmet alınması (Halldorson, 2001:
221), fason üretim, franchising ve lisans anlaşmaları gibi stratejik
işbirlikleri de dış kaynak kullanımı olarak belirtilmektedir (Zineldin and
Bredenlöw, 2003: 453- 461). Lojistikte dış kaynak kullanımının orta
çağlara dayandığı, ilk ticari depolama ve dağıtım faaliyetlerinin 14.
yüzyılda Venedik’te gerçekleştirildiği bilinmektedir. 1930’lu yıllarda
ABD’de bir kaçakçının likör sevkiyatında yaptığı ortaklık anlaşmaları,
gerek hizmet alma gerekse riski paylaşma yönüyle dış kaynak kullanımının
ilk örneklerindendir (Akyıldız, 2004: 3). 1970’li yıllarda maliyet ve
verimlilikle ilgili kaygılar işletmeleri uzun dönemli anlaşmalar yapmaya
itmiştir. 1980’li yıllarda depolama, paketleme, stok yönetimi vb. alanlarda
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hizmet sunan tedarikçilerin ortaya çıkması, bu faaliyetlerde dış kaynak
kullanımını teşvik etmiştir. 1990’lı yıllardan sonra işletmelerin şirket
birleşmeleri, satın almalar ve anlaşmalar yoluyla büyümelerine bağlı
olarak fazladan kaynağa sahip olmaları, bu kaynakların işletmeler
tarafından dışarıya açılması sonucunu doğurmuştur. Bu yıllarda firmaların
yönetim ve destek faaliyetlerde de dış kaynak kullanımına gittikleri
görülmektedir (Ivanaj and Franzil, 2006: 1-25). Dış kaynak kullanım ile
ilgili faaliyetleri Arnold (2000: 24) dört kısımda incelemiştir. Bunlar;
temel faaliyetler, ikincil faaliyetler, yardımcı faaliyetler ve tek seferlik
faaliyetlerdir (Arnold, 2000: 24). Dış kaynak kullanımının etkin ve verimli
olabilmesi için lojistik tüm süreçlerin bütünleşik olarak yönetilmesi gerekir
(Rabinovich et al., 1999: 361).
Dış kaynak kullanımına büyük oranda lojistik alanda başvurulmakla
birlikte; insan kaynakları yönetimi, eğitim ve danışmanlık hizmetleri,
muhasebe ve finans işlemleri, bilişim teknolojileri ve yazılımla ilgili
hizmetler, müşteri hizmetleri ve çağrı merkezleri, satış ve pazarlamayla
ilgili süreçler, personel taşımacılığı, güvenlik, yemek ve temizlik
hizmetleri gibi destek faaliyetlerde de başvurulduğu gözlenmektedir
(Çabuk vd., 2010: 254). İşletmeler dış kaynak kullanımına karar verirken;
“yap ya da satın al” anlayışını benimsemektedir. Dış kaynak kullanımı ile
tedarikçi firmanın ölçeğinden, inovatif yeteneklerinden ve yatırım
gücünden yararlanmak mümkün olabilmektedir (MÜSİAD, 2015b: 24).
3.1.

Lojistikte Dış Kaynak Kullanım Düzeyleri

3PL olarak adlandırılan üçüncü parti lojistik hizmet sağlayıcılar,
işletmelerde dış kaynak kullanımı ile ortaya çıkmıştır. Satıcı ve müşteri
arasında gerçekleşen bazı faaliyetleri üstlenen firma üçüncü bir firma
olduğundan 3PL olarak adlandırılır. Birinci parti satıcı iken, ikinci parti
müşteridir. Üçüncü parti ise örneğin, depolama ve taşımacılık faaliyetlerini
satıcı ve alıcı firma adına üstlenerek birbirine entegre şekilde
gerçekleştiren firmadır (MÜSİAD, 2015b: 24). Dış kaynak kullanımı,
lojistik alanda Üçüncü Parti Lojistik (3PL) olarak adlandırılan ve lojistik
hizmetlerin, iki firma arasında ihtiyaç duyulan hizmetleri sağlamasına
dayanan bir modeldir (Rabinovich et al., 1999: 357). Hammaddenin
sağlanması, fabrikaya taşınması, nihai ürünün tüketim merkezlerine
zamanında ulaştırılması oldukça kompleks süreçleri yönetmeyi gerektirir.
Bu tecrübeye sahip firmalar, süreci en ekonomik şekilde gerçekleştirebilen
3PL şirketlerdir (Öz, 2011: 151). Jharkharia and Shankar (2007: 274)
üçüncü taraf hizmet sağlayıcı 3PL’nin dış kaynak kullanımında sıklıkla
kullanıldığını belirtmiştir. Türkiye’de 3PL şirketler 2000 yılından itibaren
kurulmaya başlamıştır. Öncesinde ağırlıklı olarak gümrük ve taşımacılık
alanlarında yapılan dış kaynak kullanımı, 2000’li yıllardan sonra lojistik
bazlı yapılmaya başlanmıştır (MÜSİADa, 2015: 21). 3PL hizmet sağlayıcı
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ve hizmet satın alan firma arasındaki en önemli konu, taraflar arasında
beklentilerin açıkça belirlenmesidir (Andersson and Norman, 2002: 8).
Lojistikte dış kaynak kullanımında 3PL dışında “Lider Lojistik Hizmet
Sağlayıcısı (LLP- Lead Logistics Provider)” düzeyi de bulunmaktadır.
LLP şirketlerin 3PL şirketlerinden farkı, işletme lojistiğine odaklanması ve
sadece siparişlere dayalı değil, talep tahminlere göre de planlamalar
yapmasıdır. Bunların dışında ayrıca “Dördüncü Parti Hizmet Sağlayıcı
(4PL-Fourthy Party Logistics)” şirketler de mevcuttur. 4PL şirketlerin,
3PL şirketlerin çözüm ortağı olduğu söylenebilir. Lojistik hizmet sağlayan
firmaların yatay işbirlikleri, tedarikçi-üretici arasında lojistik hizmet
sağlayan 3PL firmasının ilişkileri yönetmedeki liderlik rolleri, dördüncü
taraf lojistik hizmet sağlayıcı 4PL şirketlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır
(Jharkharia and Shankar, 2007: 276). 3PL şirketlerin genellikle nakliye,
depolama gibi hizmetlere odaklanması nedeniyle, kompleks lojistik
faaliyetlerde yetersiz kalması 4PL şirketleri doğurmuştur. 4PL şirketler
müşterilerinin tedarik zinciri süreçlerini başından sonuna tasarlayarak 3PL
şirketleriyle entegre çözümler sunarlar (MÜSİADa, 2015: 24-25). 4PL
şirketler işletmelerin bilgi akış süreçlerini entegre eden, ticari zekası ve
tecrübelerini
şirketlerin
kültürel
ve
politik
duyarlılıklarına
uyumlaştırabilen ve iletişim becerileri ile tedarik zinciri ve lojistiğe ilişkin
çözümler sunan şirketler olarak tanımlanır (Özkan, 2016: 7).
İşletmeler belirsiz piyasa koşullarında deneyimsiz oldukları alanlarda
üçüncü bir işletmenin kaynaklarını kullanma eğilimi gösterirler (Sevim
vd., 2008: 3). Lojistik maliyetlerin toplam maliyetler içerisindeki payının
1/3 gibi önemli bir kısmını oluşturması, firmaları 3PL şirketlere
yönlendiren önemli bir etkendir. Dış kaynak kullanımı, çoğu zaman
işletme için daha düşük bir maliyete katlanmak anlamına gelir. Önemli
olan fayda/maliyet analizini doğru yapmaktır (Dinitzen and Bohlbro, 2010:
76). Tunç ve Kaya (2016: 357-368) tarafından Antalya, Isparta ve Burdur
illerinde ihracat yapan toplam 55 firmanın dış ticaret departmanı yetkilisi
ile yapılan çalışmada, işletmelerin dış kaynak kullanımının dış satışlarına
olan etkisi araştırılmıştır. Araştırma bulgularına göre; lojistikte dış kaynak
kullanımı ile ihracata olan olumlu etki arasında anlamlı bir fark
bulunamamıştır. Öte yandan araştırmada, inceleme yapılan bölge
firmalarının ihracatı artırmada yeterli lojistik olanaklara sahip oldukları
düşüncesinin yaygın olduğunu da tespit etmişlerdir. Tatlı vd., (2018: 1)
tarafından Erzurum ilinde faaliyet gösteren 60 imalat işletmesi ile yapılan
araştırmanın bulguları, Tunç ve Kaya (2016: 360) tarafından yapılan
araştırmanın sonuçlarından farklı olarak, lojistikte dış kaynak kullanımının
işletme verimliliği ve performansını pozitif yönde etkilediğini ortaya
koymuştur.
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3.2.

Dış Kaynak Kullanım Kararı ve Firma Seçimi

Başlangıçta, nakliye ve depolamadan ibaret olarak görülen lojistik;
zamanla satın alma, sipariş yönetimi, dağıtım, paketleme ve stok yönetimi
gibi fonksiyonları içeren faaliyetler bütünü olarak görülmeye başlanmıştır
(Gümüş, 2009: 102). İşletmeler için en önemli karar dış kaynak
kullanılacak 3PL şirketinin seçimidir. Tedarik ve lojistik yönetiminde dış
kaynak kullanımı amacıyla tedarikçilerin seçimi ve değerlendirilmesinde
en sık kullanılan çalışmalardan biri Dickson (1996: 28-41) tarafından
yapılmıştır. Dickson tedarikçi seçiminde 23 farklı ölçüt belirlemiş ve bu
ölçütlere ilişkin önemlilik düzeylerini de tespit etmiştir. Buna göre tespit
edilen ölçütler önem sırasına göre; kalite, teslimat, geçmiş performans ve
garanti politikasıdır. Bunun dışında 3PL firmasının seçiminde
matematiksel ve istatistiksel modellemelerin yer aldığı çok yönlü karar
verme teknikleri de kullanılmaktadır. Bu teknikler; Veri Zarflama Analizi,
Analitik Ağ Süreci, Durum Tabanlı Çıkarsama, Uzman Sistemler,
İstatistiksel Yöntemler, Matematiksel Programlama, Yapay Zeka, TOPSİS
(Sipariş Tercihi için İdeal Çözüm Benzerliği Tercihi), ELECTRE
(Gerçekçi Eleme ve Seçim), PROMETHEE (Sıralı Tercih Organizasyon
Yöntemi) ve Analitik Hiyerarşi Süreci tekniklerinden oluşur (Tunç ve
Kaya, 2016: 361).
Aktaş vd. (2011: 833-852) yaptıkları araştırma ile Türkiye’de en büyük
500 şirketten 287’sinin lojistik yöneticilerine ulaşmış ve lojistik
hizmetlerini kendi içinden sağlayan ve dış kaynak kullanan firmalara anket
yapmışlardır. Bu firmaların %71’i lojistik hizmetlerde dış kaynak
kullandığını belirtmiştir. Araştırmaya göre işletmelerin lojistik
operasyonlarında dış kaynak kullanım kararı verirken; şirketin kendi bilgi
kaynakları, sektördeki diğer şirketler, müşteriler, kıyaslama raporları,
uzmanların ve danışmanların görüşleri, satıcılardan gelen bilgiler, internet,
medya, konferanslar ve seminerler, topluluklar, mesleki deneyim ve resmi
kaynaklardan faydalandıkları tespit edilmiştir.
Jharkharia and Shankar (2007: 277-279) dış kaynak kullanımı yoluyla
hizmet satın alacak firmanın lojistik hizmet sağlayıcı firmayı seçerken
kullanacağı kriterleri şu şekilde sıralamışlardır:










Hizmet sağlayıcı ile hizmet satın alanlar arasındaki uyum
Satın alınacak hizmetin maliyeti
Hizmet kalitesi
Hizmet sağlayıcı firmanın itibarı
Uzun vadeli ilişkiler
Performans ölçümü
Bilgi paylaşımı ve karşılıklı güven düzeyi
Operasyonel performans
Bilgi teknolojileri kapasitesi
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Hizmet sağlayıcının sabit varlıklarının kalitesi ve niteliği
Hizmet alan tarafın hizmet sağlayıcıyla daha önce yaşadığı
deneyimler
Dağıtım performansı
Çalışan memnuniyeti
Finansal performans
Pazar payı
Coğrafi yayılım ve hizmet çeşitliliği
Risk yönetimi
Tedarikçi esnekliği
Anlaşmazlıklarda fesih
Operasyon ve teslimatta esneklik

Johnson et al. (2014: 183) dış kaynak kullanımına karar verirken takip
edilmesi gereken aşamaları belirlemişlerdir. Buna göre; işletme dış kaynak
kullanıp kullanmamaya karar verirken ilk olarak, faaliyetin ana
üretim/hizmet konusu olup olmadığı ve stratejik öneme sahip olup
olmadığı ile ilgili soruya yanıt aramalıdır. Şayet ürün/hizmet bu kapsama
giriyorsa işletme kesinlikle dış kaynak kullanımına gitmemelidir. Johnson
ve diğerlerine göre; dış kaynak kullanım kararı, söz konusu faaliyetin
işletme için stratejik önemde olması ya da kritik bir faaliyet olması
durumuna bağlıdır. Bu iki koşul işletme için geçerli değilse, işletme
tedarikçi firmaları araştırmalı ve kendi içinde temin etmesi ile dışarıdan
temin etmesi durumunda fayda/maliyet kıyaslaması yaparak dış kaynak
kullanıp kullanmamaya karar vermelidir.
3.3.

Türkiye’de Dış Kaynak Kullanım Durumu

İşletmelerde dış kaynak kullanılan alan açısından “lojistik faaliyetler”
ilk sırada gelmektedir (Yıldız ve Turan, 2015: 79). Bunun temel nedeni,
her işletmenin farklı taşımacılık modlarına ilişkin ihtiyaç duyduğu filoları
kurmanın mümkün olmamasıdır. Yıldız ve Turan (2015: 79-105)
tarafından Türkiye’de faaliyet gösteren 14 çelik boru üretim işletmesi
yöneticisiyle nitel araştırma yöntemlerinden mülakat tekniği kullanarak en
fazla hangi alanlarda dış kaynak kullanıldığı araştırılmıştır. Sektörde en
fazla dış kaynak kullanılan alanın tedarik ve dağıtım fonksiyonuna ilişkin
lojistik faaliyetler olduğu belirlenirken; en az görüldüğü alanın üretime
ilişkin faaliyetler olduğu tespit edilmiştir.
Gümüşay (2010: 122) Türkiye’nin ilk 500 firması arasında yer alan 80
firma ile yaptığı araştırmada; firmaların %78,7’sinin lojistik faaliyetlerde
dış kaynak kullandığını tespit etmiştir. Lojistik alanda dış kaynak
kullanmayan firmaların dış kaynak kullanmama nedenlerinin; kendilerinin
lojistik alanda uzmanlığa sahip olmaları (%58,8), dış kaynağın maliyetini
yüksek bulmaları (%41,2), insan kaynağının atıl pozisyonda kalma durumu
(%35,3) ve dışa bağımlı kalma endişesine (%29,4) bağlı olduğunu ortaya
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koymuştur. Aynı araştırmada lojistik faaliyetlerle ilgili en sık dış kaynak
kullanılan fonksiyonların; taşıma, dağıtım ve gümrükleme hizmetleri
olduğu belirlenmiştir.
Gül (2005: 181) Türkiye’nin en büyük ilk 500 firması arasında yer alan
26 firma ile araştırma yapmıştır. Araştırma bulgularına göre; işletmelerin
%77,6’sı lojistik, %76,2’si insan kaynakları, %67,6’sı finans, %63’ü
imalat, %59,2’si müşteri hizmetleri, %58,4’ü yönetim danışmanlığı,
%57,6’sı satış ve pazarlama ve %53’ü bilişim sistemleri alanlarında dış
kaynak kullanmaktadır. Aynı araştırmada, taşeron firma seçiminde önemli
faktörlerin; kalite, işletmeler arasındaki kültürel uyum, istikrar, yetenek ve
tedarikçi işletmenin kaynak yeterliliği olduğu da tespit edilmiştir.
Aktaş vd. (2011: 838) yaptıkları araştırmada, Türkiye’de dış kaynak
kullanımının en yoğun olduğu sektörün hızlı tüketim sektörü olduğunu ve
dış kaynak kullanımında en büyük problemin gecikmelerden
kaynaklandığını tespit etmişlerdir (Tablo 1).
Tablo 1. Dış Kaynak Kullanımının Sektörlere Göre Dağılımı
Dış Kaynak Kullanımının Sektörlere Göre Dağılımı
Sektör
Oran (%)
Otomotiv
12,0
Kimya
10,0
Bilişim ve Elektronik
11,0
İnşaat
11,0
Makine
6,0
Kağıt ve Ambalaj
12,0
İlaç
8,0
Hızlı tüketim
19,0
Tekstil
11,0
Kaynak: Aktaş vd., 2011
MÜSİAD’ın İstanbul’da bulunan 500 büyük firmayla yaptığı
çalışmanın raporuna göre; 418 firmanın üçüncü parti lojistiği kullandığı
tespit edilmiştir. Firmaların %83,6’sı lojistik dış kaynak kullanmaktadır.
Rapora göre, lojistik maliyetlerin en yüksek olduğu sektör kağıt sektörü
olup, bu maliyetler içinde nakliyenin payı en yüksektir (MÜSİADb, 2015:
144).
Kapıcı (2019: 69) İzmir ilinde faaliyet gösteren 249 sanayi işletmesi ile
yaptığı çalışmada, tedarik zinciri yönetim süreçlerinde işletmelerin
%78,7’sinin dış kaynak kullandığını belirlemiştir. Dış kaynak kullanan
firmaların en fazla; taşıma (%91,8), gümrükleme (81,1) ve bilgi yönetimi
(%56,1) alanlarında dış kaynak kullandıkları ortaya konmuştur. Tedarik
zinciri fonksiyonlarının neredeyse tamamında dış kaynak kullanım
sebebinin; maliyetleri azaltmak, verimliliği artırmak ve rekabet gücünü
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artırmak olduğu tespit edilmiştir. Öte yandan tedarikçi firma seçiminde en
önemli kriterlerin; güvenilirlik, hizmet/ürün kalitesi, zamanında teslimat
konusundaki hassasiyet ve teknolojik altyapı yeterliliği olduğu
belirlenmiştir. Dış kaynak kullanmama nedenlerinin ise; dışa bağımlı
kalma endişesi ile mevcut donanım ve insan kaynağının atıl durumda
kalması ile ilgili kaygılar olduğu tespit edilmiştir (Kapıcı, 2019: 69-114).
Akyıldız (2004: 17) tarafından yapılan araştırmada lojistikte dış kaynak
kullanımının en fazla nakliyat (%89) ve gümrükleme (%61) alanlarında
olduğu; en düşük dış kaynak kullanılan lojistik hizmetlerin ise, sipariş
alma-işleme (%5) ve stok yönetimi (%7) alanlarında gerçekleştiği tespit
edilmiştir.
3.4.

Küresel Ölçekte Dış Kaynak Kullanımı

Deloitte’nin 2018 yılında yaptığı araştırmada geleneksel dış kaynak
kullanımının sonunun geldiği ve “yıkıcı dış kaynak kullanımına” doğru bir
dönüşümün başladığından söz edilmektedir. Önde gelen 500’den fazla
yönetici ile yapılan araştırmada, bulut ve otomasyon sistemlerinin
geleneksel dış kaynak kullanımını bitirerek, yıkıcı dış kaynak kullanımının
önünü açtığı vurgulanmaktadır. Bulut ve otomasyonu birleştirerek
teknolojik çözümler üreten yıkıcı dış kaynak kullanımının, firmalar için
devrim niteliğinde atılımlar gerçekleştirmesi anlamına geldiği ifade
edilmektedir. Bu sayede firmalar şirket içinde yeteneklerini geliştirmeye
çalışmaktan çok daha hızlı şekilde sonuca odaklanabilecek ve pazarda
“satın alma” yeteneklerini geliştirebileceklerdir (Deloitte, 2018: 2).
Geleneksel dış kaynak kullanımında firmalar daha çok maliyetlerini
düşürme ve performanslarını artırma amaçlarını gütmekteyken; yıkıcı dış
kaynak kullanım modeline göre teknoloji ve bilişim sistemlerini kullanarak
rekabeti farklı bir alana taşıma amacı güdülmektedir. Raporda Amerika,
Avrupa ve Asya’da lider durumdaki 521 yöneticiden elde edilen anket
sonuçlarına yer verilmiştir. Buna göre, yıkıcı dış kaynak kullanımının
şirket ya da kurumların çalışma sistematiğini dönüştürerek, hız ve
çevikleşme sağladığı ve bu şekilde geliştirilen çözümlerle rekabet avantajı
yarattığı belirtilmektedir. Öte yandan dış kaynak kullanımının satın alma
ve birleşme fırsatlarını artırdığı verilerle ortaya konmuştur. Birleşme ve
satın alma amacıyla dış kaynak kullanımı 2016 yılından 2018’e kadarki iki
yıllık süreçte %45’den %67’ye yükselmiştir. Global ölçekte dış kaynak
kullanımının yıllara göre Pazar büyüklüğü Grafik 1’de verilmiştir. Küresel
pazarda dış kaynak kullanımına yapılan harcamalar 2000 yılında 45,6
milyar dolar iken; 2018 yılında neredeyse iki katına çıkarak 86,6 milyar
dolara yükselmiştir. Pazar, büyümesini hızla devam ettirmektedir.
Amerika’daki şirketlerin %57’sinin dış kaynak kullanımını artırdığı
bilinmektedir (Krosse, 2019: 9). Statista’ya göre 2019 yılında dış kaynak
endüstrisinin küresel Pazar büyüklüğü 2019 yılında 92,5 milyar dolara
ulaşmıştır (Statista, 2019: 1-3).
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Grafik 1. Küresel Ölçekte Dış Kaynak Kullanımın Büyüklüğü (milyar
dolar) (Kaynak: Krosse, 2019; Statista, 2019)
Dun & Bradstreet 2000 yılında yapılan araştırmasına göre, dünyada dış
kaynak kullanımı yıllık %27 oranında artmaktadır. ABD’de dış kaynak
kullanımının piyasa değerinin 200-300 milyar dolar civarlarında olduğu
belirtilmektedir (Türksoy, 2006: 12).
Dış kaynak kullanımında maliyet, yeterlilik ve yetkinlik açısından en
başarılı ülkeler; Hindistan, Çin, Malezya, Endonezya, Brezilya, Vietnam,
Filipinler, Tayland, Şili ve Kolombiya’dır. Dış kaynak kullanımının bu
ülkelerde endüstrileştiği söylenebilir. Çoğu işletme belli sanayi ya da
üretim kollarına dış kaynak sağlamak amacıyla kurulan outsourcing
işletmesi pozisyonunda görev almak amacıyla kurulmuştur. Örneğin;
Hindistan Bilgi Teknolojileri ve işletme süreçlerine ilişkin dış kaynak
kullanımında 2017 yılında 154 milyar dolarlık gelir elde etmiştir (Statista,
2019: 7). Deloitte’in raporunda küresel ölçekte şirketlerin dış kaynak
kullanım nedenleri Tablo 2’de verilmiştir. Araştırma raporuna göre dış
kaynak kullanımının en temel nedeni maliyetleri düşürmek ya da
kontrolünü (%59) sağlamaktır (Deloitte, 2018: 5).

Tablo 2. Küresel Dış Kaynak Kullanım Nedenleri
DKK Nedenleri
Maliyeti düşürmek veya kontrol etmek
İş hedeflerine odaklanmak
Kapasite sorunlarını çözmek
Servis kalitesini artırmak
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Oran (%)
59
57
47
31

Yetenekli profesyonellerden yararlanmak
İş ortamlarından faydalanmak
Kaynak: Deloitte, 2018

28
17

Avrupa’da outsourcing hizmeti veren ilk 20 şirketin Pazar payının %33
olması, Avrupa lojistik sektöründe rekabetin çok yoğun olduğunu
göstermektedir. Üretimin küreselleşmesi, tedarik zincirinin hacminin
artması ulaştırmaya olan ihtiyacı da artırmaktadır (Kalkınma Bakanlığı,
2014: 1-32). Her yıl küresel çapta 300 bin kadar iş/işlem ya da faaliyet için
dış kaynak kullanıldığı tahmin edilmektedir (Statista, 2019: 1). Küresel
çapta dış kaynak pazarının büyümesine en fazla katkı sağlayan sektörün
(%65) telekomünikasyon olduğu belirtilmektedir. Bunun temel nedeni; bu
sektördeki teknolojik gelişmelerin çok hızlı olması ve Amerikan
şirketlerinin çok yaygın olarak “Bilgi Teknolojileri” ile ilgili tedariklerini
dış kaynaklardan sağlamaları olarak gösterilmektedir (Krosse, 2019: 8-10).
KPMG raporuna göre; 2017 yılında dünya çapında imzalanan dış kaynak
kullanımı sözleşmelerinin toplam değeri 262 milyar dolardır. Bunun 137,2
milyar dolarlık kısmı bilgi teknolojileri (727 sözleşme) ve 30,6 milyar
dolarlık kısmı da iş süreçlerine ilişkin (167 sözleşme) dış kaynak
kullanımından elde edilmiştir. Aynı raporda dış kaynak kullanımının
kıtalara göre oransal olarak dağılımı verilmiştir. Grafik 2’de bu değerler
görülebilir. Dış kaynak kullanımına ilişkin yapılan sözleşmelerin toplam
değeri bakımından Amerika aldığı %42’lik pay ile diğer kıtaları geride
bırakmıştır.
Asya ve
Okyanusya
23%

Kuzey
Amerika ve
Güney
Amerika
42%

Avrupa, Orta
Doğu ve
Afrika
35%

Grafik 2. Dış Kaynak Kullanımının Kıtalara Göre Oransal Dağılımı (%)
(Kaynak: KPMG, 2017)
Zahn and Soehnle (1996: 186) Stuttgart Üniversitesinde dış kaynak
kullanımına yönelik amprik bir model geliştirmiştir. Modeli test etmek için
bölgedeki Ticaret Odasına 3000’den fazla anket gönderilmiş ve 399
işletmeden geri dönüş sağlamışlardır. Bu işletmelerin 61’i hizmet işletmesi
olup; birçok işletmenin güvenlik gibi temel hizmetler ve destek tedarik
hizmetleri gibi tek kullanımlık hizmetlerde dış kaynak kullanımı yoluna
gittikleri tespit edilmiştir.
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3.5.

Dış Kaynak Kullanımının Avantajları

Dış kaynak kullanımı işletmelere daha düşük maliyetle, yüksek
kalitede, etkin ve verimli iş yapma imkanı sunar. Diğer taraftan, dış
kaynak kullanımı yoluyla işletmelerin temel faaliyetlerine yatırım yapma,
kurumsallaşma kapasitesini artırma (Karahan, 2009: 185) ve inovasyon
yeteneklerini geliştirme olanakları olumlu yönde etkilenir (Çatı vd., 2015:
61). Ancak şirketlerin %65’i tarafından yaratılan bu değerin
ölçümlenmediği de rapor edilmiştir (Deloitte, 2016: 5).
Arnold (2000: 27) tarafından yapılan araştırmada firmaların dış kaynak
kullanım yoluyla; kalitede %52,9, maliyetlerde %50,6, zaman kazanmada
%55,4 ve esneklikte %50,1 oranında iyileşme sağladığı tespit edilmiştir.
Öte yandan, firmaların iş yaptıkları tedarikçilerinin de dış kaynak
kullanımı kaynaklı %20 büyüme beklediği ortaya konmuştur. Yıldız ve
Turan (2015: 99); Karahan (2009: 187) dış kaynak kullanımının
avantajlarını; işletmenin çekirdek faaliyetine odaklanması, altyapı
maliyetlerini düşürmesi, ölçek ekonomilerinden yararlanması, ürünle ilgili
çeşitli risklerden kaçınmak şeklinde sıralamıştır.
1980’li yıllarda dış kaynak; maliyetleri azaltmak ve süreçleri
yalınlaştırmak için kullanılmıştır. 1990-2000 yılları arasında tedarikçilerle
stratejik ilişkiler kurma şeklinde yürütülen dış kaynak kullanımı, 2000
yılından sonra daha çok işletmeye yenilik getirme, yeni pazarlara açılma
ve yeni teknolojilerden uzman personel desteği alarak faydalanma odaklı
uygulanmıştır (Aydın, 2016: 65). 1980’li yıllarda imalat sanayinde ABD’li
şirketlerin üretim amaçlı bağlı ortaklıklar şeklinde kullandıkları dış kaynak
kullanım stratejisi, zaman içerisinde yabancı tedarikçilerden ürün sağlama
modeline dönüşmüştür (Aydın, 2016: 62). 1990’lı yıllarda ABD’de
başlayan ekonomik durgunluk ve rekabetçi koşullar, işletmeleri temel
yeteneklerini tanımlamaya yöneltmiştir. İşletmeler bu yeteneklerine
odaklanarak, dışında kalan faaliyetleri başka işletmelere devretmeye karar
vermişlerdir. Bu süreç işletmeyi dönüştürme yeteneğine ve gücüne sahip
olan işletme yöneticilerine sunulan bir iş aracı olarak
değerlendirilmektedir. Aynı zamanda, küresel ölçekte gerçekleştirilen dış
kaynak kullanımı, şirketlerin eş zamanlı olarak mevcut operasyonlarını
yeniden yapılandırmalarını, daha esnek ve uyarlanabilir bir organizasyonel
yapı oluşturmalarını ve inovasyon patlaması oluşturmak için dünyadaki en
iyi zihinlere dokunmayı sağlayan bir fırsat olarak görülmektedir (Corbett,
2004: 83-92 ).
Günümüzde dış kaynak kullanımının maliyet optimizasyonu sağlamak
için kullanılması halen kritik öneme sahip olmakla birlikte; artık bu
avantajın listenin ilk beş sıralamasında yer almayıp, aşağılara doğru
kaydığı belirtilmektedir (Deloitte, 2018: 4). Dış kaynak kullanımında
ciddiyetle üzerinde durulması gereken konu, dış kaynak kullanımına ilişkin

633

sözleşmelerin yönetilebilmesidir. Bu konuda yayınlanan bir raporda,
işletmelerin %64’ünün dış kaynak kullanım sözleşmelerini yönetmek için
Tedarikçi Yönetim Organizasyonu yeteneklerini geliştirme çabası içinde
olduklarını belirtmiştir (Deloitte, 2016: 11).
3.6.

Dış Kaynak Kullanımının Eleştirilen Yönleri

Dış kaynak kullanım kararı verirken Lambert et al., (1999: 53)
işletmelerin cevaplaması gereken birtakım sorular olduğunu belirtmiştir.
Bunlar; “Hangi faaliyetlerde dış kaynak kullanım yoluna gidilmeli? Temel
yetkinlikler dışında kalan faaliyetler nelerdir? Dış kaynak kullanımı
tedarik zincirinde risk midir, yoksa fırsat mı?” sorularına işletmelerin
cevap aramaları gerekir (Sevim vd., 2008: 4). Dış kaynak kullanımında
yapılabilecek yönetsel hataların, işletmelerin sır niteliği taşıyan mahrem
bilgilerinin açığa çıkması, verimsizlik, kalite kayıpları ve personelin
motivasyonunda düşme gibi riskler barındırdığı bildirilmektedir (Gül,
2005: 181). Bu riskler nedeniyle işletmeler dış kaynak kullanımı
konusunda tedirgin olabilmektedir. Dış kaynak kullanımının riskleri
arasında, üçüncü taraf hizmet sağlayıcı firmanın sözünü tutmaması, sır
niteliğindeki bilgilerin paylaşılması, örgüt üzerinde kontrolün
kaybedilmesi, dışa bağımlı kalınması sayılabilir (Tunç ve Kaya, 2016:
359). Dış kaynak kullanımı özelikle genel Pazar payında kayıplara neden
olması yönüyle de eleştirilmektedir (Gül, 2005: 157-184). Dış kaynak
kullanımının eleştirilen bir diğer yönü de işletmelerin dışa bağımlı kalması,
bu nedenle kendilerini güvende hissetmemeleri ve yetersizlik hissi
yaratmasıdır (Yıldız ve Turan, 2015: 102). İşletmenin dış kaynak
kullanımına bağlı olarak kontrol ve denetim fonksiyonunu kaybetme riski
(Kılıç ve Koç, 2016: 63-64) ve dış kaynak firmasının iç sorunlarının neden
olduğu olumsuzluklar dış kaynak kullanımının dezavantajları olarak
sıralanabilir (Tunç ve Kaya, 2016: 359).
Gül (2005: 179) tarafından yapılan araştırmada, işletmelerin dış kaynak
kullanımına ilişkin endişe ve çekinceleri araştırılmıştır. En büyük ilk
500’de yer alan 26 firma ile yapılan araştırmaya göre; işletmelerin %87’si
kaliteden ödün verme, %85,4’ü niteliksiz firma seçme kaygısı, %77’si
kontrolün kaybedilmesi, %76,2’si işletme yeteneklerinin kaybedilmesi ve
teslim süresinde sıkıntı yaşanması konularında endişe yaşadıklarını
belirtmişlerdir.
İşletmelerin dış kaynak kullanımından hangi tecrübeleri edindikleri ve
bu süreçte ne gibi sorunlarla yüzleştiklerinin araştırıldığı rapor Grafik 3’de
görülebilir (Deloitte, 2016: 12). Rapora göre; dış kaynak kullanımı ile
işletmelerin neredeyse yarısı değişim yönetimiyle ilgili sorunlar
yaşadıklarını belirtirken, %30’u işe atamalarda sorunlarla yüzleştiklerini
belirtmişlerdir.
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Grafik 3. Küresel Ölçekte Dış Kaynak Kullanımında Karşılaşılan Sorunlar
(%)( Kaynak: Deloitte, 2016)
Karşılaşılan en büyük sorunun değişimi yönetmek konusunda olması,
uyum sağlamanın zaman alması ile ilgili olduğunu düşündürmektedir.
Aynı raporda işletmelerin dış kaynak kullanımı ile ilgili kendilerini
iyileşmek amacıyla; %31’i hizmet geçişine yönelik iyileştirmeler için daha
fazla zaman harcanmasını önemserken; %15’i ise Üçüncü Parti Firma
Danışmanlığı kullanılmasının önemi üzerinde durmuştur. Öte yandan;
katılımcıların yarısından fazlası tedarikçi seçimi, sözleşmelerin yapılması,
müzakere edilmesi ve stratejik değerlendirmeler konularında dış kaynak
kullanımında üçüncü parti firma danışmanlığı almanın değer yarattığını
bildirmiştir (Deloitte, 2016: 12).
4. Sonuç
Dış kaynak kullanımının tedarik zinciri yönetimi ve lojistik faaliyetler
perspektifinden değerlendirildiği bu çalışmada, dış kaynak kullanım karar
süreci, kullanım alanları ve nedenleri detaylı olarak araştırılmıştır. Elde
edilen bulgular göstermiştir ki; Türkiye’de dış kaynak kullanımı %75-80
oranlarında lojistik faaliyetlerde görülmektedir. Global ölçekte ise büyük
oranda telekomünikasyon ve bilgi teknolojileri alanlarında dış kaynak
kullanımına rastlanmaktadır. Bunun nedeninin; küresel ölçekte dış kaynak
kullanım sözleşmelerinin toplam değeri bakımından %42’lik paya sahip
Güney ve Kuzey Amerika’daki şirketlerin ağırlıklı olarak bilişim
teknolojilerini yoğun kullanan sektörlerde yer almalarının olabileceği
düşünülmektedir. Dış kaynak kullanım kararı işletmenin yönetim
stratejisiyle uyumlu olacak şekilde ele alınmalı ve işletmenin yetkinlik
alanları doğru tespit edilmelidir. Personel, teknoloji, kaynak, bilişim,
finansal imkanlar ve organizasyon yetenekleri bakımından yetersiz görülen
alanlarda dış kaynak kullanım yoluna gidilmesinin işletmeye önemli
avantajlar sağlayacağı düşünülmektedir.
Temel faaliyetlere odaklanma, hizmet kalitesinde artış sağlama, riski
dağıtma, yeni pazarlara açılma, ihracat olanaklarının artması, risklerden
kaçınma, çevikleşme, kapasite artışı sağlama, daha önce erişilemeyen
teknoloji ve bilgi birikimine ulaşabilme dış kaynak kullanımının
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avantajları arasında yer alır. Dış kaynak kullanımı yoluyla işletme ana
faaliyetine ve gelişimine ayırabileceği ilave zamana, sermayeye ve
fazladan yararlanabileceği insan kaynağına sahip olmaktadır. Bu
kazanımlar dış kaynak kullanan işletme için bir ödül olarak görülebilir.
Ancak bu süreci yönetmek ve karar verici olmak o kadar da kolay değildir.
Firmanın bu konuda karar vermesi için kağıt üzerinde olan bilgilerden çok
daha fazlasına ihtiyacı vardır.
Dış kaynak kullanımının eleştirilen yönleri; işletmenin sır niteliği
taşıyan gizli bilgilerinin açığa çıkması, personel motivasyonunun düşmesi,
kalite kayıpları, 3PL firmasının iç sorunlarının doğurduğu sıkıntılar, dışa
bağımlılık, kontrol ve denetim rolünün kullanılamaması gibi çeşitli
dezavantajları barındırmasıdır. Bu bağlamda, karar vericiler işletmenin
güçlü ve zayıf yönlerini doğru tespit etmeli, hangi ürün/hizmetleri kendi
içinde üretmeli, hangilerini dışarıdan tedarik etme yoluna gitmeli, hangi
hizmetleri hangi düzeyde bir lojistik hizmet sağlayıcıdan temin etmeli, bu
gibi sorulara cevap ararken uygun bilgi kaynakları ve doğru teknikleri
kullanmalıdır.
Dış kaynak kullanımı geçmişte iş süreçlerini basitleştirmek amacıyla
kullanılırken; zaman içerisinde tedarikçilerle işbirlikleri ve stratejik
ortaklıklar kurma şekline dönüşmüş, günümüzde ise daha çok yenilik ve
teknoloji transferi sağlamak amacıyla kullanılır olmuştur. Geçmişte
işletmeler her türlü işlerini kendi bünyelerinde yapmaktaydı. Bu yaklaşım,
işletme için gücü temsil eden bir anlayışa karşılık gelirken; her türlü işin
yüksek verimlilik ve performansla en düşük maliyetle yapılmasının
mümkün olmaması, işletmelerin örgüt yapılarında hantallık ve katma
değeri düşük işlerle uğraşmalarına neden olmuştur. İmalat sanayinde
faaliyet gösteren işletmelerde temel alanlarda dış kaynak kullanımı,
işletmenin sorunlarını örtmek amacıyla kullanıldığında tehlikeli olabilir.
Üretim aşamasında dış kaynak kullanmadan önce, işletme öncelikli olarak
çözümü kendi içinde aramalı ve sürece odaklanarak verimliliği artırma
yoluna gitmelidir.
İşletmenin hangi durumlarda ve hangi alanlarda dışarıdan kaynak
kullanacağı, içinde yer aldığı sektöre, endüstriye ve/veya üretim dalına
göre değişiklik gösterebilir. Örneğin; üretime konu olan herhangi bir
faaliyet, ülke/işletme için stratejik derecede önemli bir sektör ya da
üretiminde ya da tedarikinde dışa bağımlı kalınması gibi bir risk söz
konusu olacaksa, böyle bir durumda kesinlikle iç kaynak ve/veya
imkanlarla üretim sağlanmalıdır. 2019 yılının sonunda başlayan ve tüm
insanlığı tehdit eden küresel salgın Corona Virüs Covid-19 göstermiştir ki;
ülkeler için stratejik sektörler sağlık, lojistik ve tarım sektörleridir. Bu
sektörler insanın hayatta kalma mücadelesiyle doğrudan ilişkilidir ve
kapitalizmin tuzağına terk edilemeyecek kadar değerlidir. Pandemi
sürecinde alınan önlemler kapsamında ülkelerin sınırlarını kapatmasının
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ardından, ülkelerin üretimlerinde millileşmeye gittikleri görülmüştür.
Türkiye’de sağlık sektöründe yerli solunum cihazının üretilmesi, Sarp sınır
kapısının kapatılmasına bağlı olarak tarım sektöründe üretim ve hasatta
çalışacak işgücünün Gürcistan’dan gelememesi nedeniyle ihtiyaç duyulan
insan gücü kaynağının iç kaynaklardan sağlanmasına ilişkin çalışmalar
yürütüldüğü bilinmektedir. Özellikle stratejik düzeyde önemli olan sektör
ya da üretim alanlarında dışa bağımlı kalmak, hangi ölçekte olursa olsun
risk taşır. İşletmelerde kar daima ön planda tutulur. Fakat tüm ülkelerin
sınırlarını zorunlu olarak kapatmaları ve tüm ticari ve lojistik hareketliliğin
sınırlar ötesi alanda zorunlu alanlar dışında durması, ülkelerin kendi
çözümlerini kendi içlerinde üretmelerini zorunlu kılmıştır. Dünyanın
tedarik merkezi haline gelen Çin’e bağımlılık gerek küresel ekonomiyi
gerekse ulusal ekonomileri etkilemeye yetmiştir. Türkiye endüstriyel
olarak ara mal ve hammadde ithal edip işleyen bir ülke konumundadır.
Şayet fabrikalar kritik alanlarda üretimin devamlılığını sağlayacak
nitelikteki hammadde ve ara malları tezgahlarına koyamazlarsa, üretim
sekteye uğramakla karşı karşıya kalacaktır. Her işletme tamamen dışa
bağımlı kalmayacak şekilde üretim planlamalarını yapmalı ve alternatif
çözümlere hazırlıklı olmalıdır. Türkiye gibi işletmelerin büyük oranda
KOBİ’lerden oluştuğu ülkeler dinamik yapıları ve esneklik kabiliyetleri ile
hızlı karar alma, gerektiğinde üretim şekli, modeli ya da türünü hızla
değiştirebilme yeteneklerinden dolayı kriz dönemlerini daha az zararla
atlatabilir.
Dış kaynak, dikey entegrasyona alternatif bir model olarak
sunulmaktadır. Şayet bu model; arge, inovasyon, teknoloji bakımından
küresel ölçekte yetkin olan işletmelerden üst düzeyde yararlanma şeklinde
gerçekleştirilebiliyorsa, işletmelerin büyümelerine olumlu katkı sağlayan
bir yönetim stratejisidir. Dış kaynak kullanımında karar süreci firma için
hayati öneme sahiptir. Yanlış seçim, firmayı iflasa kadar götürebilecek
olumsuzluklar barındırabilir. Bu nedenle 3PL firmasının doğru
yöntemlerle seçilmesi ve sorun yaşanmasını önlemek için sözleşmelerin
detaylı yapılması yararlı olacaktır.

637

Kaynakça
ACAR, Z. ve KÖSEOĞLU M. (2016), Lojistik Yaklaşımıyla Tedarik
Zinciri Yönetimi. Nobel Akademik Yayıncılık. Yayın No:1050.
ISBN: 978-605-133-953-5.
AKTAŞ, E., AĞARAN, B., ULENGİN, F., ve ÖNSEL, Ş. (2011), “The
Use of Outsourcing Logistics Activities: The Case Of Turkey”,
Transportation Part C: Emerging Technologyies, Volume: 19,
Issue: 5, August, (833-852).
AKYILDIZ, M. (2004), “Lojistik Dış Kaynak Kullanımının Gelişimi ve
Türkiye’deki Kullanım Biçimleri”. Dokuz Eylül Üniv. Sosyal
Bilimler Enst. Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 3.
ANDERSSON, D. and NORRMAN, A. (2002), “Procurement of Logistics
Services-A Minutes Work or A Multi-Year Project?”, European
Journal of Purchasing and Supply Management, 2002; 8:3–14.
ARNOLD, U. (2000), “New Dimensions of Outsourcing: A Combination
of Transaction Cost Economics and The Core Competencies
Concept European”, Journal of Purchasing & Supply Management,
6 (2000) 23-29.
ATAMAN, G. (2002), “Tedarik Zinciri ve Yönetimi: Değişim
Mühendisliği ve Dış Kaynaklardan Yararlanma İlişkisi Üzerine Bir
İrdeleme”, Öneri Dergisi, V. 5(17).
AYDIN, M.S ve ŞENKAYAS, H. (2019), “Aydın İlindeki Gıda İhracat
Firmalarının Lojistik Dış Kaynak Kullanım Durumu”, Aydın İktisat
Fakültesi
Dergisi,
Cilt:
4,
Sayı:
2.
pp.20-37.
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/913390:
Erişim
Tarihi: 17.03.2020.
AYDIN, N. (2016), “Dış Kaynak Kullanım Nedenleri ve Uygulamaları”,
ABMYO Dergisi, Sayı: 41, pp.61-79.
BOWERSOX, D.J., CLOSS, D.J., and COOPER, M.B. (2002), Supply
Chain Logistics Management. New York: McGraw Hill.
CHEN, I.J. and PAULRAJ, A. (2004), “Towards A Theory of Supply
Chain Management: The Constructs and Measurements”, Journal of
Operations
Management,
22
(2004),
pp.119–150.
doi:10.1016/j.jom.2003.12.007, Elsevier.
CHOPRA, S. and MEINDL P. (2017), Tedarik Zinciri Yönetimi: Strateji,
Planlama ve Operasyon. Altıncı Basımdan Çeviri, Ekim 2017
(Çeviri Editörü: Doç. Dr. Emrah Bulut). Nobel Akademik
Yayıncılık Eğitim Danışmanlık, ISBN: 978-605-320-674-3.
CORBETT, M.F. (2004), The Outsourcing Revolution: Why It Makes
Sense and How to Do It Right. Chicago: Dearborn Trade.
ISBN:0793192145.
ÇABUK, S., DEMİRCİ OREL, F. ve NAKIBOĞLU, G. (2010),
“İşletmelerin Lojistik Süreçlerinde Dış Kaynak Kullanımları: ISO

638

500 İşletmelerinde Bir Araştırma”, Fırat University Journal of
Social Science, Cilt: 20, Sayı: 2, Sayfa: 253-268, Elazığ.
ÇATI, K., ÇÖMLEKÇİ, İ. ve ZENGİN, E. (2015), “Dış Kaynak
Kullanımının İşletme Finansal Performansına Etkisi: Düzce İli
İmalat Sanayisinde Kobi Yöneticileri Üzerinde Bir Araştırma”,
KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 17 (28): 56-67,
2015. ISSN: 2147 – 7833.
DALAY, İ., COŞKUN, R. ve ALTUNIŞIK, R. (2002), Stratejik Boyutuyla
Modern Yönetim Yaklaşımları. Beta Basım Yayın Dağıtım A.Ş.,
İstanbul.
DELOITTE (2016), Global Outsourcing Survey, May 2016.
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/nl/Documents/ope
rations/deloitte-nl-s&o-global-outsourcing-survey.pdf;
Erişim
Tarihi: 10.04. 2020.
DELOITTE (2018), The Deloitte Global Outsourcing Survey 2018.
Traditional Outsourcing is Dead. Long Live Disruptive
Outsourcing, Deloitte Consulting LLP.
DICKSON, G.W. (1996), “An Analysis of Vendor Selection Systems and
Decisions”, The Journal of Supply Chain Management Supplier
Performance, Vol: 2, No: 1, pp: 28-41.
DINITZEN, H.B. and BOHLBRO, D. (2010), Value-Added Logistics in
Supply Chain Management (Çev. Martin Jack). Copenhagen:
Academica, 2010.
GIANNAKIS, M. and CROOM, S.R. (2004), “Toward Development of A
Supply Chain Management Paradigm: A Conceptual Framework”,
Journal of Supply Chain Management. Spring 2004, Vol:40, No:2,
ABI/INFORM Global, s. 27-37.
GÜL, H. (2005), “Dış Kaynak Kullanma Nedenleri ve Taşıdığı Riskler:
İmalat Sanayiinde Bir Uygulama”, Yönetim ve Ekonomi
Araştırmaları Dergisi. Cilt: 3, Sayı: 4, s.157-184.
GÜMÜŞ, Y. (2009), “Lojistik Faaliyetlerin Rekabet Stratejileri ve İşletme
Kârı ile Olan İlişkisi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 41: 97-113.
GÜMÜŞAY ŞAHİN, A. (2010), Lojistik Faaliyetlerde Dış Kaynak
Kullanımı: Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Üzerine Bir
Uygulama. Anadolu Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat
Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Eskişehir.
HALLDORSSON, A. and CLIFFORD, F.L. (ed.) (2001), “Logistics
Outsourcing: A Management Guide”, Journal of Business
Logistics, 22 (2), 211-222.
HOULIHAN, J.B. (1985), “International Supply Chain Management”,
Internatioanal Journal of Physical Distribution and Materials
Management, Vol:15 No:1, pp.22-38.
IVANAJ, V. and FRANZIL, Y.M. (2006), “Outsourcing Logistics
Activities: A Transaction Cost Economics Perspective”,

639

Proceedings of the 15th International Conference of Strategic
Management, 13-16 June, Geneva.
JHARKHARIA, S. and SHANKAR, R. (2007), “Selection of Logistics
Service Provider: An Analytic Network Process (ANP) Approach”,
The International Journal of Management Science. Omega 35
(2007) 274 – 289.
JOHNSON, P.F., FLYNN, A. and LEENDERS, M.R. (2014), Purchasing
and Supply Management. Mcgraw-Hill/Irwin, 15th Edition, 560
pages, ISBN-13: 978-0-07-802409-2.
KALKINMA BAKANLIĞI (2014), Lojistik Hizmetlerin Geliştirilmesi.
Onuncu Kalkınma Planı 2014-2018. Özel İhtisas Komisyonu
Raporu, Ankara. ISBN 978-605-4667-80-2.
KAPICI, S. (2019), Tedarik Zinciri Yönetiminde Dış Kaynak Kullanımının
İşletmeler Üzerine Etkileri: İzmir İlinde Bir Araştırma. İnönü Üniv.
Sosyal Bilimler Enst., Üretim Yönetimi ve Pazarlama BD, Doktora
Tezi, Malatya.
KARABAŞ, S., UYSAL, D. ve KARKACIER, O. (2017), “Kurumsal
Kaynak Planlamasının İşletme Performansı Üzerine Etkisi: Bir Alan
Araştırması”, Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 13, Nisan-Eylül
2017, s. 129-145.
KARABAŞ, S. (2019), “Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetim Sürecinde
Dış Kaynak Kullanımı”, 2. Uluslararası 19 Mayıs Yenilikçi Bilimsel
Yaklaşımlar Kongresi, ISBN - 978-625-7029-73-5, 27-29 Aralık
2019, Samsun.
KARAHAN, A. (2009), “Dış Kaynak Kullanımının Verimlilik Üzerine
Etkisi: Hastane Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma”, Balıkesir
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (21), 185-199.
KARAKÖY, Ç. ve KIZILIRMAK, B. (2019), “Uluslararası Şirketlerde
Dış Kaynak Kullanımı ve Lojistik Anlayış: Sivas Özelinde Bir
Uygulama”, C.Ü. İİBF Dergisi, Cilt: 20, Sayı: 1.
KILIÇ, T. ve KOÇ, Ö. (2016), “Hastaneleri Dış Kaynak Kullanımına
Yönelten Nedenler Üzerine Bir Araştırma”, Aydın Sağlık Dergisi,
Sayı 1 - Nisan - 2016 (67-81).
KPMG (2017), Global IT-BPO Outsourcing Deals Analysis. Annual
Analysis
for
2017.
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/in/pdf/2018/05/KPMGDeal-Tracker-2017.pdf; Erişim Tarihi: 11.04.2017.
KROSSE, S. (2019), The Ultimate List of Outsourcing Statistics.
https://www.microsourcing.com/learn/blog/the-ultimate-list-ofoutsourcing-statistics/; Erişim Tarihi: 10.04.2020.
LACITY, M.C. and HIRSCHHEIM, R. (1993), “The Information Systems
Oursourcing Bandwagon”, Sloan Management Review, Fall 1993,
76-81.

640

LAMBERT, D.M., STOCK, J.R., and ELLRAM, L.M. (1998),
Fundamentals of Logistics Management. United States of America:
Mcgraw-Hill Companies.
LAMBERT, D.M. and COOPER, M.C. (2000), “Issues in Supply Chain
Management”, Volume: 29, Issue: 1, January 2000. pp. 65-83.
https://doi.org/10.1016/S0019-8501(99)00113-3; Erişim Tarihi:
01.03.2020.
LONG, D. (2012), Uluslararası Lojistik Küresel Tedarik Zinciri Yönetimi
(Çev. Mehmet Tanyaş, Murat Düzgün). İstanbul: Nobel Akademik
Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti, 2003.
MAHNKE, V. (2002), The Process of Vertical Dis-Integration: An
Evolutionary Perspective on Outsourcing. IVS/CBS Working
Papers. Department of Industrial Economics and Strategy.
Copenhagen Business School.
MÜSİAD (2013), Lojistik Sektör Raporu 2013. MÜSİAD Araştırma
Raporları: 87, pp. 112. ISBN 978-605-4383-33-7. Mavi Ofset,
İstanbul.
MÜSİAD (2015a), Lojistik Sektöründe Sürdürülebilirlik, Yeşil Lojistik.
978-605-4383-51-1, s.141, İstanbul 2016.
MÜSİAD (2015b), İstanbul Lojistik Sektör Analizi Raporu. MÜSİAD
Araştırma Raporları: 95, Mavi Ofset, İstanbul. ISBN 978-605-438345-0.
ÖZ, M. (2011), “Lojistikte Yeni Yaklaşımlar”, Kahramanmaraş Sütçü
İmam Üniversitesi İİBF Dergisi, 1(1), 141-155.
ÖZKAN, B. (2016), “Lojistik Faaliyetlerde Dış Kaynak Kullanımı:
Üçüncü ve Dördüncü Parti Lojistik”, Turkish Journal of Marketing
C:1 S:1 Yıl: 2016, ss. 1-11.
PAWAR, K.S., ROGERS, H., POTTER, A., and NAIM, M.
(2016), Developments in Logistics and Supply Chain Management:
Past, Present and Future. New York: Palgrave Macmillan.
QUINN, J.B., DOORLEY, T.L. and PAGUETTE, P.C. (1990), “Beyond
Products: Services-Based Strategy”. Harvard Business Review, 60,
March-April.
RABINOVICH, E., WINDLE, R., DRESNER, M. and CORSI, T. (1999),
“Outsourcing of Integrated Logistics Functions an Examination of
Industry Practices”, International Journal of Physical Distribution
& Logistics Management, Vol. 29 No. 6, 1999, pp.353-373. MCB
University Press, 0960-0035.
RUTKOWSKI, K. (2010), Best Practices in Logistics and Supply Chain
Management. The Case of Central and Eastern Europe. Donald
Waters (Ed.). Global Logistics (s. 14-30). Great Britain and US:
Kogan Page Limited.
SEVİM, Ş., AKDEMİR, A. ve VATANSEVER, K. (2008), “Lojistik
Faaliyetlerinde Dış Kaynak Kullanan İşletmelerin Aldıkları

641

Hizmetlerin Kalitesinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir
İnceleme”, Süleyman Demirel Üniv. İİBF Dergisi, 13(1): 1-27.
STATISTA (2019), https://www.statista.com/statistics/189788/globaloutsourcing-market-size/ Erişim Tarihi: 12.04.2020.
TANYAŞ, M. (2018), Türkiye Lojistik Sektörü 2018 – 2019.
https://www.ekovitrin.com/turkiye-lojistik-sektoru-2018-2019makale,1442.html; Erişim Tarihi: 15.12.2019.
TATLI, Y., KORUCUK, S. ve ERDAL, H. (2018), “İmalat İşletmelerinde
Dış Kaynak Kullanımının İşletme Verimliliği ve Performansına
Etkisi Üzerine Bir Araştırma”, Journal of Strategic Management
Research. Cilt:1, Sayı:2, s.1-20.
TİMUR, M.N. (2013), Tedarik Zinciri-Temel Kavramlar. (Ed: Çekerol).
Tedarik Zinciri Yönetimi s. 2-23. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
TUNÇ, H. ve KAYA, M. (2016), “İşletmelerin Dış Satım Faaliyetlerini
Artırmada Lojistikte Dış Kaynak Kullanımının Rolü: Bölgesel Bir
Uygulama”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi. Cilt:8, Sayı:15, s. 357-368, ISSN: 1309-1367.
TÜRKSOY, A. (2006), “Otel İşletmelerinde Dış Kaynaklardan
Yararlanma
(Outsourcing).
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/556868:
Erişim
tarihi: 14.04.2020.
WOMACK, J.P., DANIEL, T, J. and DANIEL, R. (1990), The Machine
That Changed The World : Based on The Massachusetts Institute of
Technology 5-Million Dollar 5- Year Study on The Future of The
Automobile. 1st Edition. New York, NY: Rawson Associates.
ZAHN, E. and SOEHNLE, K. (1996), Auswirkungen Des Outsourcing von
Dienstleistungen in Der Region Stuttgart. IHK, Stuttgart.
ZALLUHOĞLU, A.E. ve DEDEOĞLU, A. (2011), “Tedarik Zinciri
Yönetiminde Dış Kaynak Kullanımı: Otomotiv Sektörü Üzerine
Alan Araştırması”, Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, Cilt: 2, Sayı:
2, s. 49-63.
ZINELDIN, M. and BREDENLOW, T. (2003), “Strategic Alliance:
Synergies and Challenges”, International Journal of Physical
Distribution & Logistics Management, Vol. 33, No. 5.
ZYLSTRA, K.D. (2006), Lean Distribution. New Jersey: John Wiley &
Sons, Inc.

642

KOBİ’LERİN ULUSLARARASILAŞMA SÜREÇLERİNE
ENGEL OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: TR A1
BÖLGESİ İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Determination of The Factors Which Are Obstacled to The
Internationalization Process of SMES: A Research on The TRA1 Region
Enterprises
Serkan Demirdöğen
Giriş
Bir taraftan teknoloji ve ulaşım imkanlarındaki ilerlemelerin
uluslararası pazarları giderek daha açık ve erişilebilir hale getirmesi diğer
taraftan yurtiçi pazarların doyması ve işletmelerin rekabetçi baskıları
azaltma ihtiyacı, satışlarını artırmak ve dış pazarlarda görünürlük
kazanmak isteyen işletmeleri, faaliyetlerini sınır ötesine taşımaya
yönlendirmektedir. Uluslararasılaşmanın küçük ve orta ölçekli işletmelerin
(KOBİ'ler) pazar paylarının hızlı bir şekilde artmasına ve küresel ölçekte
yeni
iş
fırsatlarından
faydalanmalarına
imkan
sağlaması,
uluslararasılaşmayı KOBİ'ler için hayati bir strateji haline getirmektedir
(Ren vd., 2015:642). Uluslararasılaşmanın, KOBİ'lerin rekabet avantajı
elde etmeleri için önemli bir gereklilik haline geldiğine dair kanıtların
giderek artması da KOBİ'lerin uluslararasılaşma süreçlerine daha fazla
önem vermelerine sebep olmaktadır (Costa vd., 2016:557). Kısacası hem
gelişmiş hem de gelişmekte olan ekonomilerde, uluslararasılaşma
KOBİ'lerin hayatta kalması, büyümesi, pazarın genişlemesi ve başarısı için
en önemli stratejilerden biri olarak kabul edilmektedir (Suh ve Kim,
2014:115).
Son yıllarda meydana gelen hızlı değişimler sayesinde, hemen hemen
her işletme en az bir çeşit uluslararası sorunla karşı karşıya kalmaktadır.
Örneğin uluslararası satış ve pazarlama, uluslararası kaynak bulma,
uluslararası ortak girişim, uluslararası iş birliği ve doğrudan yabancı
yatırım faaliyetleri vd., bir şirketin karşılaşabileceği olasılıklara ve
zorluklara sadece birkaç örnektir (Kalinic ve Forza, 2012:694). KOBİ’ler
dış pazarlarda faaliyet göstermeseler bile küreselleşme nedeni ile
uluslararası piyasada rekabet edecek güce sahip olmaları gerekmektedir.
Bunun nedeni, KOBİ'leri artık iç pazarlarda dış rekabetten koruyacak
önlemlerin eskiden olduğu kadar çok olmamasıdır (Kubíčková,
Votoupalová ve Toulová, 2014:320).
Çalışma ile TRA1 bölgesi Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet
gösteren işletmelerin uluslararasılaşma faaliyetlerine engel olan içsel ve
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dışsal faktörlerin tespit edilmesi ve bu faktörlerin işletmelerin yıllık ciro,
çalışan sayısı ve faaliyet süreleriyle ilişkisinin belirlenmesi
amaçlanmaktadır.
Çalışmanın
işletmelerin
uluslararasılaşma
faaliyetlerinin arttırılmasına yönelik yapılacak planlamalara ve çalışmalara
önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.
Çalışmada, işletmelerin uluslararasılaşmasına engel olan faktörleri
belirlemek için işletme sahip veya yöneticilerine üç bölümden oluşan bir
anket
uygulanmıştır.
Anketin
birinci
bölümü,
işletmelerin
uluslararasılaşmasına engel olan içsel faktörleri, ikinci bölümü işletmelerin
uluslararasılaşmasına engel olan dışsal faktörleri, üçüncü bölümü ise
işletmelerin ve katılımcıların genel özelliklerini belirlemeye yönelik
sorulardan oluşmaktadır.
Dört bölümden oluşan çalışmanın birinci bölümde uluslararasılaşma
kavramı ve sürecine, ikinci bölümde uluslararasılaşma engellerine, üçüncü
bölümde konuya ilişkin literatür taramasına yer verilmiş ve dördüncü
bölümde de metodoloji başlığı altında, işletmelere uygulanan
uluslararasılaşma engelleri anketinden elde edilen veriler ve korelasyon
analizinin sonuçları değerlendirilmiştir. Son olarak çalışmanın sonuç
başlığı altında ise elde edilen bulgular değerlendirilerek önerilerde
bulunulmuştur.
1. ULUSLARARASILAŞMA KAVRAMI VE SÜRECİ
Uluslararasılaşma ve ilgili süreçlerin birçok farklı boyutu, anlayışı,
bakış açısını ve düzeyi içermesi ve devam eden bir süreç olması,
uluslararasılaşma kavramının evrensel bir tanımını yapmayı mümkün
kılmamaktadır (Narayanan, 2015:106). Ancak geleneksel olarak
uluslararasılaşma deyince ilk akla gelen bir işletmenin kendi iç pazarındaki
faaliyetlerini uluslararası pazarlara taşıdığı süreçler akla gelmektedir
(Javalgi vd., 2003:186). Uluslararasılaşma kavramının net bir tanımı
olmamakla birlikte literatürde ön plana çıkan tanımlardan bazıları şöyledir;
Johanson ve Vahlne (1977:23) işletmelerin uluslararasılaşmasının, bir
süreç olduğunu ve bu süreçte birbirini destekleyen bir çok kararın alınması
gerektiğini ifade ederken, Welch ve Luostarinen (1988:36)
uluslararasılaşmayı uluslararası operasyonlara daha fazla katılıma süreci
olarak ifade etmektedir. Calof ve Beamish, (1995:116) ise
uluslararasılaşmayı işletmelerin faaliyetlerini (strateji, yapı, kaynaklar vb.)
uluslararası ortamlara uyarlama süreci olarak tanımlamaktadır.
Uluslararasılaşma, birden çok aşaması olan, karmaşık ve zor bir süreci
içerir. Çoğu zamanda büyük miktarda kaynak gerektirir (Costa, 2018:38).
Bu süreç içerisinde sadece pazarlama ve satış fonksiyonları değil, aynı
zamanda kaynak bulma, üretim ve Ar-Ge gibi bir dizi farklı işletme
fonksiyonları da yer alır (Cerrato vd., 2016:286-287). Uluslararasılaşma
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süreci içerisindeki faaliyetlerin temel amacı işletmeler ile uluslararası
pazarlar arasında istikrarlı bağların kurulmasını kolaylaştırmaktır (Rendón
vd., 2014:272). Literatürde çok farklı uluslararasılaşma tanımları olmasına
rağmen çoğu yazar uluslararasılaşmayı kademeli bir süreç olarak görür ve
bu süreçte fark edilebilir adımlarla ilerlenmesi gerektiğini savunur.
Örneğin bir işletmenin öncelikle kendi başına satış yapması, daha sonra
yurt dışından küçük siparişler almaya başlaması, daha sonra diğer
ülkelerden büyük siparişler almaya başlaması ve en sonunda da büyük
ölçekte deneyimli ihracatçı olmayı başarması bu tür süreçlere örnek olarak
gösterilebilir (Łabędowicz, 2013:13).
2. ULUSLARARASILAŞMA ENGELLERİ
Günümüz dünyasında, ticari faaliyetlerin çok büyük oranda küçük
işletmeler tarafından yerine getirildiği görülmektedir (tüm ülkelerin ticari
faaliyetlerinin %95'inden fazlası küçük ölçekli işletmeler tarafından
yürütülmektedir). Küçük bir işletme olmak esneklik, açıklık, dinamizm ve
yenilik anlamına geldiği için çoğu zaman bir avantaj olabilir, ancak aynı
zamanda çoğunlukla finansal nitelikte olmak üzere (iş fikirlerini finanse
edememe, olumsuz finansman şartları vb.) bazı engellerin ortaya
çıkmasına da sebep olabilir. İşletmelerin yeni zorluklarla ve tehditlerle
başarılı bir şekilde mücadele edebilmesi için çeşitli iç ve dış faktörlerden
kaynaklanan artan rekabet seviyesine özellikle dikkat etmesi
gerekmektedir 36-(Paunović ve Prebežac, 2010:60).
Son yıllarda, işletmelerin gerek iç pazarda gerekse uluslararası
pazarlarda rekabet edebilmesi için faaliyetlerini uluslararası boyuta
taşıması neredeyse zorunlu hale gelmiştir. Ayrıca yerleşik iç ve dış
pazarların gittikçe doygun hale gelmesi de, işletmeleri satış, kar ve ürün
geliştirme gibi konularda büyüme sağlayabilmeleri için gelişmekte olan
pazarlara yönlendirmektedir (Sekliuckiene, 2013:124). Ancak uluslararası
piyasalara yönlenen işletmeler bu süreçte çeşitli engellerle karşı karşıya
kalmaktadır. Bu engellerin uluslararası genişlemeyi sınırlandırma,
işletmelerin potansiyel gelirlerini azaltma ve hayatta kalma oranını
düşürme gibi etkilerinin olması engellerin doğru bir şekilde tespitini
önemli kılmaktadır (Baum vd., 2013:537).
Uluslararasılaşma engelleri denildiğinde literatürde çoğunlukla ihracat
faaliyetine referansla engel sorununun incelendiği görülse de
uluslararasılaşma engelleri olarak işletmelerin uluslararası pazarlarda iş
faaliyetlerini başlatma, geliştirme ve yürütme yeteneğini zayıflatan tüm
kısıtlamalar geniş bir engel tanımı içerisinde yer almaktadır (Pietrasieński
ve Ślusarczyk, 2015:116). Uluslararasılaşma süreci işletmelerin ihracat
faaliyetlerinin yanı sıra ithalat faaliyetlerini, sınır ötesi işbirliği
çalışmalarını, doğrudan yatırım faaliyetlerini ve fason üretim vb.
faaliyetlerini de kapsamaktadır (British Business Bank, 2018:21) ve genel
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olarak işletmelerin ulusal ve uluslararası genişlemesine engel olan
faktörler olarak tanımlanmaktadır (Pietrasieński ve Ślusarczyk, 2015:523).
Bir başka ifade ile uluslararasılaşmanın önündeki engeller
uluslararasılaşma sürecinde işletmelerin genel olarak karşılaştıkları,
operasyonlarını ve performanslarını sınırlayan faktörler olarak ifade
edilebilir. Bu engellerin literatürde çoğunlukla iç ve dış engeller olarak iki
gruba ayrıldığı görülmektedir. İç engeller uluslararasılaşmaya uygun
olmayan iş kültürü ve becerileri gibi işletme düzeyindeki yetenek ve
kaynak kısıtlamaları ile ilgili faktörlerden oluşurken dış engeller ise
hükümetlerin ihracat ve ithalat faaliyetleri ile ilgili düzenlemeleri,
bankalar, nakliye firmaları ve sigorta şirketleri gibi temel destek hizmetleri
veren firmaların prosedürleri, teşviklerin yetersizliği, ülkeler arası
yönetmelikler ve prosedürler arasındaki tutarsızlıklar ve korumacılık gibi
işetmelerin kontrolü dışındaki unsurlardan ortaya çıkmaktadır (Abonyi,
2019:44-45).
Sekliuckiene (2013) yaptığı çalışmada uluslararasılaşma sürecinde
ortaya çıkan engellerin yatırımcılar için gelişmekte olan pazarları
elverişsiz hale getireceğini belirtmiş ve uluslararasılaşma engellerini yeni
bir pazara girme engelleri ve hali hazırda dış pazarlarda faaliyet gösteren
işletmeler için ortaya çıkan operasyonel engellerler olarak iki gruba
ayırmıştır (Sekliuckiene, 2013:126). Junior vd. (2019) ise yaptıkları
çalışmada uluslararasılaşma engelleri ile ilgili yapılan temel
sınıflandırmanın uluslararasılaşmanın yapısıyla ilgili olduğunu belirtmiş
ve bu engelleri yönetimsel ve kaynak engelleri gibi büyük oranda
işletmenin kendi kontrolünde olan içsel engeller ve kontrolün büyük
oranda işletmenin dışında olduğu politik, coğrafi, yasal, ekonomik,
çevresel ve kültürel faktörlerle ilgili dışsal engeller olarak iki gruba
ayırmıştır (Junior vd., 2019:338).
Leonidou ise 2004 yılında yaptığı çalışmada literatürdeki benzer 32
çalışmayı inceleyerek işletmelerin ihracat faaliyetlerini engelleyen
faktörleri iç ve dış engeller olarak iki grupta toplamıştır. İç engelleri de
kendi içerisinde fonksiyonel, bilgi ve pazarlama engelleri (ürün, fiyat,
dağıtım, promosyon ve lojistik engeller) olarak üç alt gruba ayıran
Leonidou dış engelleri ise prosedür engelleri, hükümet engelleri, görev
engelleri ve çevresel engeller (ekonomik, politik/yasal ve sosyokültürel
engeller) olarak dört gruba ayırmıştır (Leonidou, 2004:283). Katsikeas ve
Morgan (1994) yaptıkları çalışmada, işletmelerin uluslararasılaşma
engellerini dış, operasyonel, iç ve bilgi engelleri olarak dört gruba
ayırmıştır (Katsikeas ve Morgan, 1994:18).
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3. LİTERATÜR TARAMASI
Uluslararasılaşma engellerine yönelik literatür incelendiğinde genel
olarak uluslararasılaşmayı engelleyen faktörlerin belirlenmesine yönelik,
uluslararasılaşmanın farklı aşamalarında karşılaşılan engellerin
belirlenmesine yönelik ve uluslararasılaşmasına engellerinin sektör bazlı
tespitine yönelik çalışmaların yapıldığı ve genel olarak iç ve dış engeller
olarak iki ana grupta değerlendirildikleri görülmektedir. Uluslararasılaşma
engellerine ilişkin literatürden bazı örnekler Tablo 1’de verilmektedir.
Tablo 1: Uluslararasılaşma Engellerine Literatürden Örnekler
Uluslararasılaşmayı Engelleyen İçsel Faktörler
Bilgi Engelleri;
Potansiyel
pazarlar
hakkında bilgi eksikliği

Pinho ve Martins, 2010;Al-Hyari vd., 2012; A.Ortíz ve
F.Ortíz, 2010; Ahmed vd., 2008; Silva ve Da Rocha, 2001;
Shaw ve Darroch, 2004; Patterson, 2004; Leonidou,
2004;Okpara ve Koumbiadis, 2010; Hutchinson vd., 2009;
Kahiya, 2013;Kahiya, 2017; Toulova vd., 2015; Ahmed
vd., 2004; Cui ve Walsh, 2011; Sekliuckiene, 2013;
Pavlák, 2018; Gardó vd., 2015; Engelman vd., 2015.

Müşteri ile iletişim
kurmanın zorlukları

Al-Hyari vd., 2012; Leonidou, 2004; Gardó vd., 2015.

Bazı
verilere/veri
kaynaklarına erişimde
yaşanan zorluklar

Al-Hyari vd., 2012; Leonidou, 2004.

Ticari
teamüller
hakkında bilgi eksikliği

Kahiya, 2013; Silva ve Da Rocha, 2001; Shaw ve Darroch,
2004; Leonidou, 2004; Gardó vd., 2015.

Yurt dışı pazarlara nasıl
erişileceği konusunda
bilgi eksikliği

Shaw ve Darroch, 2004; Patterson, 2004; Leonidou, 2004;
Gardó vd., 2015.

Fonksiyonel Engeller;
Nitelikli
eksikliği

personeli

Pinho ve Martins, 2010; Al-Hyari vd., 2012; Kahiya, 2013;
Da Rocha vd., 2008; Silva ve Da Rocha, 2001; Shaw ve
Darroch, 2004; Leonidou, 2004; Okpara ve Koumbiadis,
2010; Hutchinson vd., 2009; Pinho ve Martins,
2010;Kahiya, 2013;Kahiya, 2017; Cui ve Walsh,
2011;Gardó vd., 2015;Engelman vd., 2015.

Yönetimin
zaman
ayıramaması/isteksizliği

Pinho ve Martins, 2010; Al-Hyari vd., 2012; Kahiya, 2013;
Da Rocha vd., 2008; Ahmed vd., 2008; Silva ve Da Rocha,
2001; Shaw ve Darroch, 2004; Leonidou, 2004; Okpara ve
Koumbiadis, 2010; Hutchinson vd., 2009; Ahmed vd.,
2004; Cui ve Walsh, 2011; Sekliuckiene, 2013; Pavlák,
2018.
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Üretim
kapasitesinin
yetersizliği

Al-Hyari vd., 2012; Kahiya, 2013; A.Ortíz ve F.Ortíz,
2010; Da Rocha vd., 2008; Ahmed vd., 2008; Leonidou,
2004; Ahmed vd., 2004.

Yeni teknoloji eksikliği

Pinho ve Martins, 2010;Al-Hyari vd., 2012; Kahiya,
2013;Kahiya, 2017; Engelman vd., 2015.

Yönetimin
algısı

risk

Kahiya, 2013; A.Ortíz ve F.Ortíz, 2010; Ahmed vd., 2008;
Patterson, 2004; Toulova vd., 2015.

Yönetimin yurt dışı
piyasalar
hakkında
deneyim eksikliği

Kahiya, 2013; A.Ortíz ve F.Ortíz, 2010; Silva ve Da
Rocha, 2001; Shaw ve Darroch, 2004; Hutchinson vd.,
2009; Toulova vd., 2015; Sekliuckiene, 2013.

Yönetimin yurt dışı
piyasalardaki fırsatları
görememesi

Kahiya, 2013;Shaw ve Darroch, 2004; Leonidou, 2004;
Hutchinson vd., 2009;Kahiya, 2017; Toulova vd., 2015;
Cui ve Walsh, 2011.

Ar-Ge
faaliyetlerinin
eksikliği

Rahman vd., 2017.

İş modeli eksikliği

Gardó vd., 2015.

aşırı

Finansman Engelleri;
Sermayenin
maliyeti

yüksek

Al-Hyari vd., 2012; Kahiya, 2013;A.Ortíz ve F.Ortíz,
2010;Da Rocha vd., 2008; Ahmed vd., 2008; Shaw ve
Darroch, 2004; Patterson, 2004;Leonidou, 2004; Toulova
vd., 2015;Pavlák, 2018.

Finansal
eksikliği

kaynak

Al-Hyari vd., 2012; Kahiya, 2013; A.Ortíz ve F.Ortíz,
2010; Neupert vd., 2006; Shaw ve Darroch, 2004;
Leonidou, 2004; Okpara ve Koumbiadis, 2010;Hutchinson
vd., 2009; Ahmed vd., 2004; Sekliuckiene, 2013; Pavlák,
2018; Gardó vd., 2015.

Pazarlama Engelleri;
Dış pazar için yeni ürün
geliştirme

Pinho ve Martins, 2010; Al-Hyari vd., 2012; Leonidou,
2004; Cui ve Walsh, 2011.

Ürün/hizmetlerin kalite
ve standartları

Pinho ve Martins, 2010; Al-Hyari vd., 2012; Kahiya, 2013;
A.Ortíz ve F.Ortíz, 2010; Ahmed vd., 2008; Silva ve Da
Rocha, 2001; Shaw ve Darroch, 2004; Leonidou, 2004;
Kahiya, 2013; Neupert vd., 2006.

Paketleme/etiketleme
gibi
gereksinimleri
karşılama

Al-Hyari vd., 2012; A.Ortíz ve F.Ortíz, 2010; Ahmed vd.,
2008;Leonidou, 2004.

Teknik/satış
hizmetleri
zorlukları

Al-Hyari vd., 2012; Kahiya, 2013; Ahmed vd., 2008;
Leonidou, 2004; Ahmed vd., 2004.

Ürünlerin
kullanımındaki
farklılıklar

sonrası
sunma

Kahiya, 2013; A.Ortíz ve F.Ortíz, 2010; Leonidou, 2004.
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Yurtdışında promosyon
faaliyetleri yürütmenin
zorlukları ve yüksek
maliyeti

Leonidou, 2004; Toulova vd., 2015; Ahmed vd., 2004;
Silva ve Da Rocha, 2001; Gardó vd., 2015.

Pazar
araştırması
yapmanın maliyeti

Kahiya, 2013.

Rekabetçi fiyat eksikliği

Al-Hyari vd., 2012; Ahmed vd., 2008; Leonidou, 2004;
Ahmed vd., 2004; Gardó vd., 2015.

Yabancı
dağıtım
/
reklam
kanallarının
karmaşıklığı

Al-Hyari vd., 2012; A.Ortíz ve F.Ortíz, 2010; Ahmed vd.,
2008; Silva ve Da Rocha, 2001; Leonidou, 2004;
Hutchinson vd., 2009; Toulova vd., 2015; Cui ve Walsh,
2011; Sekliuckiene, 2013; Gardó vd., 2015.

Yabancı dağıtım/satış/
reklam
kanallarına
erişim zorluğu

Al-Hyari vd., 2012; Kahiya, 2013; A.Ortíz ve F.Ortíz,
2010; Neupert vd., 2006; Ahmed vd., 2008; Silva ve Da
Rocha, 2001; Shaw ve Darroch, 2004; Leonidou, 2004;
Hutchinson vd., 2009; Toulova vd., 2015; Ahmed vd.,
2004; Cui ve Walsh, 2011; Sekliuckiene, 2013; Engelman
vd., 2015; Kahiya, 2017.

Güvenilir dış temsilcilik
elde etmedeki zorluklar

Al-Hyari vd., 2012; Silva ve Da Rocha, 2001; Shaw ve
Darroch, 2004; Leonidou, 2004.

Yabancı
partner
bulmadaki zorluklar

Shaw ve Darroch, 2004.

İkili ilişkilerdeki güven
eksikliği

Cui ve Walsh, 2011.

Yüksek sigorta maliyeti

Al-Hyari vd., 2012; Leonidou, 2004; Okpara ve
Koumbiadis, 2010; Silva ve Da Rocha, 2001.

Yurtdışında ürünlerin
fiziksel
hareketini
kontrol
etmede ve
depolamada
yaşanan
sıkıntılar

Pinho ve Martins, 2010;Al-Hyari vd., 2012; Silva ve Da
Rocha, 2001; Leonidou, 2004; Gardó vd., 2015.

Yüksek
maliyetleri

Al-Hyari vd., 2012;Kahiya, 2013; A.Ortíz ve F.Ortíz,
2010; Da Rocha vd., 2008; Leonidou, 2004; Okpara ve
Koumbiadis, 2010.

nakliye

Dış pazarlara yönelik
(hedef
pazarlarda)
ulaşım
imkanlarının
yetersizliği
(Hızlı
dağıtım
kanallarının
yokluğu)

Silva ve Da Rocha, 2001; Shaw ve Darroch, 2004; Rahman
vd., 2017.

İşletmenin uluslararası
piyasalarda
faaliyet
gösterebilecek ölçekte
olmaması

Pinho ve Martins, 2010; Shaw ve Darroch, 2004;
Sekliuckiene, 2013; Gardó vd., 2015.
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Kuruluş yılı
firmanın yaşı

bazında

Pinho ve Martins, 2010.

Uluslararasılaşmayı Engelleyen Dışsal Faktörler
Prosedür Engelleri;
İstenilen
belgelerin
karmaşıklığı

Al-Hyari vd., 2012; Kahiya, 2013; A.Ortíz ve F.Ortíz,
2010; Korneliussen ve Blasius, 2008; Shaw ve Darroch,
2004; Leonidou, 2004; Rahman vd., 2017.

Ödemelerle
prosedürler

Pinho ve Martins, 2010; Al-Hyari vd., 2012; Ahmed vd.,
2008; Silva ve Da Rocha, 2001; Shaw ve Darroch, 2004;
Leonidou, 2004; Ahmed vd., 2004.

ilgili

Yurtdışı
müşterilerle
yetersiz iletişim

Al-Hyari vd., 2012.

Prosedürler hakkında
bilgi eksikliği

Kahiya, 2013; A.Ortíz ve F.Ortíz, 2010.

Lisanslama ve ortak
girişim anlaşmalarını
düzenlemedeki
güçlükler

Ahmed vd., 2008; Ahmed vd., 2004; Sekliuckiene, 2013;
Gardó vd., 2015.

Yabancı
devletlerin
ithalat
düzenlemelerindeki
muğlaklık

Ahmed vd., 2008; Shaw ve Darroch, 2004; Ahmed vd.,
2004.

İhracat
işlemleri
hakkında bilgi eksikliği

A.Ortíz ve F.Ortíz, 2010; Ahmed vd., 2008;Leonidou,
2004; Okpara ve Koumbiadis, 2010.

Hükümetsel Engeller;
Finansal
yardım
eksikliği
(finansal
kurumların desteği /
devlet teşvikleri)

Pinho ve Martins, 2010;Al-Hyari vd., 2012; Kahiya, 2013;
A.Ortíz ve F.Ortíz, 2010; Da Rocha vd., 2008;Neupert vd.,
2006;Ahmed vd., 2008; Silva ve Da Rocha, 2001; Shaw ve
Darroch, 2004; Leonidou, 2004; Okpara ve Koumbiadis,
2010; Hutchinson vd., 2009; Toulova vd., 2015;Ahmed
vd., 2004.

Yabancı
desteklerinin
yetersizliği

Shaw ve Darroch, 2004.

devlet

Yetersiz
hükümet
düzenlemeleri
ve
kuralları

Al-Hyari vd., 2012; Leonidou, 2004; Sekliuckiene, 2013.

Karmaşık bürokrasisi

Al-Hyari vd., 2012; Silva ve Da Rocha, 2001; Kahiya,
2013; Kahiya, 2017.

Hükümet
ve
ilgili
kurumların destekleri
hakkında bilgi eksikliği

Silva ve Da Rocha, 2001; Okpara ve Koumbiadis, 2010.
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Piyasa Koşullarından
Kaynaklanan Engeller;
Yurt dışı pazarlardaki
yoğun rekabet

Al-Hyari vd., 2012; Kahiya, 2013; A.Ortíz ve F.Ortíz,
2010; Da Rocha vd., 2008; Ahmed vd., 2008;Silva ve Da
Rocha, 2001;Patterson, 2004; Leonidou, 2004; Okpara ve
Koumbiadis, 2010; Pinho ve Martins, 2010; Ahmed vd.,
2004; Cui ve Walsh, 2011; Sekliuckiene, 2013; Gardó vd.,
2015.

Yurt dışı pazarlardaki
belirsizlikler

Shaw ve Darroch, 2004.

İç piyasadaki rekabet

Kahiya, 2013; Silva ve Da Rocha, 2001.

Yurtdışı
pazarlardan
ürün almak için uzun
sürelerin gerekmesi

Shaw ve Darroch, 2004.

İç piyasadaki iş birliği
eksikliği

Hutchinson vd., 2009.

Çevresel Engeller;
1-Ekonomik Engeller;
Bölgedeki
ekonomik
durumun zayıflığı

Al-Hyari vd., 2012; Kahiya, 2013; Leonidou, 2004.

Döviz kuru riskleri

Pinho ve Martins, 2010; Al-Hyari vd., 2012; Kahiya, 2013;
A.Ortíz ve F.Ortíz, 2010; Ahmed vd., 2008; Leonidou,
2004; Okpara ve Koumbiadis, 2010; Hutchinson vd., 2009;
Ahmed vd., 2004.

İşgücünün
maliyeti

Kahiya, 2013.

yüksek

Yerel para biriminin
yüksek değeri

A.Ortíz ve F.Ortíz, 2010; Ahmed vd., 2008; Leonidou,
2004; Ahmed vd., 2004.

Yurtdışına
satışların
yüksek maliyeti (sigorta
vb.)

Ahmed vd., 2008; Silva ve Da Rocha, 2001; Ahmed vd.,
2004.

Faiz
oranlarındaki
oynaklık

Shaw ve Darroch, 2004.

2-Politik/Yasal
Engeller;
İç ve dış pazarlarda
politik istikrarsızlık

Al-Hyari vd., 2012; Silva ve Da Rocha, 2001; Shaw ve
Darroch, 2004; Leonidou, 2004; Kahiya, 2013; Kahiya,
2017; Rahman vd., 2017.

Yabancı kurallar ve
düzenlemelerdeki
katılık ve farklılıklar

Al-Hyari vd., 2012; Kahiya, 2013; Korneliussen ve
Blasius, 2008; Da Rocha vd., 2008; Neupert vd., 2006;
Silva ve Da Rocha, 2001; Shaw ve Darroch, 2004;
Leonidou, 2004; Hutchinson vd., 2009; Kahiya, 2013;
Kahiya, 2017;Cui ve Walsh, 2011; Rahman vd., 2017.
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Hedef pazarda tarife ve
tarife dışı engeller

3-Sosyo
Engeller;

Pinho ve Martins, 2010; Al-Hyari vd., 2012; Kahiya, 2013;
A.Ortíz ve F.Ortíz, 2010; Korneliussen ve Blasius, 2008;
Da Rocha vd., 2008; Ahmed vd., 2008; Silva ve Da Rocha,
2001; Shaw ve Darroch, 2004; Patterson, 2004; Leonidou,
2004; Kahiya, 2013;Kahiya, 2017; Ahmed vd., 2004; Cui
ve Walsh, 2011; Sekliuckiene, 2013.

Kültürel

Yabancı ülkelerle olan
dil farklılıkları

Pinho ve Martins, 2010;Al-Hyari vd., 2012; Kahiya, 2013;
A.Ortíz ve F.Ortíz, 2010; Neupert vd., 2006; Ahmed vd.,
2008; Silva ve Da Rocha, 2001; Shaw ve Darroch, 2004;
Leonidou, 2004; Okpara ve Koumbiadis, 2010;
Hutchinson vd., 2009;Toulova vd., 2015; Ahmed vd.,
2004;Rahman vd., 2017; Sekliuckiene, 2013; Gardó vd.,
2015;

Yabancı ülkelerle olan
kültürel farklılıklar

Pinho ve Martins, 2010;Al-Hyari vd., 2012; Kahiya, 2013;
A.Ortíz ve F.Ortíz, 2010; Neupert vd., 2006; Ahmed vd.,
2008; Silva ve Da Rocha, 2001; Shaw ve Darroch, 2004;
Leonidou, 2004; Hutchinson vd., 2009; Toulova vd., 2015;
Ahmed vd., 2004; Cui ve Walsh, 2011; Rahman vd., 2017;
Sekliuckiene, 2013; Gardó vd., 2015.

Tüketici
alışkanlıklarındaki
farklılıklar

Shaw ve Darroch, 2004; Leonidou, 2004; Hutchinson vd.,
2009; Ahmed vd., 2004; Cui ve Walsh, 2011;
Sekliuckiene, 2013.

Menşe ülkeye karşı ön
yargı

Patterson, 2004; Silva ve Da Rocha, 2001.

Yolsuzluk

Okpara ve Koumbiadis, 2010; Rahman vd., 2017; Silva ve
Da Rocha, 2001.

Zayıf alt yapı

Okpara ve Koumbiadis, 2010; Pinho ve Martins, 2010.

4-Coğrafi
Engelleri;

Konum

Üretimin
yapıldığı
bölgenin lokasyonu

Shaw ve Darroch, 2004; Toulova vd., 2015; Sekliuckiene,
2013.

4. METODOLOJİ
4.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi
Çalışmada TRA1 bölgesi (Erzurum, Erzincan ve Bayburt) Organize
Sanayi
Bölgelerinde
(OSB)
faaliyet
gösteren
işletmelerin
uluslararasılaşma faaliyetlerine engel olan faktörlerin belirlenmesi
amaçlanmıştır. Bu doğrultuda işletmelerin uluslararasılaşma faaliyetlerine
engel olan faktörler iç ve dış engeller olarak iki ana grupta ele alınmıştır.
Çalışmada işletmelerin uluslararasılaşma faaliyetlerine engel olan
faktörlerin belirlenmesinin yanı sıra uluslararasılaşmaya engel olan iç ve
dış faktörler arasında ve uluslararasılaşma engelleri ile işletmelerin genel
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yapısı (yıllık ciro, faaliyet süresi ve çalışan sayısı) arasında anlamlı bir
ilişkinin olup olmadığının belirlenmesi de amaçlanmıştır.
İşletmelerin uluslararasılaşma sürecine engel olan faktörlerin
belirlenmesi, bazı işletmelerin bu süreçte neden başarısız olduğunu veya
neden uluslararasılaşma da başarılı olamadıklarının daha iyi anlaşılması
açısından önemlidir. Ayrıca, uluslararasılaşma sürecinde işletmelerin
karşılaştıkları engellerin belirlenmesi işletmelerin uluslararasılaşma
eğilimlerinin ve düzeylerinin artmasına yönelik yapılacak çalışmalara
önemli katkılar sağlayacaktır.
4.2. Araştırmanın Kapsamı ve Yöntemi
Araştırmanın evrenini TRA1 Bölgesi (Erzurum, Erzincan ve Bayburt)
OSB’ler de faaliyet gösteren işletmeler oluşturmaktadır. TRA1 Bölgesinde
yer alan Erzurum ilinde ikinci organize sanayi bölgesi kurulum aşamasında
olduğu için araştırma kapsamına alınmamıştır. Uygulama 2019 yılı aralık
ayında yapılmıştır. Bu dönemde İllerin OSB Müdürlüklerinden alınan
bilgilere göre Erzurum birinci OSB’de 79, Erzincan OSB’de 45 ve Bayburt
OSB’de 15 işletmenin faaliyet gösterdiği belirlenmiştir. Çalışmada evrenin
tümü araştırmaya dahil edilmiş ve herhangi bir örnekleme yöntemine
gidilmemiştir. Çalışma kapsamında TRA1 bölgesi OSB’lerinde faaliyet
gösteren toplam 139 işletmenin tamamına ulaşılmış ve araştırmaya
katılmayı kabul eden 115 işletmenin sahip veya yöneticileriyle yüz yüze
görüşerek hazırlanan anketler uygulanmıştır.
Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket yöntemi kullanılmıştır.
Çalışma kapsamında hazırlanan anket üç bölümden oluşmaktadır. Birinci
bölüm, işletmelerin uluslararasılaşmasına engel olan içsel faktörleri
belirlemeye yönelik sorulardan oluşmaktadır. Anketin ikinci bölümü,
işletmelerin uluslararasılaşmasına engel olan dışsal faktörleri belirlemeye
yönelik sorulardan oluşmaktadır. Uluslararasılaşmaya engel olan içsel ve
dışsal faktörleri belirlemeye yönelik “Yedili Likert Ölçeği” (1-Kesinlikle
Katılmıyorum, 7-Kesinlikle Katılıyorum) kullanılmıştır. Anketin üçüncü
bölüm ise işletmeler ve araştırmaya katılanlar hakkında genel bilgilerin
elde edilmesine yönelik olarak hazırlanmıştır. Araştırma kapsamında
uluslararasılaşmayı engelleyen içsel ve dışsal faktörleri belirlemeye
yönelik olarak hazırlanan anket soruları Gardó vd., 2015; Shaw ve
Darroch; 2004;Roy vd, 2016; Kahiya, 2013; Kahiya, 2017; Pinho ve
Martins, 2010; Sekliuckiene, 2013; Leonidou, 2004; Al-Hyari vd.,
2012’nin çalışmalarından faydalanılarak hazırlanmış ve uzman görüşleri
alınarak son şekli verilmiştir.
Araştırma sonucunda elde edilen veriler SPSS 22 veri işleme
programında değerlendirilmiştir. Bu kapsamında güvenilirlik analizi ve
frekans analizleri yapılmış, korelasyon analizi ile de hipotezler test
edilmiştir.
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4.3. Araştırmanın Hipotezleri
Araştırma amacı doğrultusunda geliştirilen hipotezler şu şekildedir:
H1: İşletmelerin uluslararasılaşma faaliyetlerine engel olan içsel ve
dışsal faktörlerin ortalaması arasında anlamlı bir ilişki vardır.
H2: İşletmelerin yıllık ciroları ile uluslararasılaşma engelleri
ortalaması arasında anlamlı bir ilişki vardır.
H3: İşletmelerin toplam çalışan sayısıyla uluslararasılaşma
engelleri ortalaması arasında anlamlı bir ilişki vardır.
H4: İşletmelerin faaliyet süresiyle uluslararasılaşma engelleri
ortalaması arasında anlamlı bir ilişki vardır.
H1, H2, H3 ve H4 hipotezleri test edilirken SPSS 22 paket programı
kullanılmıştır.
4.4. Verilerin Analizi
Çalışmada oluşturulan H1, H2, H3 ve H4 hipotezleri test etmek için SPSS
22 programı kullanılmış, hipotezlere bağlı olarak frekans ve korelasyon
analizleri yapılmıştır. Uluslararasılaşma engelleri ölçeğinin güvenilirliği
Cronbach Alpha katsayısı ile belirlenmiştir. İçsel uluslararasılaşma
engelleri ölçeğinin Cronbach Alpha katsayısı 0,892 olarak, dışsal
uluslararasılaşma engelleri ölçeğinin Cronbach Alpha katsayısı ise 0,907
olarak bulunmuştur. Bu oranlar araştırma kapsamında hazırlanan ölçeğin
güvenilirliğinin çok yüksek derecede olduğunu göstermektedir (Kalaycı,
2006, s. 405). Ölçek ve alt boyutlara ilişkin güvenilirlik katsayıları Tablo
2’de sunulmuştur.
Tablo 2: Ölçek ve Alt Boyutlara İlişkin Güvenilirlik Analizi Sonuçları
Ölçek ve Alt
Boyutları

Cronbach’s Alpha
Katsayısı

İçsel Engeller

0,892

Dışsal Engeller

0,907

4.5. Araştırmanın Bulguları
Çalışmada elde edilen bulgular tablolar halinde aşağıdaki alt
bölümlerde verilmiştir.
4.5.1. Araştırmaya Ait Tanımlayıcı İstatistikler
Araştırmaya katılan 115 işletmenin ana faaliyet alanlarına göre
dağılımları Tablo 3’ de görülmektedir.
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Tablo 3: İşletmelerin Faaliyet Alanlarına Göre Dağılımları
İşletmelerin
Ana Faaliyet Konusu
Çevre Koruma
Geri dönüşüm
Ağaç Ürünleri/Mobilya
Gıda Sektörü

N

%

1
3
10
33

0,9
2,6
8,7
28,7

2
2

1,7
1,7

2
13

1,7
11,3

1

0,9

4

3,5

6

5,2

5

4,3

Mermer
Tekstil
Yalıtım malzemesi
İnşaat amaçlı beton
ürünlerinin imalatı
Kâğıt ve kâğıt
ürünlerinin imalatı
Lojistik
Plastik ürünlerin
imalatı
Plastik inşaat
malzemesi imalatı

İşletmelerin
Ana Faaliyet Konusu
Çimento imalatı
Elektrikli teçhizat imalatı
Makine ve ekipman imalatı
Sanayi makine ve ekipman
kurulumu
Madencilik
Fabrikasyon metal ürünlerin
imalatı
Kimyasal ürünlerin imal.
Yiyecek ve içecek hizmet
faaliyetleri
Depolama ve ambarlama

N

%

1
1
2
1

0,9
0,9
1,7
0,9

6
8

5,2
7,0

9
1

7,8
0,9

1

0,9

Haberleşme ve güvenlik
sistemleri
Temizlik faaliyetleri

1

0,9

1

0,9

Basım ve basım ile ilgili
hizmet faaliyetleri

1

0,9

Araştırmaya katılan işletmeler hakkında genel bilgiler ise Tablo 4’ de
görülmektedir.
Tablo 4: İşletmeler Hakkında Genel Bilgiler
İl
Bayburt
Erzincan
Erzurum
Yıllık Ciro
0-999.999 TL
1.000.000-4.999.999 TL
5.000.000-9.999.999 TL
10.000.000-14.999.999 TL
15.000.000-19.999.999 TL
20.000.000-24.999.999 TL
25.000.000 TL ve üzeri

N
15
36
64
N
11
33
35
14
11
3
8

%
13
31,3
55,7
%
9,6
28,7
30,4
12,2
9,6
2,6
7,0

Faaliyet Süresi
3 yıldan az
3-5 yıl arası
6-10 yıl arası
10 yıldan fazla
Çalışan Sayısı
1-9
10-49
50-249
Faaliyet Alanı
Yerel
Bölgesel
Ulusal
Uluslararası

N
12
31
46
26
N
2
87
26
N
21
36
37
21

%
10,4
27,0
40,0
22,6
%
1,7
75,7
22,6
%
18,3
31,3
32,2
18,3

Tablo 5’ de ise katılımcıların demografik özellikleri hakkındaki genel
bilgiler görülmektedir.
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Tablo 5: Katılımcıların Demografik Özellikleri
Yaş
22-30 arası
31-40 arası
41-50 arası
51-60 arası
Eğitim Durumu
İlköğretim
Lise
Ön Lisans
Lisans
Yüksek Lisans ve Üzeri

N
6
39
55
15
N
1
10

%
5,2
33,9
47,8
13,0
%
0,9
8,7

28
63
13

24,3
54,8
11,3

Cinsiyet
Erkek
Kadın
Çalışma Süresi
1-5 yıl
6-10 yıl
11-15 yıl
İş Yerindeki
Pozisyon
İşletme Sahibi
İşletme Yöneticisi

N
94
21
N
67
41
7

%
81,7
18,3
%
58,3
35,7
6,1

N

%

30
85

26,1
73,9

4.5.2. Uluslararasılaşma Engelleri
İşletmelerin uluslararasılaşma sürecini engelleyen içsel ve dışsal
faktörlere ilişkin ortalama ve standart hata değerleri Tablo 6 ve Tablo 7’
de verilmiştir.
Tablo 6: Uluslararasılaşma Faaliyetlerini Engelleyen İçsel Faktörler
İçsel Engeller

N

Ort.

St.Hata

Yurt dışı pazarlar hakkında bilgi eksikliği

115

5,8870

0,72263

Uluslararasılaşmaya yönelik (ör; ihracat) çeşitli kurumlar
tarafından verilen destekler hakkında bilgi eksikliği

115

5,6435

0,66480

Ulusal ve uluslararası bilgi kaynaklarına erişimde yaşanan
zorluklar

115

4,9826

1,24240

Yabancı “ticari teamüller” hakkında bilgi eksikliği

115

5,8609

0,66077

Yurt dışı pazarlara nasıl erişileceği konusunda bilgi eksikliği

115

5,6522

0,64947

Prosedürler hakkında bilgi eksikliği

115

5,6522

0,64947

İşletmenin finansal kaynaklarının yetersizliği

115

6,3826

0,60091

Uluslararasılaşma için gerekli olan sermayenin yüksek
maliyeti

115

6,5217

0,58261

Bankacılık ve finans siteminin yetersizliği

115

6,2435

0,76767

Nitelikli personel eksikliği

115

4,4174

0,95497

Yönetimin ve personelin uluslararası piyasalar hakkında
deneyim eksikliği

115

4,5652

0,80710

Yöneticilerin isteksizliği ve zaman ayıramaması

115

3,7565

0,81209

Bilgi Engelleri;

Finansal Engeller;

İnsan Kaynakları Engelleri;
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Yönetimin aşırı risk algısı

115

3,8609

0,85724

Yönetimin yurt dışı piyasalardaki fırsatları görememesi

115

3,6870

0,85188

Yeni ürün geliştirmedeki zorluklar

115

6,1565

0,79020

Mevcut ürün/hizmetleri yurt dışı pazarlara uyarlamadaki
zorluklar

115

Ürün/ hizmetlerin kalite ve standartlarını karşılamadaki
zorluklar

115

Paketleme/etiketleme gibi gereksinimleri karşılamadaki
zorluklar

115

Teknik/satış sonrası hizmetleri sunmadaki zorluklar

115

6,2435

0,73259

Rekabetçi fiyat sunmadaki zorluklar

115

5,7652

0,97630

Yurt dışı dağıtım/satış kanallarının karmaşıklığı ve
yetersizliği

115

5,9826

0,85822

Yabancı aracılar üzerindeki denetim zorlukları

115

6,2522

0,72358

Ürünlerin fiziksel hareketini kontrol etme ve depolamada
yaşanan zorluklar

115

6,1130

0,72263

Yurt dışı pazarlarda promosyon faaliyetlerini yürütmedeki
zorluklar

115

6,1913

0,75968

Mevcut üretim kapasitesinin yetersizliği

115

4,4261

0,68902

Yurt dışı piyasalar için organizasyon yapısının yetersizliği

115

4,4522

0,69134

Yeni pazarlarda güvenilir ortak ve temsilciler bulmada
yaşanan zorluklar

115

5,3304

0,50821

İşletmenin uluslararası piyasalara girme yönünde bir
misyonunun olmaması

115

5,0783

1,13283

Üretim teknolojilerindeki yetersizlikler

115

5,3043

0,86017

Ar-Ge ve inovasyon kapasitesindeki yetersizlikler

115

4,9652

0,77154

Kalite kontrol sistemlerindeki yetersizlikler

115

5,2957

0,90780

İnternet ve E-ticaretin yeteri kadar kullanılmaması

115

4,5478

0,58104

İşletmenin çevresinden faydalı bilgiler öğrenme, analiz etme
ve bu bilgileri mevcut ve yeni ürünlerin geliştirilmesinde
kullanmada yetersiz kalması

115

4,3739

0,64156

İşletmenin esnek bir yapıya sahip olmaması

115

3,8000

0,81864

İşletmenin ortaya çıkabilecek yeni zorluklara karşı hazır
olmaması

115

Pazarlama Engelleri;

5,6957

6,2348
5,4174

0,94752
0,75313
1,14695

Fonksiyonel Engeller;
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4,0087

0,89340

Potansiyel müşterileri belirleme ve onlara iletişim kurmada
yaşanan zorluklar

115

3,9478

0,80398

GENEL

115

5,2415

0,36921

İşletmelerin uluslararasılaşma faaliyetlerini engelleyen içsel faktörlerin
alt boyutlarından bilgi engelleri boyutunun işletmeler için önemli derecede
uluslararasılaşmaya engel teşkil ettiği görülürken, bu boyutta özellikle de
“yurt dışı pazarlar hakkında bilgi eksikliği” faktörünün ön plana çıktığı
görülmektedir. Bir diğer alt boyut olan finansal engeller boyutunda ise
“uluslararasılaşma için gerekli olan sermayenin yüksek maliyeti”
faktörünün ön plana çıktığı, insan kaynakları engelleri boyutunda
“yönetimin ve personelin uluslararası piyasalar hakkında deneyim
eksikliği” ve “nitelikli personel eksikliği” faktörlerinin ön plana çıktığı,
pazarlama engelleri boyutunda “yabancı aracılar üzerindeki denetim
zorlukları, teknik/satış sonrası hizmetleri sunmadaki zorluklar,
ürün/hizmetlerin kalite ve standartlarını karşılamadaki zorluklar”
faktörlerinin, fonksiyonel engeller boyutunda ise “yeni pazarlarda
güvenilir ortak ve temsilciler bulmada yaşanan zorluklar, üretim
teknolojilerindeki yetersizlikler ve kalite kontrol sistemlerindeki
yetersizlikler” faktörlerinin ön plana çıktığı görülmektedir. İçsel engeller
genel olarak değerlendirildiğinde ise işletmelerin uluslararasılaşmasına
önemli derecede engel teşkil ettiği söylenebilir.
Tablo 7: Uluslararasılaşmayı Engelleyen Dışsal Faktörler
Dışsal Engeller

N

Ort.

St.Hata

Yerel destek ve teşviklerin yetersizliği

115

6,0174

0,62102

Yerel düzenlemeler ve kuralların karmaşıklığı

115

6,0174

0,62102

Yabancı devlet teşviklerinin yetersizliği

115

6,0261

0,61360

Politik, Yasal ve Mevzuata İlişkin Engeller;

Yabancı ülkelerdeki
karmaşıklığı
Ek gümrük
uygulamaları

vergileri

düzenlemelerinin
gibi

devletlerin

katılığı

ve

korumacı

115
115

İthal ürünlere uygulanan miktar kısıtlamaları

115

Yurt dışı piyasalarda yabancı işletmelere yönelik “ek
şartların” öne sürülmesi

115

Gerekli belgelerinin karmaşıklığı ve sağlanmasındaki
zorluklar

115

Ödemelerle ilgili prosedürler ve zorluklar

115
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6,0087

6,2261
6,3217
6,3391

6,0174
6,0348

0,58483
0,70164
0,69519
0,74794

0,62102
0,62028

6,3913

Lisanslama ve ortak girişim anlaşmalarını düzenlemedeki
zorluklar

115

Fikri mülkiyet hakları

115

6,1652

0,66134

Kamu alımlarındaki ihale prosedürleri

115

6,0087

0,58483

Yurt dışı piyasalardaki politik istikrarsızlık

115

6,0696

0,68469

Devletler arası ilişkilerdeki zayıflıklar

115

6,1652

0,64794

İç piyasadaki yoğun rekabet

115

5,2609

0,86943

İç piyasadaki iş birliği eksikliği

115

5,8870

0,79212

İç piyasadaki belirsizlikler ve güven eksikliği

115

5,6435

0,80776

Yurt dışı piyasalardaki yoğun rekabet

115

6,1913

0,77114

Uluslararası piyasalarda güçlü rakip firmaların varlığı

115

6,2957

0,72516

Yurt dışı piyasalardaki belirsizlikler ve güven eksikliği

115

5,4087

0,91666

Döviz kurundaki aşırı dalgalanma

115

6,0087

0,77794

Bazı para birimlerini diğer para birimlerine dönüştürmede
yaşanan zorluklar

115

0,72179

Piyasa Koşullarından Kaynaklanan Engeller;

5,2783

0,98718

Ekonomik Engeller;
Hedef pazarlardaki ekonomilerin zayıflığı

115

5,0174

0,87842

Hedef pazarlardaki yüksek enflasyon ve faiz oranı

115

5,0174

0,87842

İç piyasadaki yüksek enflasyon ve faiz oranı

115

5,8435

0,76767

İç piyasadaki yüksek üretim maliyetleri

115

6,0522

0,69891

Yüksek nakliye, sigorta vb. maliyetler

115

5,5826

0,72527

Uluslararasılaşma faaliyetlerinin yüksek maliyeti (Yabancı
piyasaların analizi, belgelerin yerel dile çevrilmesi ve
seyahat masrafları vb.)

115

Dağıtım kanalında çok sayıda aracının olmasının getirdiği
maliyetler

115

Yurt dışı pazarlarda markalaşma
faaliyetlerinin yüksek maliyeti

115

ve

promosyon

5,5826
0,72527
5,5826
5,9043

0,72527
0,77203

Sosyo-Kültürel Engeller;
Toplumlar arasındaki dil farklılıkları

115

Toplumlar arasındaki sosyo-kültürel (din, değerler,
gelenekler, tutumlar vb.) farklılıklar

115

Menşe ülkeye karşı ön yargı

115

5,6783

0,76718

GENEL

115

5,8714

0,37178
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6,0348
5,6783

0,73664
0,76718

İşletmelerin uluslararasılaşmasını engelleyen dışsal faktörlerin alt
boyutlarından politik, yasal ve mevzuata ilişkin engeller boyutunda
“lisanslama ve ortak girişim anlaşmalarını düzenlemedeki zorluklar, yurt
dışı piyasalarda yabancı işletmelere yönelik ek şartların öne sürülmesi,
ithal ürünlere uygulanan miktar kısıtlamaları” faktörlerinin ön plana çıktığı
görülmektedir. Bir diğer alt boyut olan piyasa koşullarından kaynaklanan
engeller boyutunda ise; “uluslararası piyasalarda güçlü rakip firmaların
varlığı, yurt dışı piyasalardaki yoğun rekabet ve döviz kurundaki aşırı
dalgalanma” faktörlerinin ön plana çıktığı, ekonomik engeller boyutunda;
“iç piyasadaki yüksek üretim maliyetleri, iç piyasadaki yüksek enflasyon
ve faiz oranı ve yüksek nakliye, sigorta vb. maliyetler” faktörlerinin ön
plana çıktığı, sosyo-kültürel engeller boyutunda ise; “toplumlar arasındaki
dil farklılıkları” faktörünün ön plana çıktığı görülmektedir. Dışsal engeller
genel olarak değerlendirildiğinde ise işletmelerin uluslararasılaşasına
önemli derecede engel teşkil ettiği, bu oranın içsel engellerden daha fazla
olduğu görülmektedir.
4.5.3. Hipotez Testleri
Araştırmanın hipotezlerini test etmek için korelasyon analizi
kullanılmıştır. Korelasyon analizi, “iki değişken arasındaki doğrusal
ilişkiyi ya da bir değişkenin iki veya daha fazla değişken ile olan ilişkisini
test etmek, varsa bu ilişkinin derecesini ölçmek için kullanılan” istatistiksel
bir yöntemdir (Kalaycı, 2006, s. 115).
H1: İşletmelerin uluslararasılaşma faaliyetlerine engel olan içsel ve
dışsal faktörlerin ortalaması arasında anlamlı bir ilişki vardır.
Tablo 8: İçsel ve Dışsal Engeller Arasındaki İlişki

İçsel

Pearson Korelasyonu

İçsel
Engeller

Dışsal
Engeller

1

0,085

Sig. (2-kuyruklu)

0,365

Engeller

Dışsal

N

115

115

Pearson Korelasyonu

0,085

1

Sig. (2-kuyruklu)

0,365

N

115

Engeller
115

Korelasyon analizi sonucunda anlamlılık düzeyi P=0,05’ten büyük
çıkmıştır. Bu nedenle H1 hipotezi RED edilir. İşletmelerin
uluslararasılaşmasına engel olan içsel ve dışsal faktörlerin ortalaması
arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.
H2: İşletmelerin yıllık ciroları ile uluslararasılaşma engelleri ortalaması
arasında anlamlı bir ilişki vardır.
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Tablo 9: Uluslararasılaşma Engelleri ve
İşletmelerin Yıllık Ciroları Arasındaki İlişki

Uluslararasılaşma
Engelleri

Yıllık Ciro

Pearson
Korelasyonu

Uluslararasılaşma
Engelleri

Yıllık Ciro

1

-0,021

Sig. (2-kuyruklu)

0,820

N

115

115

Pearson
Korelasyonu

-0,021

1

Sig. (2-kuyruklu)

0,820

N

115

115

Korelasyon analizi sonucunda anlamlılık düzeyi P=0,05’ten büyük
çıkmıştır. Bu nedenle H2 hipotezi RED edilir. İşletmelerin yıllık ciroları ile
uluslararasılaşmasına engel olan faktörlerin ortalaması arasında anlamlı
bir ilişki bulunamamıştır.
H3: İşletmelerin toplam çalışan sayısıyla uluslararasılaşma engelleri
ortalaması arasında anlamlı bir ilişki vardır.
Tablo 10: Uluslararasılaşma Engelleri ve
İşletmelerin Çalışan Sayıları Arasındaki İlişki

Pearson Kor.
Uluslararasılaşma
Engelleri

Çalışan Sayısı

Uluslararasılaşma
Engelleri

Çalışan
Sayısı

1

0,034

Sig. (2-kuyruklu)

0,715

N

115

115

Pearson Kor.

0,034

1

Sig. (2-kuyruklu)

0,715

N

115

115

Korelasyon analizi sonucunda anlamlılık düzeyi P=0,05’ten büyük
çıkmıştır. Bu nedenle H3 hipotezi RED edilir. İşletmelerin toplam çalışan
sayıları ile uluslararasılaşmasına engel olan faktörlerin ortalaması arasında
anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.
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H4: İşletmelerin faaliyet süresiyle uluslararasılaşma
ortalaması arasında anlamlı bir ilişki vardır.

engelleri

Tablo 11: Uluslararasılaşma Engelleri ve
İşletmelerin Faaliyet Süreleri Arasındaki İlişki

Uluslararasılaşma
Engelleri

İşletmelerin Faaliyet
Süreleri

Pearson
Korelasyonu

Uluslararasılaşma
Engelleri

Faaliyet
Süresi

1

0,097

Sig. (2-kuyruklu)

0,304

N

115

115

Pearson
Korelasyonu

0,097

1

Sig. (2-kuyruklu)

0,304

N

115

115

Korelasyon analizi sonucunda anlamlılık düzeyi P=0,05’ten büyük
çıkmıştır. Bu nedenle H4 hipotezi RED edilir. İşletmelerin faaliyet süreleri
ile uluslararasılaşmasına engel olan faktörlerin ortalaması arasında
anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Uluslararasılaşma işletmelerin rekabet güçlerinin, performanslarının,
büyüme oranlarının artmasına katkı sağlayarak işletmelerin sürdürülebilir
bir büyümeyi elde etmelerinde büyük rol oynamaktadır. Günümüzde
rekabet şartlarının giderek ağırlaşması uluslararasılaşmanın önemini de
giderek arttırmaktadır. Uluslararasılaşma işletmelerin iş ağlarını
genişletmelerine, yeni teknolojiler elde etmelerine, yeni üretim ve iş
modelleri oluşturmalarına ve daha fazla tedarik imkânına sahip olmalarına
katkı sağladığı gibi toplum ve devletler açısından da büyük önem
taşımaktadır. İşletmelerin dünya pazarlarına açılmaları ile üretilen mal ve
hizmetlerin kalitesinin artması, maliyetlerinin düşmesi ve istihdam
oranının artması, toplumun refah seviyesinin artmasına da katkı
sağlayacaktır. Özellikle ülkemizde faaliyet gösteren işletmelerin büyük
çoğunluğunun küçük ve orta ölçekli işletmelerden (KOBİ) oluştuğu
düşünülür ve KOBİ olmanın getirdiği dezavantajlarda dikkate alınırsa
uluslararasılaşmanın önemimi daha iyi anlaşılabilir.
Uluslararasılaşmanın işletmelere ve ülke ekonomilerine sağlayacağı
büyük katkılar olmasına rağmen özellikle ülkemizin doğu bölgelerinde
faaliyet gösteren işletmelerin uluslararasılaşma faaliyetleri açısından
istenilen seviyede olmadıkları görülmektedir. Uluslararasılaşma deyince
ilk akla gelen faaliyetlerden olan ihracat faaliyetleri incelendiğinde
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bölgede faaliyet gösteren işletmelerin ihracat oranlarının nispeten düşük
olduğu dikkat çekmektedir. İşletmelerin uluslararasılaşma oranlarını
arttırabilmek için uluslararasılaşmanın önündeki engellerin tespiti ve
sonrasın da bu doğrultuda politikalar ve strateji geliştirilmesi hem
işletmeler hem de ülke ekonomileri açısından büyük bir önem
taşımaktadır. Bu çalışmada işletmelerin uluslararasılaşma faaliyetlerine
engel olan faktörlerin belirlenebilmesi için uluslararasılaşma engelleri iç
ve dış engeller olarak iki ana gruba ayrılarak ele alınmıştır.
Uluslararasılaşma faaliyetlerini engelleyen içsel faktörler genellikle
işletmelerin organizasyon yapısına bağlı olarak ortaya çıkan faktörlerdir.
Araştırma sonuçlarına göre uluslararasılaşmaya engel olan içsel
faktörlerden; işletmenin finansal kaynaklarının yetersizliği, sermayenin
yüksek maliyeti, bankacılık ve finans siteminin yetersizliği, yeni ürün
geliştirmedeki zorluklar, kalite ve standartlarını karşılamadaki zorluklar,
yabancı aracılar üzerindeki denetim zorlukları, ürünlerin fiziksel hareketini
kontrol etme ve depolamada yaşanan zorluklar, yurt dışı pazarlarda
promosyon faaliyetlerini yürütmedeki zorlukların ön plana çıktığı
görülmektedir.
Uluslararasılaşma faaliyetlerini engelleyen dışsal faktörler ise
genellikle piyasaya ve hükümetlerin düzenlemelerine bağlı olarak ortaya
çıkan faktörlerdir. Araştırma sonuçlarına göre uluslararasılaşmaya engel
olan dışsal faktörlerden; yerel destek ve teşviklerin yetersizliği, yerel
düzenlemeler ve kuralların karmaşıklığı, yabancı devlet teşviklerinin
yetersizliği, yabancı ülkelerdeki düzenlemelerinin katılığı ve karmaşıklığı,
devletlerin korumacı uygulamaları, ithal ürünlere uygulanan miktar
kısıtlamaları, yurt dışı piyasalarda yabancı işletmelere yönelik “ek
şartların” öne sürülmesi, gerekli belgelerinin karmaşıklığı ve
sağlanmasındaki zorluklar, ödemelerle ilgili prosedürler ve zorluklar,
lisanslama ve ortak girişim anlaşmalarını düzenlemedeki zorluklar, fikri
mülkiyet hakları, kamu alımlarındaki ihale prosedürleri, yurt dışı
piyasalardaki politik istikrarsızlık, devletler arası ilişkilerdeki zayıflıklar,
yurt dışı piyasalardaki yoğun rekabet, uluslararası piyasalarda güçlü rakip
firmaların varlığı, döviz kurundaki aşırı dalgalanmalar, toplumlar
arasındaki dil farklılıkları engellerinin ön plana çıktığı görülmektedir.
İşletmelerin uluslararasılaşma faaliyetlerini engelleyen içsel ve dışsal
faktörler incelendiğinde her iki boyutta da işletmelerin önemli engellerle
karşılaştıkları görülürken içsel boyutta özellikle finansal ve pazarlama
engelleri alt boyutlarının ön plana çıktığı görülmektedir. Dışsal engeller
boyutunda ise politik, yasal ve mevzuata ilişkin engeller ve piyasa
koşullarından kaynaklanan engeller alt boyutlarının ön plana çıktığı
görülmektedir. İçsel ve dış dışsal engeller boyutlarında dışsal engellerin az
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da olsa işletmelerin uluslararasılaşma faaliyetlerine daha fazla engel teşkil
ettiği görülmektedir.
Korelasyon analizi sonucunda elde edilen verilere göre ise
uluslararasılaşma faaliyetlerine engel teşkil eden içsel ve dışsal faktörler
arasında ve uluslararasılaşma engelleri ile işletmelerin yıllık ciroları,
faaliyet süreleri ve çalışan sayıları arasında anlamlı bir ilişki
bulunamamıştır. Dışsal ve içsel engeller arasında anlamlı bir ilişkinin
bulunamaması işletmelerin uluslararasılaşma faaliyetlerinin arttırılmasına
yönelik yapılacak çalışmalarda her bir boyutun hatta alt boyutların tek tek
ele alınarak değerlendirilmesi gerektiğinin bir göstergesi olarak kabul
edilebilir. Korelasyon analizi sonucunda uluslararasılaşma engelleri ile
işletmelerin yıllık ciroları, faaliyet süreleri ve çalışan sayıları arasında
anlamlı bir ilişki bulunamamasından işletmelerin cirolarından ziyade
uluslararasılaşma faaliyetleri için ayırdıkları bütçenin, faaliyet
sürelerinden çok misyonlarının ne olduğunun, çalışan sayısından çok
uluslararasılaşma konusunda tecrübeli personellerinin olup olmadığının
daha öneli olduğu sonucu çıkarılabilir.
İşletmelerin dış pazarlara açılma gibi bir misyona sahip olmaları ve bu
doğrultuda bir organizasyon yapısı kurmaları başarılı bir uluslararasılaşma
süreci açısından büyük önem taşımaktadır. Böylelikle işletmeler
hedeflerini net bir şekilde belirlemiş ve uluslararasılaşmanın önündeki
içsel engellerin birçoğunu ortaya çıkamadan bertaraf etmiş olacaklardır.
Uluslararasılaşma sürecinde işletmelerin kendi aralarında yapacakları iş
birlikleri de büyük önem taşımaktadır. İşletmeler arasında oluşturulacak iş
birliği, işletmelerin eksik noktalarının giderilmesi, motivasyon ve
gelişimleri açısından önem taşıdığı gibi uluslararasılaşma sürecine de
birçok katkı sağlayacaktır. Yine kamu otoritesinin uluslararasılaşma
faaliyetlerini kolaylaştırıcı nitelikte adımlar atması, iç ve dış piyasadaki
güven ve iş birliği ortamının sağlanması, iç ve dış piyasada ekonomik ve
politik istikrarın mevcudiyeti ve ilgili kamu kurumları ve finans
kurumlarıyla yapılacak yakın iş birlikleri uluslararasılaşma sürecinde
karşılaşılan dış engellerin birçoğunun ortadan kalkması ve sürecin daha
hızlı ve başarılı bir şekilde yürütülmesine büyük katkı sağlayacaktır.
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SİMETRİK GEZGİN SATICI PROBLEMİNİN SÜRÜ ZEKASI
OPTİMİZASYON ALGORİTMALARI İLE ÇÖZÜMÜ
Yusuf Şahin & Kenan Karagül & Erdal Aydemir
Giriş
Bilgisayar bilimleri, yöneylem araştırması ve biyoinformatik gibi
hesaplama yöntemlerinin yaygın olarak kullanıldığı alanlarda, farklı
karmaşıklık düzeylerinde bütünleşik problemler ile karşılaşılmaktadır.
Gezgin Satıcı Problemi (GSP), bütünleşik optimizasyon problemleri olarak
adlandırılan bu geniş sınıfın üyeleri içindeki en temel olanlardan bir
tanesidir. Genel olarak bakıldığında GSP, bir gezgin satıcının elinde
dolaşması gereken şehirlerin listesi ve bu listedeki bütün şehirlere kendi
yaşadığı şehirden ziyarete başlayıp ve her şehire sadece bir kez uğrayıp
tekrar yaşadığı şehre dönerken izleyeceği en kısa yolun belirlendiği
bütünleşik optimizasyon problemi olarak ifade edilebilir (Bonyadi vd.,
2008:1). Bu problemde, en kısa rota çözümü ziyaretlere göre en kısa yolu
bulmak için iki düğüm (şehir) arasındaki ağırlığın mesafe olarak ifade
edildiği, kenarlar kümesi ve bir dizi düğümden oluşan tam bir graf (çizge)
olarak ifade edilebilmektedir (Srour vd., 2014: 1).
Tanımlaması kolay olsa da şehir sayısının artışı ile birlikte çözümü
zorlaşan bu problemin kesin çözüm yöntemleri ile kabul edilebilir bir
sürede çözümü oldukça güçtür. Bu sebeple NP-Zor sınıfında yer alan
GSP’nin çözümü için araştırma literatüründe ve endüstrideki uygulama
alanlarında en çok tercih edilen sezgisel ve metasezgisel yaklaşımlar
olmaktadır (Şahin ve Karagül, 2019: 106).
1.

Gezgin Satıcı Problemi

Teorik
n
gezgin satıcının her bir düğümü sadece bir kez ziyaret ederek ilk çıkış
düğümüne dönerken izlemesi gereken en kısa Hamilton döngüsünün
belirlendiği problemdir (Potvin, 1996: 339; Şahin ve Karagül, 2019: 106;
Şahin, 2019:912). Veriler sonlu bir tam grafın (çizge) kenarlarına atanan
ağırlıklardan oluşur ve bu verilerle temel amaç grafın (çizge) tüm
köşelerinden geçen bir yol ile ifade edilebilen en kısa Hamilton
döngüsünün bulunmasıdır. GSP çözümü için belirlenmeye çalışılan bu
Hamilton döngülerinin her birine genel olarak tur adı verilir (Bonyadi vd.,
2008:1).
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Literatürde yapılan çalışmalar incelendiğinde GSP için yaygın olarak
simetrik, asimetrik ve çok satıcılı olmak üzere üç ana yapı üzerinde bir
sınıflandırma yapıldığı görülmektedir. Simetrik ve asimetrik GSP
düğümler arası mesafe matrisinie göre bir tanımlama iken çok satıcılı GSP
ise satıcı sayısının birden fazla olması ile ayrılır. Simetrik GSP’de düğüm
kümesinde yer alan her bir düğüm çifti için geliş ve gidiş mesafeleri
birbirine eşittir. Diğer taraftan mevcut düğüm çiftleri arasında geliş ve
gidiş mesafesi birbirine eşit olmayan en az bir adet düğüm çifti varsa
asimetrik GSP’den bahsedilir. Çok satıcılı GSP’de ise bir depoda
konumlandırılmış m adet satıcı için minimum dolaşım rotası hesaplanır.
Depo sayısı (tekli, çoklu), maliyet (fixed, variable) ve zaman penceresi gibi
kısıtlar eklenmek suretiyle farklı problem sürümleri elde edilebilir (Matai
vd., 2010: 1-2). Bahse konu olan kısıtların eklenmesi ile depolarda sipariş
toplama, ekip planlaması, baskılı devre kartlarının montajı, görev
planlaması, araç rotalama ve okul otobüsü rotalama gibi problem türleri
GSP kök probleminden üretilen yeni problem sürümleri olarak ifade
edilebilir.
Daha önce bahsedildiği üzere NP-zor sınıfında yer alan GSP’nin kabul
edilebilir süreler içinde kesin çözüm yöntemleri ile çözümü oldukça
zordur. Problem boyutunun büyümesi ise bu zorluğu daha da
arttırmaktadır. Concorde yazılımı (Dünyadaki şu an itibari ile en iyi kesin
çözücü) Almanya’nın 15.112 şehirli problemini ve aynı zamanda 85.900
şehirli mikroçip tasarım problemini (VLSI tasarımı GSP) optimal olarak
çözmüştür. Aynı problemler yine şu an için dünyanın en iyi sezgisel
çözücüsü olarak kabul edilen LKH ile kabul edilebilir süreler için de
optimal olarak çözülebilmiştir (Joines vd., 2017: 214). Concorde
yazılımının 85900 şehirli problemi çözmesi yaklaşık 136 CPU yıl ve
15.112 şehirli problemi çözmesi ise yaklaşık 22.6 yıl sürmüştür
(Kimbrough ve Lau, 2016: 99). Bu GSP kesin çözüm vakalarından
anlaşılacağı üzere çözümlerin elde edilmesi oldukça uzun sürmektedir.
Küçük boyutlu problemler için kesin çözüm yöntemleri uygulanabilirken,
büyük boyutlu problemler daha çok sezgisel ve metasezgisel yöntemler ile
çözülmektedir. Tavlama benzetimi (Malek vd., 1989; Sureja ve Chawda,
2012), genetik algoritma (Zhao vd., 2009; Liu, 2010; Wang, 2014),
parçacık sürüsü optimizasyon (Dorigo ve Gamberdella, 1997; Wang vd.,
2003; Chen vd., 2010), yapay arı (Koçer ve Akça, 2014), harmoni arama
(Karagül vd., 2016), kör fare (Yıldırım vd., 2016) ve akışkan genetik
algoritma (Şahin ve Karagül, 2019) en çok tercih edilen çözüm
yöntemleridir (Yıldırım vd., 2016:64; Şahin ve Karagül, 2019:106). Bu
çalışmaların yanı sıra Prüfer yaklaşımını (Karagül, 2019a), Macar
Algoritmasını (Karagül, 2019b) ve ulaştırma problemi çözüm yaklaşımını
temel alan (TPORT) (Karagül, 2019c) çözüm yöntemleriyle de GSP
çözülmüştür.
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GSP’nin çözümü için kullanılan bir diğer metasezgisel yöntem ise
Dorigo vd. (1991) tarafından karıncaların davranışlarının ve birbirleri ile
etkileşimlerinin modellenmesiyle ortaya çıkmış olan Karınca kolonisi
optimizasyon (KKO) algoritmasıdır. Yöntemin ilk defa GSP’ye (Dorigo
vd., 1991; Dorigo vd., 1997a; Dorigo vd., 1997b; Dorigo vd Stützle, 2004;
Mavrovouniotis ve Yang, 2012) uygulanmasının ardından araç rotalama,
proje çizelgeleme, ders çizelgeleme, kuadratik atama gibi birçok problem
için uygulaması yapılmıştır (Şahin, 2019:914-915). Gezgin satıcı
problemine daha iyi çözümler üretebilmek için araştırmacılar KKO’ya,
elitist (Dorigo vd., 1996), sıra esaslı (Bullnheimer vd., 1997), max-min
(Stützle ve Hoos, 2000; Zhang ve Feng, 2009), dinamik (Mei vd., 2009),
ölçülü (Guo ve Liu, 2011), ve birleştirici genetik (Dong vd., 2012) karınca
sistemleri ile genetik algoritma (Ansari vd., 2015), en yakın komşu (Thil
ve Kuo, 2018), 3-opt (Gülcü vd., 2018) ve kuantum dinamik mekanizması
(You vd., 2010) gibi yöntemler ile melez çözüm yaklaşımları üretilmiştir
(Gao, 2020: 44).
Yapılan çalışmalar incelendiğinde genellikle farklı yöntemler ile
KKO’nun melez çözüm yaklaşımlarına odaklanıldığı görülmektedir. Bu
çalışmada detayları ilerleyen bölümlerde verilen KKO algoritması ile GSP
test problem yatağı ele alınmış ve çözülmüştür. Elde edilen çözümler süre
ve çözüm kalitesi açısından literatürdeki KKO çözümleri ve başkaca
sezgisel algoritmaların çözümleri ile kıyaslanmıştır. Çalışmanın birinci
bölümde KKO algoritmasının detayları, ikinci bölümde hesaplamalı
çözümler ve üçüncü bölümde de sonuç ve tartışmalar sunulmuştur.
2.

Sürü Zekâsı: Karınca Kolonisi Algoritması

2.1. Sürü Zekâsı Optimizasyon Yöntemleri
Optimizasyon çalışmalarının birinci aşaması doğal olarak karar
değişkenlerinin belirlenmesi yoluyla modelleme sürecidir. Günümüzde
ise, gerçek hayat problemlerinin modellenmesinde doğrusal modellerin
varsayımlarının elimine edilmesi yoluyla farklı problem türleri için çok
sayıda kesin çözüm yöntemi ve/veya yinelemeli (iteratif) yapıda sezgisel
yöntemler geliştirilmiştir. Buradaki algoritmalara genel olarak
optimizasyon algoritmaları denilmektedir. Bu noktada optimizasyon
algoritmalarının bir sınıflandırması Şekil 1’de verilmiştir.
Şekil 1’e göre optimizasyon algoritmaları deterministik ve stokastik
yöntemler olarak ikiye ayrılmaktadır. Deterministik yöntemlerde genelde
tasarım değişkenleri ve amaç fonksiyonları aynı karar değişkenleri
değerleri için hep aynı sonucu aynı örüntüyü kullanarak üretmektedir.
Stokastik yaklaşımlar ise, algoritmalar küresel ve/veya yerel rassal
değişimlerle çözüm uzayında salınımlar meydana getirerek optimal
çözüme ulaşmaya çalışır. Dolasıyla algoritma her koşulduğunda ürettiği
çözümler doğal olarak farklı sonuçlar üretecektir (Yang, 2010: 21).
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Algoritmalar

Deterministik

Stokastik

Doğrusal Programlama

Sezgisel Yöntemler

Doğrusal Olmayan
Programlama

Meta-sezgisel Yöntemler

…

Popülasyon Tabanlı
Yöntemler

Gradyan Tabanlı Yöntemler

Yörünge Tabanlı
Yöntemler

Gradyan Tabanlı Olmayan
Yöntemler

Şekil 1. Optimizasyon algoritmaların sınıflandırılması
Kaynak: Yang, 2010.
Tanımlama sürecinde ele alınan problemin deterministik yaklaşımlarla
yüksek karmaşıklık düzeyine sahip olması nedeniyle çözülememesi
durumunda stokastik yöntemlerin kullanılması gerekebilir. Sezgisel
yöntemler genellikle yinelemeli bir yapı ile her yinelemede amaç
fonksiyonun özelliğine bağlı olarak geliştirmeyi bir durdurma kriterine
kadar sağlayan bir süreçtir. Sezgisel yaklaşımların amacı optimal çözümü
her zaman bulmak değildir daha çok optimal ve/veya optimale yakın bir
çözümü kabul edilebilir bir sürede (polinom zamanda) elde etmektir (Hiller
ve Liebermann, 2015: 617). Ele alınan gerçek dünya problemleri
kombinasyonel problem sınıfında ise zorluk düzeyi NP Zor problem olarak
tanımlanır. NP Zor problemleri polinom zamanda (makul bir sürede)
çözebilen bir algoritmanın bulunmadığı yönünde ileri sürülen savlar hala
geçerliliğini korumaktadır. İnsanoğlunun elinde NP-Zor problemleri
polinom zamanda çözebilen araçlar mevcut değil ise bu durumda devreye
sezgisel algoritmalar girecektir.
Meta-sezgisel yöntemler ise belirli bir problem türünü çözmeyi
amaçlayan özel bir sezgisel yaklaşıma karşılık gelir. Hem bilimsel yazında
hem de uygulama sahalarında kullanılmak üzere çok sayıda meta-sezgisel
algoritmanın geliştirildiği ve geliştirilmeye devam edildiği söylenebilir
(Xing ve Gao, 2014:4). Bu kadar yoğun meta-sezgisel geliştirmekteki
temel neden, çok farklı problem türlerinin hem teorik hem uygulama
ortamlarında var olması ve bu problemlerin çözümleri için makul bir
sürede iyi ve tutarlı performans gösterebilen çözüm yaklaşımlarına ihtiyaç
duyulmasıdır. Böylece yeni bir meta-sezgisel algoritmanın geliştirilmesine
ilişkin motivasyon meta-sezgisel algoritmaların iki temel özelliğine
dayanmaktadır. Bunlardan birincisi arama/keşif (exploration) özelliğidir.
Keşif özelliği, arama uzayı içinde gelecek vaat eden (muhtemel daha iyi
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çözümler) farklı bölgelere ulaşmayı ifade eder. Bu durum çözüm aramada
çeşitliliği
(diversification)
temsil
etmektedir.
İkincisi
ise
faydalanma/sömürme (exploitation) özelliğidir. Faydalanma/sömürme
özelliği, ulaşılan bölge içinde aramada yoğunlaşmayı (intensification)
ifade etmektedir. Bu faydalanma/sömürme kavramına karşılık gelen bir
diğer olgu ise yerel arama/komşuluk aramasıdır. Araştırılan problemin
optimal çözümünü bulma sürecinde, bu iki bileşenin hassas bir şekilde
ayarlanması gerekir. Ancak bunu sağlayabilmek optimizasyon
problemlerinin stokastik (olasılıklı) doğası nedeniyle çoğu zaman çok
mümkün olmamaktadır. Bu durum, araştırmacıların ilgilendikleri gerçek
hayat probleminin çözümüne yönelik yeni bir meta-sezgisel yöntem
arayışında temel motivasyon aracı olmaktadır (Alba ve Dorronsoro,
2005:126; Dhiman ve Kumar, 2017:49). Meta-sezgisel algoritmaların
sınıflandırması Şekil 2’de verilmiştir.
Meta-sezgisel Algoritmalar

Evrimsel
Algoritmalar

Fizik Temelli
Algoritmalar

Sürü Temelli
Algoritmalar

Biyo-Esinlenen
Algoritmalar

Doğa-Esinlenen
Algoritmalar

Genetik Algoritma
(GA)

Tavlama Benzetimi
(SA)

Karınca Kolonisi
(ACO)

Yapay Bağışıklık
(AIS)

Guguk Kuşu
(CS)

Diferansiyel Gelişim
(DE)

Yerçekimi Arama
(GSA)

Parçacık Sürü
(PSO)

Bakteriyel Besin
(BFO)

Ateş Böceği
(FA)

Genetik Programlama
(GP)

Harmoni Arama
(HS)

Yapay Arı Kolonisi
(ABC)

Dendritik Hücre
(DCA)

Yarasa Algoritması
(BA)

Evrimsel Strateji
(ES)

Taklitçi Algoritma
(MA)

Balık Sürüsü
(FSA)

Kril Sürüsü
(KHA)

Yabani Ot
(IWO)

Şekil 2. Meta-sezgisel algoritmaların sınıflandırılması
Kaynak: Dhiman ve Kumar, 2017.
Meta-sezgisel algoritmalar, evrimsel algoritmalar, fizik-temelli
algoritmalar, sürü-temelli algoritmalar, biyo-esinlenen algoritmalar ve
doğa-esinlenen algoritmalar şeklinde sınıflandırılabilir (Şekil 2). Çoğu
meta-sezgisel algoritma, doğanın birtakım soyutlamalarına dayanarak
geliştirilmektedir. Bu nedenle gerçek hayat problemlerinin çözümünü
doğadan ilham alarak çözülmeye çalışıldığı söylenebilir. Doğa ise
milyonlarca kez evrim geçirmiş ve neredeyse karşılaştığı tüm sorunlara
kendi kendine mükemmel çözümler geliştirmiştir. Dolayısıyla,
insanoğlunun problem çözme konusunda en iyi kopya kaynağının doğa
olması kaçınılmaz bir durum olarak her defasında karşımıza çıkmaktadır
(Yang, 2010: 22). Bu çalışmada, araştırma aracı olarak sürü zekâsı temelli
bir meta-sezgisel yaklaşım olan karınca kolonisi optimizasyon (KKO)
algoritması ele alınmaktadır.
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Sürü zekâsı temelli algoritmalar incelendiğinde; karınca kolonisi,
parçacık sürü, yapay arı kolonisi, balık sürüsü ve daha birçok algoritmanın
olduğu bilinmektedir. Bu algoritmaların ortak özelliklerine bakıldığında;
doğada genellikle bir sürü/koloni halinde yaşayan canlıların karşılaştıkları
problemleri aralarında belirli bir iş paylaşımı ile çözdükleri görülmektedir.
Bu gruba giren yaşam formlarına sosyal canlı (böcek/hayvan) adı
verilmektedir (Karaboğa, 2011: 109). Aslında burada bu sosyal canlıların
iş paylaşımı ve/veya problem çözme yaklaşımlarının gücünü meydana
getiren olguya sürü zekası/sosyal zeka demek uygun olacaktır. Çünkü
burada problem çözen mekanizma bu sosyal zekanın bu sosyal sistem
tarafından ortak kullanılmasıdır.
Sürü yapısı içinde N adet birey/temsilci (ajan) bir amaca yönelik
davranışı gerçekleştirmek ve hedefe ulaşmak için birlikte koordineli
hareket etmektedirler. Buradaki sürü zekâsı başka bir ifade ile “kolektif
zekâ” bireyler arasında sık tekrarlanan davranışlardan meydana gelmekte
ve kolayca izlenebilmektedir. Sürü zekâsı, ortamdaki unsurlar ve ortam
etkileşimini analiz ederek iletişim kurmaları ve birbirlerinin hareketlerini
düzenlemeleri şeklinde belirgin hale gelmektedir. Bu yapı değişen
koşulların uygun iletişim kurma (stigmergcy) ve kendine kendine öğrenen
bir organizasyon (self-organization) olması ile sürü zekasını meydana
getirir. Sürü içinde basit bireysel kurallar ile sürünün her bir bireyi kendi
görevlerini yerlerine getirirken, sürünün diğer bireyleri ile iletişim ve
etkileşim sürünün amaçlarına hizmet edecek şekilde sürü zekasını
kurgular. Böylece sürüde bireyler hem bağımsız hem sürü olarak iki amacı
sağlayacak şekilde bir kendi kendini organize eden sistemi çalıştırmayı
sürüdürebilirler. Doğada var olan, önceden herhangi bir plan yapılmasa
bile kendi kendini organize ederek hayatta kalmayı başaran bir canlı grubu
olabilmesidir. Sonuç olarak, eşanlı hem merkezi hem dağıtık bir yönetsel
davranıştan bahsedilebilir (Çalışkan, 2011: 19, Akyol ve Alataş, 2012: 38,
Chakraborty ve Kar, 2017: 476).
Doğada yer alan sürü zekasına sahip canlıların davranışları,
karşılaştıkları
problemler
karşısında
mükemmel
çözümler
üretebilmelerinde yatar. Canlıların bu sosyal davranışlarını ele alan çok
sayıda sürü zekâsı temelli algoritma önerilmiştir. Bu algoritmalar ilham
kaynağı olan canlılara göre böcek ve hayvan tabanlı olmak üzere iki sınıfa
ayrılmıştır (Şekil 3). Böcek tabanlı olanlara karıncalar, arılar, ateşböcekleri, yıldız kurtları ele alan algoritmalar örnek verilebilir. Hayvantabanlı olanlara aslanlar, balıklar, kuşlar, kurtlar, yarasalar, balinalar, filler
gibi ön isimlere sahip algoritmalar örnek verilebilir (Chakraborty ve Kar,
2017: 478). Bu çalışmada ise; etkili ve öncü sürü zekâsı algoritması olan
karınca kolonisi optimizasyon algoritması, bazı özel durumlarını da
içerecek şekilde gezgin satıcı problemin çözümü için temel yöntem olarak
kullanılmıştır.
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Sürü Zekası Algoritmaları

Böcek Tabanlı

Hayvan Tabanlı

Karınca

Aslan

Arı

Kurt

Ateş Böceği

Yarasa

Yıldız Kurdu

Maymun

Şekil 3. Sürü zekâsı temelli algoritmaların sınıflandırılması
Kaynak: Chakraborty ve Kar, 2017.
2.2. Karınca Kolonisi Optimizasyon Algoritması
Karınca Kolonisi Optimizasyonu (KKO) (Ant Colony Optimization)
algoritması, doğadaki gerçek karınca kolonilerinin davranışlarından
esinlenen böcek-tabanlı sürü zekası olgusuna dayanan meta-sezgisel bir
algoritmadır. KKO algoritması karıncaların davranışlarının ve birbirleri ile
etkileşimlerinin modellenmesiyle ortaya çıkmış ve optimizasyon
problemlerinin çözümünde yaygın olarak kullanılmaktadır. KKO
algoritması Dorigo vd. (1991) tarafından geliştirilen ve duyurulan öncü bir
sürü zekası yaklaşımıdır.
KKO inşa edilirken karınca böceğinin anatomik yapısı ve özellikleri,
bireysel ve sürü (koloni) davranışı belirli matematiksel formlara
indirgenmeye çalışılmıştır Karıncaların bir çok türünün kör olduğu
bilinmektedir. Yuvalarının etrafında rasgele besin araması yapan
karıncaların besin kaynağına giden yolu tarif eden bir tür kimyasal ve
formik asit salgıladıkları belirlenmiştir. Aynı türün bireyleri arasındaki
sosyal ilişkiyi düzenleyen bu salgıya feromon adı verilmektedir. Bir
karınca besini bulduğu yerden yuvasına taşırken yol üzerinde feromon
kimyasalını bırakmak suretiyle iz biriktirir. Feromon maddesinin
büyüklüğü ile hedefteki besin miktarının ve kalitesinin bilgisi diğer
karıncaları hedef besin kaynağına yönlendirmede kritik bir olgudur. Bu
sosyal davranış normlarına sahip karıncalar karşılaştıkları problemleri
sürü zekası çözerler ve bu bağlamda insan oğlu için doğada var olan bir
çok zekanın güzel bir örneği olarak ele alınmalıdır (Dorigo ve
Gambardella, 1997b: 74; Alaykıran ve Engin, 2005: 70; Socha ve Dorigo,
2008: 1156; Karaboğa, 2011: 109; Chakraborty ve Kar, 2017: 478; Sahin,
2019: 914). Karıncaların yuvadan çıkarak çevrede besin arama davranışları
Şekil 4’te ve algoritmanın akış şeması Şekil 5’te verilmiştir.
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Yuva

Besin

Başla
KKO parametrelerini ayarla

Yuva

Yeni bir koloni oluştur

Besin

Bir karınca ile turu tamamla

Engel
Hayır

Yuva

Besin

Evet

Feromon buharlaştır ve yerel
feromon güncelle
En iyi çözümü bul ve çözüm
yolundaki feromon miktarını
arttır

Engel

Yuva

Kolonideki tüm
karıncalar turu
tamamlandı mı?

Besin

Durdurma kriteri
sağlandı mı?

Hayır

Evet
Dur ve en iyi çözümü göster

Engel

Şekil 4. Karıncaların besin arama
davranışları

Şekil 5. Karınca kolonisi
algoritması adımları

Kaynak: Dorigo ve Gambardella,
1997.

Şekil 4’e göre karıncalar yuva ile besin arasındaki yolu
katetmektedirler. Daha sonra, yol üzerine bir engel konulduğunda
karıncalar hangi yöne gideceklerine rassal olarak karar vermektedirler.
Kısa yol üzerinde feromon salgı miktarı daha fazla biriktirilir ve belirli bir
süre sonra tüm karıncaların kısa yol tercih ettikleri görülmektedir. Böylece
problemin en iyi çözümüne sürü zekası davranışı ile ulaşmaktadırlar.
Koloni büyüklüğü (m adet ) kadar karınca tanımlanır ve karıncaların her
birinin sezgisel bilgilere dayalı olarak ürettiği uygunluk değerleri (amaç
fonksiyon değerleri/çözüm) hesaplanır. Uygunluk değerlerine göre
belirlenen miktarlar ile yollara feromon bırakılır. Tüm koloni üyeleri
turunu tamamlayınca, mevcut en iyi çözümü veren yollara yeniden
feromon bırakılarak en iyi çözüme doğru bir yönlendirme yapılır. Bu
güçlendirme sonrası, tüm yollardan buharlaşma oranı değerine göre
feromon buharlaştırılır. Belirlenmiş bir durdurma kriterine ulaşılıncaya
kadar bu yineleme yapısı tekrarlanır (Gilli vd., 2011: 349; Dikmen vd.,
2014: 11, Dorigo ve Stützle, 2019: 317).
Algoritmanın yapısı ve parametreler ilk yayınlandığı gibi gezgin satıcı
problemi üzerinden belirlenirse n tane ziyaret noktası, her bir noktayı bir
kez ziyaret etmek koşuluyla minimum toplam yolun bulunması ana
amaçtır. Buna göre algoritmanın tanımlamaları ve denklemleri devam eden
bölümde tanımlanmıştır (Dorigo ve Gambardella, 1997b: 75; Keskintürk
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ve Söyler, 2006: 690-692; Karaboğa, 2011: 113-115; Dikmen vd., 2014:
10-11):
Notasyon:
𝑛

: ziyaret noktaları (1, … , 𝑛)

𝑑(𝑖, 𝑗)

: 𝑖 noktasından 𝑗 noktasına uzaklık

𝜏(𝑖, 𝑗)

: 𝑖 ve 𝑗 noktaları arasındaki feromon miktarı

𝜏𝑖𝑗 (𝑡)

: 𝑡 yineleme anına kadar biriken feromon düzeyi

𝑘
Δ𝜏𝑖𝑗
(𝑡 + 1)

: k. karınca için 𝑡 ile 𝑡 + 1 yineleme anı arasındaki
feromon düzeyi

Δ𝜏𝑖𝑗 (𝑡 + 1)

: 𝑡 ile 𝑡 + 1 yineleme anı arasındaki en iyi tura ait
feromon düzeyi

𝐿𝑘 (𝑡 + 1)

: k karıncasının toplam tur uzunluğu

𝐿𝑒𝑛𝑖𝑦𝑖 (𝑡 + 1)

: yineleme için en iyi toplam tur uzunluğu

𝜂(𝑖, 𝑗)

: 𝑖 ve 𝑗 noktaları arasındaki mesafenin tersi (1/𝑑(𝑖, 𝑗))
olarak hesaplanan seçilebilirlik parametresi

𝑞0

: seçim olasılığı

𝑝𝑘 (𝑖, 𝑗)

: 𝑖 noktasındaki bir karıncanın 𝑗 noktasını seçim
olasılığı

𝑞

: düzgün dağılımdan türetilmiş rassal bir sayı 𝑈 ∼ [0,1]

𝜌

: buharlaşma katsayısı

𝑀𝑘 (𝑖)

: 𝑖 noktasındaki bir karıncanın gidebileceği ziyaret
etmediği noktalar kümesi 𝑢 ∈ 𝑀𝑘 (𝑖)

𝑢

: 𝑖 noktasındaki bir karıncanın gidebileceği ziyaret
etmediği herhangi bir nokta

𝛼

: ayarlanabilir feromon parametresi

𝛽

: ayarlanabilir yakınlık parametresi

KKO algoritmasında bir i noktasından j noktasına geçiş kuralı olarak
iki durum bulunmaktadır. Bu durumlar Denklem 5 ve 6’da verilmiştir.
𝑗 = max {[𝜏(𝑖, 𝑢)]𝛼 𝑥[𝜂(𝑖, 𝑢)]𝛽 }
𝑢∈𝑀𝑘 (𝑖)

𝑒ğ𝑒𝑟 𝑞 ≤ 𝑞0
(5)

[𝜏(𝑖, 𝑗)]𝑎 𝑥[𝜂(𝑖, 𝑗)]𝛽
,
𝑝𝑘 (𝑖, 𝑗) = {∑𝑢∈𝑀𝑘 (𝑖)[𝜏(𝑖, 𝑢)]𝛼 𝑥[𝜂(𝑖, 𝑢)𝛽
0,
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𝑒ğ𝑒𝑟 𝑗 ∈ 𝑀𝑘 (𝑖)
(6)
𝑑𝑖ğ𝑒𝑟 𝑑𝑢𝑟𝑢𝑚𝑙𝑎𝑟𝑑𝑎

Denklem 5’te ilk geçiş kuralında, 𝑈 ∼ [0,1] düzgün dağılımdan
üretilen bir 𝑞 rassal sayısı oldukça büyük bir seçim olasılığı (genellikle
𝑞0 = 0.90) için 𝑞 ≤ 𝑞0 şartıyla Denklem 5’in en büyük değeri için seçilir.
Denklem 6 için belirlenen geçiş kuralında ise 𝑖 noktasındaki bir karıncanın
gidebileceği ziyaret etmediği herhangi bir nokta 𝑗 için feromon miktarı ve
seçilebilirlik çarpımı; 𝑖 noktasındaki bir karınca tarafından ziyaret
edilmeyen noktalar kümesi 𝑀𝑘 (𝑖)’deki 𝑗 hariç diğer tüm olası noktaların
feromon miktarı ve seçilebilirlik çarpımlarının toplamına bir oranla yapılır.
Daha sonra tüm karıncalar turlarını tamamladıktan sonra feromon
güncellemesi yapılır. Feromon güncellemesinde iki durum söz konusudur.
Birincisi, tüm yollardaki feromon miktarlarının belirli bir buharlaşma oranı
ile buharlaştırılması ve ikincisi ise; bir yolu kullanan karıncanın yol
uzunluğunun tersi ile o yola ait feromon miktarının artırılmasıdır.
Buharlaşma oranı ile; daha önceki çözümlerin önemi azaltılırken, feromon
miktarının arttılması ile iyi çözümlerin önemini yükseltilir. Bir yoldaki
toplam feromon miktarı için yerel ve küresel (global) feromon
miktarlarının hesaplanması (güncellenmesi) gerekir. Denklem 7’de k.
karınca için 𝑡 ile 𝑡 + 1 yineleme anı arasındaki feromon düzeyi verilmiş ve
Denklem 8’de ise 𝑡 + 1 yineleme anına kadar biriken feromon düzeyi yerel
feromon seviyesinin güncelleme eşitliği olarak elde edilmiştir. Yerel
güncelleme ile karıncalar her yinelemede yeni yollara yönlenebilecek ve
her yinelemede daha kısa olan tur uzunluğuna ulaşmak isteyeceklerdir.
∆τkij (t + 1)
1/Lk(t + 1),
={
0,

k karıncası (i, j)yolunu kullanmışsa
diğer durumlarda

(7)

𝑚

𝜏𝑖𝑗 (𝑡 + 1) = (1 − 𝜌)𝜏𝑖𝑗 (𝑡) + ∑ ∆𝜏𝑘𝑖𝑗 (𝑡 + 1)

(8)

𝑘=1

Küresel (global) güncelleme işleminde ise; herhangi bir yineleme
sonunda en iyi tur uzunluğuna sahip olan karıncanın izlediği yolun
feromon düzeyi artırılarak diğer karıncaların turlarının da yönlendirilmesi
amaçlanır. Böylece en iyi olan tur uzunluklarının sonraki yinelemelerde
de devam ettirilmesi amaçlanır. Denklem 9’da güncel yineleme sonunda
en iyi toplam tur uzunluğu verilmiş ve Denklem 10’da global feromon
miktarı güncelleme eşitliği elde edilmiştir.
1

,
∆𝜏𝑖𝑗 (𝑡 + 1) = {𝐿𝑒𝑛 𝑖𝑦𝑖 (𝑡 + 1)
0,

(𝑖, 𝑗) 𝑒𝑛 𝑖𝑦𝑖 𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑖𝑡 𝑖𝑠𝑒

(9)

𝑑𝑖ğ𝑒𝑟 𝑑𝑢𝑟𝑢𝑚𝑙𝑎𝑟𝑑𝑎

𝜏𝑖𝑗 (𝑡 + 1) = (1 − 𝜌)𝜏𝑖𝑗 (𝑡) + ∆𝜏𝑘𝑖𝑗 (𝑡 + 1)
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(10)

KKO algoritmasının parametrelerinin çözüm üzerindeki etkileri için
aşağıdaki durumlar tartışılabilir:
- Karınca sayısının çok olması çözümde aramayı artıracağı için
iyileşme sağlarken hesaplama süresini artırdığı için etkinlik azalacaktır.
Bu sayılar problem türüne göre değişebilmektedir. Bu çalışmada ele
alınan gezgin satıcı problemi için 𝑛 nokta sayısı ve karınca sayısı olarak
belirlenmiştir. Ana döngünün çalışma süresi 2 × 𝑛 saniye olarak
sınırlandırılmıştır.
- Seçim olasılığı (𝑞0 ), en iyi çözümün sonraki yinelemelere
aktarılması olasılığıdır. Genellikle 𝑞0 = 0.90 gibi büyük bir olasılık ile
karıncaların %90’ı en iyi çözümün turundan etkilenecektir.
- Ayarlanabilir feromon parametresi (𝛼), değeri yüksek olursa
feromon seviyesi yüksek olan yolların seçilme olasılığını artırır ancak
rassallığı da azaltmış olur.
- Ayarlanabilir yakınlık parametresi (𝛽), değeri yüksek olursa yol
uzunluklarının (yakınlık) bir sonraki noktanın seçilmesinde rassallık
artarken, düşük olması durumunda ise alternatif çözümleri arama gücü
azalacaktır.
- Ayarlanabilir feromon parametresi (𝛼) ve ayarlanabilir yakınlık
parametresi (𝛽) için etkin olan değerler çok sayıda koşum ile tespit
edilebilecektir.
3.

Hesaplamalı Çözümler

3.1. KKO Algoritması ile Elde Edilen Çözümler
Çalışma kapsamında gerçekleştirilen analizler için Reinelt tarafından
geliştirilen GSP kütüphanesinden (TSPLIB) yararlanılmıştır (TSPLIB,
2020). Geliştirilen ve/veya var olan algoritmalar bu kütüphane içinde yer
alan gezgin satıcı problemleri içinden seçilen farklı boyutlardaki
problemler ile çalışılır. Burada analiz çalışmalarında karşılaştırmaların
daha kolay yapılabilmesi için literatürde daha önce kullanılmış olan 14
adet TSPLIB kütüphanesi gezgin satıcı problemi seçilmiştir.
Analizler için Linux Mint 17 Cinnamon 64-Bit işletim sistemine sahip
8 GB bellek, Intel Core i7-3520M CPU 2.90 GHz 2 işlemcili bir dizüstü
makinenin 1 işlemcisi kullanılmıştır. Analiz için kullanılan kodlar Matlab
R2016b ortamında kodlanmış ve çalıştırılmıştır. Her bir test problemi için
çalışma süresi saniye olarak gezgin satıcı probleminde yer alan düğüm
sayısının 2 katı olarak alınmıştır. Ancak bulduğu en iyi çözümü çalışma
süresinin sonuna gelmeden elde etmiş ise çözüm süresi olarak kayıt altına
alınmıştır. KKO için parametre değerleri karınca sayısı 10, feromon
parametresi 𝛼 = 0.1, yakınlık parametresi 𝛽 = 2, seçim olasılığı 𝑞0 =
0.90 ve buharlaşma katsayısı 𝜌 = 0.1 olarak belirlenmiştir (Kalaycı ve
Gupta, 2013: 422).
680

KKO algoritması için 2 farklı analiz yöntemi uygulanmıştır. İlk analiz
yaklaşımında rassal bir başlangıç çözümü ile başlanmış ve her seferinde
farklı bir çözüm elde edilmiştir. Bu nedenle her problem 10 kez
koşturulmuş ve elde edilen sonuçlar Tablo 1’de sunulmuştur.

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R10

kroA200

kroA150

108159

538

21282

22141

629

118282

6110

6528

26524

29368

42029

43,51

147,83

162,01

191,82

187,59

213,64

217,18

271,39

274,88

350,72

635,96
51432

lin318

675
105,21

ch150

7542
87,26

ch130

bier127

kroB100

eil101

R1

kroA100

pr76

426
51,4

eil76

st70

Optimal
Süre (sn)

Veri Setleri

eil51

Tekrar

berlin52

Tablo 1: Rassal Başlangıçlı KKO Çözümleri

Çözüm

436

7542

687

110943

556

22617

23551

668

127694

6521

7379

29853

34171

Dev (%)

2,35

0

1,78

2,57

3,35

6,27

6,37

6,2

7,96

6,73

13,04

12,55

16,35

22,37

Süre (sn)

49,86

71,08

129,18

130,81

146,14

161,96

190,43

188,22

205,25

239,01

290,33

242,83

373,36

622,74
52178

Çözüm

439

7542

685

114007

549

21888

22890

700

126331

6635

7263

30771

33783

Dev (%)

3,05

0

1,48

5,41

2,04

2,85

3,38

11,29

6,8

8,59

11,26

16,01

15,03

24,15

Süre (sn)

26,69

68,94

133,37

124,41

106,53

118,32

183,47

201,34

62,57

257,35

281,21

295,74

399,26

620,91

Çözüm

432

7969

688

112441

556

22217

22657
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134531

6653

7579

29742

34416

51700

Dev (%)

1,41

5,66

1,93

3,96

3,35

4,39

2,33

8,11

13,74

8,89

16,1

12,13

17,19

23,01

Süre (sn)

67,17

29,22

136,39

34,11

106,74

143,07

133,02

185,16

233,55

242,24

264,61

294,73

333,69

555,2

Çözüm

427

7760

686

114257

553

22733

23792

682

129254

6577

7625

29285

34834

51968

Dev (%)

0,23

2,89

1,63

5,64

2,79

6,82

7,46

8,43

9,28

7,64

16,8

10,41

18,61

23,65

Süre (sn)

35,38

46,88

124,28

69,38

145,56

159,94

148,58

186,99

192,52

245,46

293,65

265,96

318,92

293,16
51751

Çözüm

441

7715

685

114275

564

22139

23062

665

129256

6952

7118

29558

33721

Dev (%)

3,52

2,29

1,48

5,65

4,83

4,03

4,16

5,72

9,28

13,78

9,04

11,44

14,82

23,13

Süre (sn)

26,45

41,89

124,93

105,99

88,91

190,93

186,48

195,1

154,03

190,65

200,53

289,21

302,43

554,18
53130

Çözüm

433

7715

686

110438

564

21715

23239

672

134180

6543

7263

30157

34065

Dev (%)

1,64

2,29

1,63

2,11

4,83

2,03

4,96

6,84

13,44

7,09

11,26

13,7

15,99

26,41

Süre (sn)

74,56

83,19

117,7

132,87

110,53

177,12

197,78

194,54

248,14

255,72

293,64

277,52

352,85

203,89

Çözüm

432

7542

687

114389

551

22639

22862

663

134665

6547

7226

30576

32912

50252

Dev (%)

1,41

0

1,78

5,76

2,42

6,38

3,26

5,41

13,85

7,15

10,69

15,28

12,07

19,57

Süre (sn)

35,93

21,32

137,86

90,77

40,81

190,92

183,73

173,98

247,58

238,94

266,96

254,34

319

571,7

Çözüm

426

7542

700

111410

560

22379

23289

682

135459

6822

7199

29446

33104

51226

Dev (%)

0

0

3,7

3,01

4,09

5,15

5,18

8,43

14,52

11,65

10,28

11,02

12,72

21,88

Süre (sn)

23,78

60,45

113,25

119,57

151,83

185,03

192,31

181,73

222,84

243,12

260,21

294,02

383,72

548,09
53984

Çözüm

446

7542

684

108786

559

22221

23443

686

130993

6568

7506

29570

33720

Dev (%)

4,69

0

1,33

0,58

3,9

4,41

5,88

9,06

10,75

7,5

14,98

11,48

14,82

28,44

Süre (sn)

40,68

58,63

83,15

147,19

100,35

192,04

181,43

198,04

99,61

249,69

209,16

296,17

399,55

513,05

Çözüm

428

7715

688

112356

567

22254

22795

679

130877

6655

7463

29478

33282

52326

Dev (%)

0,47

2,29

1,93

3,88

5,39

4,57

2,95

7,95

10,65

8,92

14,32

11,14

13,33

24,5

Tablo 2’de sabit başlangıç çözümlü KKO algoritmasının çözümleri ve
rassal başlangıçlı 10 kez çalıştırma sonucu elde edilen en iyi, en kötü ve
ortalama çözümler gösterilmektedir.
Tablo 2: Sabit başlangıç ve rassal başlangıç karşılaştırması (KKO)
Veri
Seti
eil51
berlin52
st70
pr76
eil76
kroA100
kroB100
eil101
bier127
ch130
ch150
kroA150
kroA200
lin318
Ortalama

Optimal
426
7542
675
108159
538
21282
22141
629
118282
6110
6528
26524
29368
42029
27873

Süre (sn)
90,80
49,81
115,88
148,91
80,11
197,89
177,21
165,88
227,28
192,09
293,99
295,44
395,75
506,92
209,85

Sabit Başlangıç
Çözüm
Dev (%)
427
0,23
7542
0,00
712
5,48
111852
3,41
556
3,35
22455
5,51
22939
3,60
682
8,43
130177
10,06
6751
10,49
7321
12,15
29208
10,12
34607
17,84
52237
24,29
30533
8,21
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En İyi
426
7542
684
108786
549
21715
22657
663
126331
6521
7118
29285
32912
50252
29674,

Rassal Başlangıç
En Kötü
Ortalama
446
434
7969
7658
700
688
114389
112330
567
558
22733
22280
23792
23158
700
678
135459
131324
6952
6647
7625
7362
30771
29844
34834
33801
53984
51995
31494
30625

Ort. Süre (sn)
43,2
56,9
120,5
99,9
114,5
168,1
178,9
189,3
188,0
237,9
263,2
278,5
353,4
511,9
200

Tablo 2 incelendiğinde, sabit başlangıçlı KKO algoritması ile hiçbir
veri seti seti için en iyi çözüme ulaşılamamışken, rassal başlangıçlı KKO
ile 14 veri setinin 2 tanesinde optimal çözüm bulunmuştur. Bunun yanı
sıra, sabit başlangıçlı KKO algoritmasının ortalama çözüm süresi 209 sn,
ortalama çözüm 30.533 iken; rassal başlangıçlı KKO algoritmasının
ortalama çözüm süresinin 200 sn, en iyi çözümleri, en kötü ve ortalama
çözümleri için ortalama çözüm değerleri ise sırayla 29.674, 31.494 ve
30.625 olarak hesaplanmıştır. Buradan hareketle rassal başlangıçlı
algoritmanın çözüm kalitesi ve süresi bakımından daha iyi performans
gösterdiği söylenebilir. Ancak en kötü ve ortalama çözümlerin ortalaması
değerleri kıyaslandığında rassal aramanın daha kötü performans sergilediği
söylenebilir.
3.2. Çözümlerin Karşılaştırılması
Karagül vd. (2016) analizler için kullanılan veri setlerini 2-opt esaslı
harmoni arama yöntemi ile çözmüştür. Bu kısımda, Karagül vd., (2016)’da
önerilen yöntem ile rassal çözümlü KKO algoritmasının çözümleri
kıyaslanmaktadır. Yöntem kıyaslaması optimal çözümden sapmalar ve
çözüm süresi olmak üzere iki durum dikkate alınarak gerçekleştirilmekte
olup, kıyaslamadaki karmaşıklık ile başa çıkabilmek için Karagül vd.,
(2018) tarafından geliştirilen SQP (Solution Quality Parameter)
karşılaştırma ölçeği tercih edilmiştir.
Karagül vd. (2016)’da yer alan Vaka-1, Vaka-2 çözümleri ve ortalama
çözüm süreleri ile KKO algoritması ortalama çözüm değerleri ve süreleri
Tablo 3’te gösterilmiştir. SQP ölçeğine göre Vaka-1, Vaka-2 ve KKO
çözümleri Tablo 4’te karşılaştırılmıştır.
Tablo 3: Harmoni Arama Vaka-1, Vaka-2 ve KKO ortalama çözüm
ve süreleri
eil51
berlin52
st70
pr76
eil76

426
7542
675
108159
538

Vaka-1
Ort. Çözüm
426,95
7542
675,79
108538,43
546,9

kroA100
kroB100
eil101
bier127
ch130
ch150
kroA150
kroA200
lin318

21282
22141
629
118282
6110
6528
26524
29368
42029

21345,38
22368,68
646,71
120206,68
6244,38
6700,02
27188,09
30146,91
43881,24

Veri
Seti

Optimal

Vaka-2
Ort. Çözüm
426,07
7542
675
108324,39
542,46

KKO
Ort. Çözüm
434
7658,4
687,6
112330,2
557,9

Vaka-1
Ort. Süre (sn)
975,68
72,35
430,54
3479,21
3579

Vaka-2
Ort. Süre (sn)
421,35
101,48
383,36
503,19
507,15

KKO
Ort. Süre (sn)
43,19
56,89
120,53
99,86
114,52

21293,08
22259,81
641,74
119527,81
6192,18
6644,63
26981,45
29896,52
43764,46

22280,2
23158
677,7
131324
6647,3
7362,1
29843,6
33800,8
51994,7

2960,44
3590,16
3600,76
3601,52
3601,77
3604,29
3603,84
3611,84
3671,98

496,07
524,03
515,96
534,31
545,59
622,67
571,9
728,29
2208,23

168,13
178,90
189,27
187,97
237,94
263,17
278,54
353,35
511,89
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Tablo 4: Yöntemlerin SQP ölçeğinde karşılaştırma tablosu
Veri Seti
eil51
berlin52
st70
pr76
eil76
kroA100
kroB100
eil101
bier127
ch130
ch150
kroA150
kroA200
lin318

Referans
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

SQP
Vaka-1/KKO
2,69
0,00
0,23
3,18
13,98
1,12
4,50
6,92
2,83
3,79
2,83
2,59
1,80
1,33

Vaka-1/Vaka-2
29,76
0,71
132,56
15,80
14,07
33,61
13,12
9,70
10,41
10,79
8,54
9,15
7,31
1,77

Vaka-2/KKO
0,09
0,00
0,00
0,20
0,99
0,03
0,34
0,71
0,27
0,35
0,33
0,28
0,25
0,75

Karagül vd. (2016)’daki Vaka-1, Vaka-2 ve KKO çözümlerinin
karşılaştırması Tablo 4’te gösterilmektedir. Yöntemler birbirleri ile
kıyaslanarak hangi yöntemin diğerlerine göre üstün olduğu belirlenmeye
çalışılmıştır. Tablo 4’te yer alan Vaka-1 ve Vaka-2’nin SQP ölçeğine göre
yapılan göreli karşılaştırması, berlin52 veri seti dışında kalan bütün veri
setleri için Vaka-2 için kullanılan yöntemin Vaka-1 için kullanılan
yöntemden daha başarılı olduğunu göstermektedir. Diğer taraftan, Vaka-1
ile KKO’nun çözümleri SQP ölçeğine göre kıyaslandığında berlin52 ve
st70 problemleri dışındaki tüm problemler için KKO algoritmasının daha
yüksek performans sergilediği söylenebilir. Ancak Tablo 4’deki son SQP
sütunu incelendiğinde, Vaka-2/KKO karşılaştırmasını gösteren SQP
ölçekleri göstermektedir ki tüm test problemleri için Vaka-2 yaklaşımı
tartışmasız daha yüksek performans sergilemektedir.
Bu çalışmada önerilen KKO esaslı çözüm yöntemi (ŞKA) ile Çınar vd.
(2020) tarafından geliştirilen Kesikli Ağaç Tohumu Algoritması (DTSA:
Discrete Tree-Seed Algorithm) ve Şahin (2019)’da yer alan çözümler
birbiriyle kıyaslanmıştır. Ancak çözüm süreleri bilinmediği için SQP
ölçeği bu kısımda kullanılamamıştır. Bahsedilen yöntemler ile elde edilmiş
olan sonuçlar Tablo 5’te özetlenmiştir.
Tablo 5: Kesikli Ağaç Tohumu Algoritması (DTSA) ve KKO
karşılaştırması
Name
eil51
berlin52
st70
pr76
eil76
kroA100
kroB100
eil101
bier127
ch130
ch150
kroA150
kroA200
lin318
Ortalama

Şahin (2019)
Çözüm
Dev (%)
457,07
7,29
7631,65
1,19
733,49
8,67
119487,07
10,47
574,24
6,74
23285,32
9,41
23875,79
7,84
715,08
13,69
126599,26
7,03
6670,03
9,17
6986,53
7,02
30317,01
14,30
33725,98
14,84
49948,37
18,84
30786,21
9,75

Çözüm
434
7658,4
687,6
112330,2
557,9
22280,2
23158
677,7
131324
6647,3
7362,1
29843,6
33800,8
51994,7
30625,46

ŞKA
Dev (%)
1,88
1,54
1,87
3,86
3,70
4,69
4,59
7,74
11,03
8,79
12,78
12,52
15,09
23,71
8,13

DTSA
456,52
7761
710,4
-588,06
--689,83
------2041,16
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Çınar vd. (2020)
Dev (%)
KKO
7,16
461,02
2,90
8522,9
5,24
757,75
--9,30
594,14
----9,67
763,92
------------6,86
2219,95

Dev (%)
8,22
13,01
12,26
-10,43
--21,45
------13,07

ŞKA
KKO
Dev(%)
434
1,88
7658,4
1,54
687,6
1,87
--557,9
3,70
----677,7
7,74
------------2003,12
3,35

Tablo 5 incelendiğinde, optimal çözümden sapma değerleri bakımından
KKO algoritmasının DTSA’dan daha iyi sonuçlar ürettiği görülmektedir.
Aynı şekilde DTSA ile karşılaştırmada kullanılan KKO (ACO) hem DTSA
hem de önermiş olduğumuz ŞKA-KKO esaslı yöntemden daha başarısız
çözümler üretmiştir. Elde edilen çözümlerin en iyi çözümden sapmalarının
ortalaması incelendiğinde ise Çınar vd. (2020)’nin önerdiği DTSA ve bu
çalışmada yer alan KKO esaslı yöntemin ortalama %6,86 ve %13,07
oranında sapma gösterdiği belirlenmiştir. Bu sapma ŞKA-KKO için
%3,35, Şahin (2019)’da yer alan KKO esaslı yöntem için %9,75’tir. Şahin
(2019) tarafından önerilen KKO esaslı yöntem kullanılan 14 test
probleminin 5 tanesinde ŞKA-KKO dan daha iyi performans sergilerken,
9 problemde daha kötü performans göstermiştir.
4.

Sonuç ve Tartışma

GSP optimizasyon alanında oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu
alandaki önemli bir yere sahip olmasının başlıca iki nedeni vardır. Birincisi
birçok optimizasyon problemi için başlangıç ya da kök diyebileceğimiz bir
problem olmasıdır. İkincisi ise hem kesikli hem de NP-Zor sınıfında olması
nedeni ile anlaşılması kolay ama çözümü oldukça zor bir problem
olmasıdır. İşte bu nedenle, matematik tarihine girdiği andan itibaren GSP
bilim adamları için ilgi çekici bir meydan okuma problemi olmuştur ve
olmaya da devam etmektedir. Bu meydan okumalara yeni algoritmaların
geliştirilmesi ve/veya var olan algoritmaların daha ileriye taşınması ile
daha yüksek başarım gösteren ve daha az zaman tüketen çözümler
üretilmeye çalışılmaktadır.
Bu bağlamda yazarlar da bu sürece KKO ile bir katkı üretilip
üretilemeyeceğini araştırmak için bazı gezgin satıcı çözümleri ile kendi
önerdikleri çözümleri karşılaştırmışlardır. Önerilen KKO yaklaşımı
literatürden başka çalışmalarla karşılaştırılmış ve güçlü ve zayıf yanları
anlaşılmaya çalışılmıştır. Yapılan karşılaştırmalarda genellikle iyi bir
performans ortaya konduğu anlaşılmıştır.
Analiz bölümünde yapılan hesaplamaalr ve karşılaştırmalarda farklı
yazarlar tarafından geliştirilmiş olan KKO algoritmaları ve DTSA çözüm
yaklaşımlarının
GSP
problem
seti
üzerindeki
başarımları
karşılaştırılmıştır. Yazarlar daha önce Karagül vd. (2018) tarafından
önerilen SQP ölçeği ile kıyaslamaları yapmıştır. Bu ölçeğe göre
kıyaslamaların yapılabilmesi için optimal değerden yüzde sapmaların ve
çözüm sürelerinin varlığına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu verilerin bulunduğu
çözümler SQP ölçeği kullanılarak kıyaslanmıştır. Bu verilere erişilemeyen
çözümler için ise standart yüzde sapma değerleri göz önüne alınmıştır.
Gelecekte bu çabalar birçok akademisyen tarafından hem teorik hem
uygulamalı çalışmalarda sürdürülecektir. Bu algoritmaların daha fazla
geliştirilmesi anlamında ayrık bir problem yapısı olan GSP çözüm
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algoritmalarının karşılaştırılmasında bu çalışmanın bir referans olacağı
değerlendirilmektedir. Aynı zamanda buradaki karşılaştırmalarda
kullanılan SQP ölçeğinin farklı bilimsel araştırma alanlarında (Çok Kriterli
Karar Verme Yöntemlerinin çözümlerinin karşılaştırılması) da
karşılaştırmalar için iyi bir ölçek olabileceği düşünülmekte ve
önerilmektedir.
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KENTSEL POLİTİKALAR EKSENİNDE TÜRKİYE’DE BÜYÜK
KENT YÖNETİMİ
Asmin Kavas Bilgiç*
Giriş
Küreselleşme süreci ile beraber hızlı büyüyen nüfus, kentlerin
sayılarında ciddi artışlara neden olmuştur. Bu durum rekabet sihirli
sözcüğü altında kentleri kontrol merkezi olma yolunda birbirleri ile yarışır
hale getirmiştir. Kentlerde artan talep ile beraber üretim deseninde yaşanan
değişim (seri üretimden esnek üretim modeline geçiş), ileri teknoloji ile
yönetilen iş güçlerini de çeşitlendirmiştir. Bu durum kentin çekici ve kırın
itici gücü ile beraber kırsal alanlardan kentlere yaşanan göçlerin artmasına
sebep olmuştur. Kent hayatının sunduğu iş olanakları ve cazibe merkezleri,
kırsal alanlarda ve geri kalmış bölgelerde yaşayanların ilgisini
uyandırmıştır. Her ülke neo-liberal politikalar kapsamında pazarın çekici
gücü haline gelmek için birbirleri ile yarışır duruma gelmişlerdir. Bu
durum devletin üstlendiği rolü de bir şekilde değişime uğratmıştır.
Devletler yer seçim kararları ile kentleri, yatırımcıları çekmek amacıyla
cazibe merkezi haline dönüştürürken; esnek politikaları ile de seçmenlerin
seçim kararlarını etkilemeye çalışmışlardır. Yaşanan bu dönüşüm de yeni
kentsel politikaların gelişmesine sebep olmuştur. Sınırları küresel bir
dünya ölçeğinde kaybolmaya başlayan yeni alanlar, rekabet ortamına
uyum sağlamak amacıyla yeni yönetim modellerinin değişimine ihtiyaç
duymuştur. Bu değişim dünya ile birlikte Türkiye’yi de etkilemiştir.
Bu çalışma kapsamında, yeni kentsel politikalar ekseninde Türkiye’de
metropoliten alanlara özgü yönetim modelleri incelenmiş ve yürürlükte
olan yasal düzenlemeler çerçevesinde metropoliten alanlarda uygulanan
politikalar incelenmeye çalışılmıştır.
1. Metropoliten kentler
Metropoliten kavramı, ilk defa 19. yüzyılın ortalarında Londra’da, 19.
yüzyılın sonlarına doğru da ABD kentlerinde kullanılmaya başlanmıştır.
Park, Burgess ve McKenzie olarak bilinen ilk kent sosyologları, kentlerin
büyümesi ile beraber kentsel işlevler yönünden yeni bir farklılaşmanın
olduğunu ileri sürmüşlerdir. McKenzie faaliyetlerin farklılaştığını,
imalatın büyük kentten kaçıp, orta kentlere taşındığını ve çalışılan yer ile
yaşanılan yer arasında mesafenin artığını belirtmiştir. McKenzie, bu
dönüşüm sonucunda büyük yerleşim yerleri (kent) içerisinde yeni yaşam
ünitelerini oluşturan alt kentlerin (suburban) oluştuğunu; kent
(Dr.) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Eskişehir-TÜRKİYE, e mail:
easminkavas@gmail.com
*

691

merkezlerinin ise hala idari ve sosyal ilişkilerde kontrol noktaları
konumunda olduğunu belirtmiştir. O’na göre bu değişim, yeni bir birim
olarak kabul etmiştir (Kıray, 1998: 152). Tüm bu açıklamalarla beraber
metropoliten kent tanımları yapılmaya başlanmıştır. Ruşen Keleş’e göre,
bir ülkenin ya da bölgenin çevresindeki kentsel ve kırsal yerleşim yerlerine
ekonomik ve toplumsal yönlerden egemen olan ve başka ülkelerle
ilişkilerin sağlandığı en büyük kente, metropoliten kent denmektedir
(Keleş, 1998: 38).
Metropoliten kentler, bir ülkenin ya da bölgenin çevresindeki tüm
kentsel ya da kırsal topluluklara ekonomik yönden egemen olan ve
genellikle ülkenin başka ülkelerle ilişkilerini kuran, büyük kentlerdir.
Metropoliten alanlar ise, “ekonomik ve toplumsal yaşamın daha çok
merkezdeki kentin etkisi altında bulunduğu, ortak çıkarlarla ona bağlı olan,
sınırlarını doğa koşullarından ve tüze kurallarından çok, günlük işgidişlerinin belirlediği, büyük ölçüde kentleşmiş alanlardır”(Tekel,2002
:43). Metropoliten alan, metropoliten kenti merkez alan ve içinde kırsal
alanları da barındıran geniş bir yayılımı ifade etmektedir. Bu alanlar,
merkez kentin yakın etkisi altında, onunla sürekli bir ilişkide olan ve birden
çok kentsel-kırsal yerleşim birimlerini içeren alanlardır. Bu alanlarda,
kentsel yoğunluk; (i) nüfus büyüklüğü, (ii) tarım dışı alanlarda çalışan
nüfus, (iii) desantralizasyon (iv) yönetimsel bölünme, (v) örgütleşme, (vi)
uzmanlaşma ve (vii) günlük gel-git hareketleri, çerçevesinde
örgütlenmektedir (Göçer, 1990: 60). Desantralizasyon, bir diğer ifade ile
çevrede büyüme ve yayılma, kentin özellikle ekonomik fonksiyonlarının
belediye sınırlarının dışına çıkması olarak belirtilebilir. Bu hareket,
özellikle sanayileşmiş alanların yarattığı aşırı baskıdan kaçma ve daha iyi
koşullarla birlikte çevre alanlarda yaşama isteğiyle gerçekleşmektedir
(Sazak, 2002: 17-18). Yönetimsel bölünme genel olarak, kent merkezinden
çevre alanlara gerçekleşen yayılım sonucunda, çevre alanlarının
belediyeleşerek bir yönetim modelinin geliştirilmesidir. Örgütleşme ve
uzmanlaşma da gelişen hizmet sektörlerinde uzmanlaşmış iş güçlerinin bu
alanlarda yayılması, olarak ifade edilmektedir (Sazak, 2002: 17-18).
Büyük dünya kentlerinin metropolitenleşme anlamında tarihleri
incelenecek olunursa; sanayi öncesi tarıma dayalı ekonomilerde, kentlerin
nüfusu 1 milyonu geçmemektedir. Sanayi devrimi ve genel etkileri ile
birlikte ilk olarak Londra’nın nüfusunun 1 milyonu geçtiği görülmektedir
(Jones, 1990:3). Londra’yı 1853 yılında Paris, 1875 yılında New York,
1870 yılında Viyana izlemiştir. 20. yüzyılla birlikte Berlin, Moskova,
Chicago, Tokyo ve Kalkuta şehirlerinin nüfusları 1 milyonu geçmiştir
(Demir ve Çabuk, 2010:202). Metropoliten kentlerin yanında 1980’li
yıllarla beraber adından sıkça söz ettiren dünya kenti kavramı, plancı Peter
Hall tarafından üretilmiştir. Hall dünya kentlerini, en önemli faaliyetlerin
yoğunlaştığı alanlar olarak tariflemiştir. Hall’ın dünya kentleri, dönemin
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koşulları nedeni ile hala bir sanayi kentidir. Hall yaptığı çalışmada,
gelişmiş ülkelerdeki çok uluslu şirketlerin komuta merkezlerinin rollerini
ve yerleşme özelliklerini sıralayarak Londra, Paris ve Moskova’nın dünya
kentleri olarak sahip oldukları üstünlükleri sıralamıştır (Topal,2003:4146). Kavram bugünkü anlamıyla, 1980’li yıllar itibariyle kullanılmaya
başlanmıştır. Robert B. Cohen dünya kentini, yeni uluslararaşı iş
bölümünün merkezi olarak tanımlamıştır (Cohen,1981:287-315). Kavram
1982 yılında ana hatlarıyla Friedmann ve Wolff tarafından geliştirilmiştir.
Friedmann, “Dünya Kentleri Hipotezinde” dünya kentlerini sıralarken 7
kriter kullanmaktadır. Bu kriterler şöyledir (Friedmann,1986:69-83):








Önemli finans merkezi olma,
Çok uluslu şirketlere yönetim merkezi olma ,
Uluslararası kurumların varlığı,
Hızla büyüyen hizmet sektörü,
Önemli imalat merkezi olma,
Dünya taşımacılığında temel eklem noktası olma,
Nüfus büyüklüğü.

Sassen’e göre ise dünya kentleri, çok uluslu sermayelerin kontrol,
düşünce, karar ve uygulama üreten merkezleridir. Bu nedenle bu kentler,
ekonomik ilişkiye bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Sassen, üretim
hizmetleri olan reklamcılık, bankacılık/finans ve hukuk hizmetlerini dünya
kentlerini sıralamak için kullanmıştır (Topal, 2003:41-46).
Yapılan bu kısa tanımlamalardan sonra dünya kentlerinin mekânsal
alana etkileri incelenecek olunursa, dünya kentleri sınıraşan bir inceleme
alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kentler, sosyal-mekânsal
kutuplaşmaların arttığı kentlerdir. Kentler içerisindeki mekânsal ayrışma,
aynı zamanda toplumlar arası kutuplaşmaların da yaratıldığı alanlara
dönüşmektedir (Sarıoğlu, 2005:46). Tayfun Çınar’a göre kentsel alanlarda
yaşanan kutuplaşmalar beraberinde bölünmeleri getirmekte, gelir dağılımı
ve adaletsizlik en üst noktalara ulaşmaktadır (Çınar, 1998:96). Sonuç
olarak küreselleşme sonucunda, dünya kentleri ve özellikle metropoliten
kent sayılarında yaşanan artış,
kentlerin sınırlarının yok olmaya
başlamasına neden olmuş ve bu kentlerin yukarıda da bahsedildiği gibi
birçok odaklı bölgeye dönüşmesine neden olmuştur. Fordist üretim
döneminde merkez kent, mali organizasyonlar ve sermaye kontrolü ile
yoğunlaşırken; çevre yerleşimler, sanayi ve konut alanlarının yoğunluk
kazandığı bölgeler haline dönüşmüşlerdir. 1980’li yıllar ile beraber,
kentsel büyümenin tüm bölgeye yayılmasıyla beraber merkeze bağımlı
olmayan; ancak, aynı sınırlar içerisinde kendi başına yeten yerleşim yerleri
ortaya çıkmaya başlamıştır.
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2. Büyük kent/metropoliten alan yönetimine ilişkin kuramsal
yaklaşımlar
Büyük kentlere ilişkin kuramsal yaklaşımlar, büyük kentlerin sayıca
artması ile birlikte gündeme gelmiştir. Bu alanların nasıl yönetilmesi ile
ilgili özellikle 3 yaklaşım dikkati çekmektedir. Bunlar; “Kamu Tercihi
Okulu”, “Bütünleştirmeci Yaklaşımlar (Yeni Bölgeci ve Kent Bölgeleri)”
ve “Metropoliten Yönetişim Yaklaşımı”dır. Yukarıda verilen yaklaşımlara
kısaca değinmek gerekmektedir.
 Kamu tercihi okulu
Kamu Tercihi Okulu, iktisat disiplini içinde doğmuştur. Temel olarak
bireyciliği ve ekonomik insan varsayımını ele almaktadır. Bu okul
liberalizmin, bireyler toplamından oluştuğunu temel alarak; bireylerin
kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiklerini ifade etmektedir (Çınar,
vd. 2009:15-16). Okul, birbirleri ile yarışan çok sayıda ve seçenekte yerel
birimlerin önemine vurgu yapmakta ve bireyler toplamında yerel halkın da
kendine en uygun yeri seçeceği görüşüne inanmaktadır (Şengül, 2001: 54).
Parçalı bir yönetim modelinin önemine değinen kuramcılara göre
metropoliten alanlarda bütünleştirilmiş bir yönetim, bireylerin hizmetlerini
karşılamada etkin ve verimli bir yapıda olmayacaktır. Piyasacı bir bakış
açısıyla bireyi müşteri olarak gören bu yaklaşımda; bireylerin kendi
çıkarları doğrultusunda yapacağı yer seçimleri ile şekillenen parçalı
yönetim modelinin, kent yönetiminde daha uygun olduğu savunulmaktadır
(Çınar, vd. 2009:16-17-18).
 Bütünleştirmeci yaklaşımlar
Bütünleştirmeci yaklaşım başlığı altında temel olarak 2 adet kavram
tartışılmaktadır. Bunlar, Yeni Bölgeci ve Kent Bölgeleri yaklaşımlarıdır.
a. Yeni bölgeci yaklaşım
Yeni bölgeci yaklaşım, “Yerel yönetimlerin yeniden yapılanması; yerel
yönetimler içinde yeni bir kademe olarak bölge yönetimlerinin
oluşturulması; ulus devletin zayıflatılması ve egemenlik yetkisinin ulusüstü örgütlerle paylaşılması ile yerelde yeni bir elit ve kimlik inşası gibi
konulara odaklanmaktadır” (Çınar, vd. 2009.19-20). Bu yaklaşım ile
birlikte yerel güçlerin ve kurumların ön planda olduğu bir bölge anlayışı
gündeme gelmektedir (Çınar, vd.,2009:20). Yeni Bölgeci yaklaşımda,
metropoliten yönetişim çerçevesi içinde devlet yönetiminde yönetişim
modellerine geçiş ön planda tutulmaktadır. Bu yaklaşımda, yeni bir
mekânsal ölçeklendirme önerisi ortaya atılmaktadır. Öneriye göre hizmet,
mal, sermaye gibi farklı piyasaların genişlemesi ve rekabetin
gerçekleşmesi için mekânsal ölçeğin büyütülmesi gerekliliğine vurgu
yapılmaktadır. Metropoliten alanlarda yerel yönetimlerin birleştirilmesi ile
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“ölçek ekonomileri”nden en üst düzeyde faydalanabileceği ve düşük
büyüme ve gelirlerin azalmasının önüne geçilebileceği savunulmaktadır
(Çınar, vd.,2009:21).
b.

Kent bölgeleri yaklaşımı

“Metropoliten alan yönetimleri içerisinde sınırların değiştirilmesi ve bu
alanda sorumluluk sahibi yerel yönetimlerin yeniden örgütlenmesi, kırsal
toprakların kentsel kullanımlara aktarılmasını da beraberinde
getirmektedir”. Burada önemli olan vurgu, bir tüzel kişiliğe sahip olmayan
kırsal alanların oluşturulmak istenen bölgeler tarafından yutulmasıdır.
Böylelikle metropoliten alanların sınırları büyüyecek, daha iyi planlama ile
kentin büyüme sorunlarına müdahale edebilecek, daha aktif ve modern bir
yapıya kavuşacak ve küresel sermayeyi daha kolay çekecekleri
düşünülmektedir (Çınar, vd.,2009:22).
 Metropoliten yönetişim yaklaşımı
Kamu alanında yeniden yapılanma süreci ile birlikte, kent
yönetimlerinde yönetimden, yönetişime bir geçiş yaşanmaktadır. Bu
alanların yönetiminde geleneksek devlet müdahalesi anlayışından çok;
özel sektörlerin yatırımlarına ilişkin bir stratejik planlama anlayışına yer
verilmiştir. “Yer temelli”, “yerel ortaklı” bir anlayış, bölge politikalarının
ulaşmak istediği amaçlar içerisindedir. Yukarıda bahsedilen bütünleştirme,
yerelleştirme yaklaşımlarından daha çok, özellikle 1990’larla beraber
karmaşık mekânsal oluşumları yönetişimci bir anlayışla yeniden
ölçeklendirilmek daha revaşta olmuştur (Çınar, vd.,2009:23-34-25).
2.1. Metropoliten alanların yeniden düzenlenmesinde kullanılan
temel yöntemler
Kuramsal yaklaşımlar temel alınarak metropoliten alanların
düzenlenmesinde 3 temel yöntem kullanılmaktadır. Bunlar; (i) “katmakatılma” (annexation), (ii) “bütünleştirme” (amalgamation), (iii)
“birleştirme” (consolidation) olarak belirtilebilir (Çınar, vd.,2009:45).
 Katma/katılma (annexation)
Katma uygulaması genel olarak ABD eyaletleri için uygulanan bir
yöntemdir. Metropoliten kentlerin büyüme sınırları içerisinde özellikle
ABD’de tüzel kişiliği olmayan kırsal alanlar mevcuttur. Bu yöntem, ayrı
bir tüzel kişiliği olmayan alanların, referandum sürecine gidilmeden
büyümek
isteyen
kent
tarafından
yutulması
anlamında
değerlendirilmektedir. Katılma ise, tüzel kişiliğe sahip yerel yönetim
birimlerinin referandum yoluyla büyük kent içerisinde eritilmesidir (Çınar,
vd.,2009:46). Birtakım büyük kent yönetiminde katma modeli, temel
olarak 2 nedenden dolayı uygulanmaktadır. Bunlardan ilki, büyük ölçekte
kalkınmanın kontrol edilmesidir. İkincisi ise, vergi alanlarının
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genişletilmesi; vergiden yoksun olan kırsal alanların da vergi kapsamına
dahil edilmesi durumudur (Municipal Annexation in Texas,2012).
Türkiye’de tüzel kişiliği olmayan yerel topluluklar olmadığı için bu
yöntem, 2 biçimde işlemektedir. İlki tüzel kişiliği olan yerel yönetimlerin,
referandum yoluyla büyük belediyeye katılmasıdır. İkincisi ise bu alanların
referandum yolu yapılmadan, tüzel kişiliklerinin sona erdirilmesi ve büyük
belediyeye dahil edilmesidir (Çınar, vd.,2009:46-47).
 Bütünleştirme (amalgamation)
Bütünleştirme, yerel yönetim birimlerinin bütünleştirmeleri ve
aralarında federasyon kurmalarını içeren bir kavramdır (Keleş, 1985: 72).
Yani yerel yönetim birimlerinin federatif olarak bir araya gelmedir.
Genellikle ABD ve Avrupa’da uygulanan bütünleştirme, birden fazla tüzel
kişiliğin sınırlarının yeni bir sınır içerisinde eritilerek, yeni bir tüzel kişilik
oluşturulmasını ifade etmektedir. Gene bu yöntemde tüzel kişiliğe sahip
olan topluluklara istekleri sorulmaktadır. Katma yönteminden bağımsız,
demokratik bir süreçle bu yöntemin katılım boyutu vardır (Çınar,
vd.,2009:46-47). Büyük kent birleşmek isteyen yerel toplulukları “katma”
da olduğu gibi yutabilme özelliğine sahip değildir. Birleşme sonucunda
büyük kentte 2 düzeyli yerel federasyon kurulmaktadır. Her yerel yönetim
biriminde bir meclis bulunmakta ve büyükşehir meclisi, tüm yerel
yönetimlerin temsilcilerini bünyesinde barındırmaktadır
 Birleştirme (consolidation)
ABD’de kullanılan yöntemle birleştirme, kent merkezinde yer alan
tüzel kişiliğin sınırlarını, il (county) sınırlarını da içine alacak şekilde
birleştirilmesi ve büyütülmesidir. Yani kent merkezi ile il sınırlarının
birleştirilmesidir (city-county consolidation). Daha geniş kapsamlı bir
ifade ile kırsal alan ile kent merkezini birleştirerek, tek bir yönetim modeli
geliştirmektir. Birleştirmede dışarıda hiçbir şey bırakmadan, tekçi bir yapı
haline döndürmek, amaç edinilmiştir. Burada birleşme, tüzel kişiliği olan
yerel toplulukların istemiyle gerçekleşebilmektedir. Birleştirme
uygulamasında, yukarıda da vurgulandığı gibi referandumsuz adım
atılmamaktadır. Bu birleştirme yöntemiyle, vergi denetimi daha adil
yapılmaktadır.
3. Türkiye’de büyük kent yönetimi
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, Türkiye’de hızlı bir kentleşme süreci
başlamıştır. Artan nüfus, bir yandan kentlerin alanca büyümesine, bir
yandan da kentlerin örgütlenmesine ve iç yapılarında değişimine yol
açmıştır (Keleş, 1992:213). Kırsal alanların itici gücü, kentlerin çekici
gücü ile kırdan kente yaşanan göçler, kentlerin büyüme akışını etkilemiştir.
Artan nüfus, küçük ve orta büyüklükteki kentlerden ziyade, büyük
kentlerde yığılmalara yol açmış ve bu durum da küçük yerleşim yerlerinin
önemi azaltmıştır. Bu durum İstanbul, Ankara ve İzmir gibi birçok büyük
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kentin çevresinde yığılmaların oluşmasına sebebiyet vermiştir (Keleş,
1985:70).
Türkiye’de ilk nüfus sayımı, 1927 yılında yapılmıştır. Bu nüfus, 14
milyon olarak tespit edilmiştir. Nüfus, 1950 yılların ortalarında 24 milyon,
1960’lı yıllarda 28 milyona, 1990’larda 50 milyona ve 2000’lerde 80
milyona ulaşmıştır. Görüldüğü üzere Türkiye’de kentleşme 1950’lerden
sonra, kırdan kente yaşanan göç ile birlikte ivme kazanmıştır. Özellikle
1980’lere kadar olan kentleşme dönemi incelendiğinde; kentleşme
hızındaki artış, genel olarak sanayi kentlerinde gözlenmektedir. 1980’li
yıllar itibari sanayi sektöründen hizmet sektörüne geçiş, Türkiye’de
kentleşme sürecine hız kazandırmıştır. Bu dönüşüm metropoliten alanların
sayıca artmasına yol açmıştır. Özellikle 2000’li yıllarla birlikte
teknolojideki gelişmeler, nüfusun daha da canlanmasına sebebiyet
vermiştir.
Çok partili dönemle beraber, sanayi yatırımlarının yaygınlaştırılması,
80’lerle beraber hizmet sektöründe yaşanan artış ve bu yönde gelişen
ulaşım ağı, kırsal kesimlerden kentlere yoğun bir göçün yaşanmasına
neden olmuştur. İstanbul, Ankara ve İzmir bu gelişimi yaşayan ilk 3 kent
arasındadır. Artan nüfusla beraber bu kentler, (i) kent topraklarının
planlanması ve kullanılmasındaki zorluklar, (ii) artan konut taleplerinin
karşılanması, (iii) belediye hizmetlerinin etkin ve verimli sunulamaması,
(iv) altyapı yetersizliği, (v) çevre sorunları gibi birtakım sorunlarla
karşılaşmışlardır (Tekel, 2002: 41-43). Yaşanan bu değişimler, nüfus
olarak artan bu alanların nasıl yönetileceğine ilişkin soruları tekrar
gündeme getirmektedir.
3.1. Türkiye’de büyük kent yönetiminin tarihsel gelişimi
Türkiye’de büyük kent yönetimi için alınan kararlar ve yapılan
uygulamaların tarihsel süreci geniş yer kaplamaktadır. 1984 yılı ile birlikte,
büyük kentler yasayla desteklenerek belirli bir statü kazanmış ve 1984 yılı
sonrası uygulamalarla da etki alanları artmıştır. Bu anlamda büyük
kentlerin yönetilmesine dair süreç, 1984 dönemi öncesi ve sonrası olarak
ele alınmak istenmiştir.
3.1.1 1984 öncesi büyük kentlerin yönetimindeki durum
Büyük kentlerin yönetimine ilişkin ilk gelişmeler Osmanlı Dönemi ile
birlikte başlamıştır. 1855 yılında, Osmanlı Devleti’nde ilk belediye
teşkilatı olan İstanbul Şehremaneti kurulmuştur. Bu durum aslında İstanbul
için özel bir yönetim modelidir. Ardından 1857 yılında, İstanbul 14
belediye dairesine bölünmüştür (Ayasofya, Aksaray, Fatih, Eyüp,
Kasımpaşa, Pera, Beşiktaş, Emirgan, Büyükdere, Beykoz, , Beylerbeyi,
Üsküdar, Kadıköy ve Adalar). Aynı yıl, merkezde yer alan Galata ve
Beyoğlu semtlerinde kentsel hizmetlerin sunulması için Altıncı Daire-i
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Belediye kurulmuştur (Çınar, vd.,2009:39). 1869 tarihli "Dersaadet İdarei Belediye Nizamnamesi", büyük kent yönetimine ilişkin ilk örnek
uygulamadır. Bu uygulamayla İstanbul’a 2 kademeli bir yönetim modeli
getirilmiştir. Büyükşehir meclisi (Cemiyet-i Umumiye), belediyenin
yönetiminden sorumlu bir encümen ("Şehremaneti meclisi") ve bir de
başkan olan "Şehremini" üst kademe yönetimini oluşturmaktadır. Alt
kademe ise diğer 14 ilçe belediye meclisleri ve başkanlarından meydana
gelmektedir. 1876-1877 yılındaki “Dersaadet Belediye Kanunu” ile
birlikte İstanbul’da 14 olan ilçe belediyesi sayısı 20’ye çıkarılmıştır. 1912
tarihli “Dersaadet Belediyesi Teşkilatı Hakkında Kanun-u Muvakkat” ile
belediye meclislerine sahip ilçe belediyelerin tüzel kişiliği kaldırılarak,
onların yerine 9 Belediye Şube Müdürlüğü oluşturulmuştur. Aynı dönemde
İstanbul için tek kademeli bir yönetim modeli benimsenmiş ve bu yapı
1930 tarih ve 1580 sayılı "Belediye Kanunu"na kadar korunmuştur. 1930
tarihli Belediye Kanunu ile birlikte, nüfusu 2000’den büyük olan yerler
belediye olarak belirlenmiştir (Keleş, 1985:39). Bu yasa ile İstanbul İl Özel
İdaresi ve İstanbul Belediyesi birleştirilerek, başa merkezi yönetim
tarafından atanan bir vali getirilmiştir. Ayrıca yönetimde, halk oylaması
sonucunda seçilen üyelerden oluşan bir meclise ve encümene de yer
verilmiştir. 1956 yılına kadar bu yapı korunmuş ve 1956 yılından itibaren,
İstanbul Belediyesi ve İl Özel İdaresi’ne diğer belediyelerde olduğu gibi
seçilmiş meclislere sahip olma yetkisi verilmiştir (Keleş, 1985: 73-74).
Türkiye’de büyük kentler, 1930-1984 yılında kadar 1930 tarih ve 1580
sayılı "Belediye Kanunu” tarafından yönetilmiştir.
1961 Anayasası, büyük kent yönetimlerine özgü her hangi bir
yapılanma içermemektedir. 1960 ve 1980 yılları arasında birkaç belediye
hizmetlerini daha iyi sunabilmek adına, kendi aralarında birlikler kurmayı
denemişlerdir. Yine 1960 yılında Bakanlar Kurulu, 1980 öncesinde sayıları
10’a ulaşan, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi kentlerde nazım imar
planlarının hazırlanabilmesi için Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na bağlı
olarak Metropoliten Planlama Büroları kurmuştur (Keleş 1985: 74). 1972
yılında, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan “Metropoliten Hizmet
Birliği Yasa Tasarısı”, 1975 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan
“İstanbul Metropoliten Hizmet Birliği Yasa Tasarısı” ve 1980 tarihli
İçişleri Bakanlığı ve İskân Bakanlığı tarafından hazırlanan “Büyük Kent
Birliği Yasa Tasarısı” hizmet birliklerinin yasalaşma sürecine ilişkin
önemli düzenlemeler arasındadır (Çınar, vd.,2009:44).
1980 askeri müdahalesinden sonra, Milli Güvenlik Konseyi’nin 34
numaralı kararı ile getirilen düzenleme ile büyük kentlerdeki küçük yerel
yönetimlerin tüzel kişiliklerinin kaldırılması ve bu yerleşim yerlerinin
büyük belediyelerle birleştirilmesi kararı, büyük kentlerin yönetimi ile
ilgili ilk örneklerden birini teşkil etmektedir (Toprak, 1988:128). Bu
kararın verilmesinde, “ülkedeki hızlı nüfus artışı ve köyden kente göçün
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sonucu olarak, büyük kentlerin yakınlarında kurulmuş olan belediyelerin
aydınlatma, su, kanalizasyon ve ulaşım gibi hizmetlerin yeterli şekilde
halka götürülememesine ve kontrolün aksamasına” sebep olması
gösterilmiştir (Çınar, vd.,2009:45). Bu kararın uygulanmasının ardından,
1980 yılında Türkiye’deki belediyelerin sayısı 1.700’den, 1981 yılında
1.508’e düşmüş ve 150 civarında köyün tüzel kişiliği kaldırılmıştır. Alınan
bu karar, askeri otoritelerce farklı biçimde algılanınca, 1981 tarihli 2561
sayılı “Büyüşehirlerin Yakın Çevresindeki Yerleşim Yerlerinin Ana
Belediyelere Bağlanması Hakkında Yasa” kabul edilmiştir. Bu yasanın
amacı; “Enerji, içme ve kullanma suyu, kanalizasyon, ulaşım ve toplu
taşıma ve imar gibi temel belediye hizmetlerinin birbirleriyle uyumlu ve
bütünleştirici bir planlama içinde yeterli ölçüde ve verimli bir biçimde
yerine getirilmesini sağlamak” olarak belirtilmiştir. Yapılan bu düzenleme,
temel olarak nüfusu 300.000’nin üzerindeki kentleri kapsamaktadır. Bu
kentler; İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Gaziantep, Konya ve
Eskişehir’dir. Nüfus kriteri dışında bağlanacak yerleşimin büyük kente
olan uzaklığı, merkezdeki belediye hizmetlerinin bu yerlere kolay
getirilebilme kolaylığı, küçük yerleşim yerlerinin merkez belediye ile
birleştirilebilme olanağı da beraberinde getirmiştir. Birleştirmelerin
ardından tüzel kişiliği kaldırılan belediyeler, ya belediye şubesine ya da
mahallelere dönüştürülmüştür. Köyler ise mahalle statüsü kazanmışlardır.
1981 ile 1983 tarihleri arasında uygulanan bu yasa ile 31 belediye ile 23
köy, tüzel kişiliklerini kaybetmiştir (Keleş, 1985: 75-76).
Sıkıyönetim uygulamaları dışında, 1976 yılında Büyük İstanbul Bölgesi
Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri
Hakkında Kanun Tasarısı ile denenmek istenen ancak Türkiye Büyük
Millet Meclisi’ne gönderilmeyen tasarı, 1981 tarihli 2560 sayılı İstanbul
Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri
Hakkında Kanun ile yürürlüğe konulmuştur. İSKİ, İstanbul’un su ve
kanalizasyon hizmetlerini yürütmek için kurulan özel bir anakent yönetim
modelidir. Önerilen İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) modeli,
büyük kentlerin yönetiminde büyük bir kırılma noktası olarak
görülmektedir (Güler, 2003). Bu özel amaçlı anakent kuruluşu, İstanbul
Belediyesi’nden bağımsız olarak, özerk bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine
sahip olarak kurulmuş; 1984 yılında İstanbul Belediyesi’nin bağlı
kuruluşuna dönüşmüştür.
3.1.2 1984-2000’li yıllar arası büyük kentlerin yönetimindeki
durum
1984 yılı ve sonrası Türkiye’deki belediye ve büyük kent yönetimi
üzerine önemli çalışmalar içermektedir. 1982 Anayasası’nın 127. maddesi
doğrultusunda 1983 genel seçimlerinden hemen ardından, 18 Ocak 1984
tarihli ve 2972 sayılı “Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar
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Heyetleri Hakkında Kanun” gündemde yer almıştır. Bu yasa ile sınırları
içerisinde birden çok ilçe bulunan belediyelerde birer büyükşehir meclisi,
ilçelerde ise birer ilçe meclisi kurulması hükme bağlanmıştır. Ayrıca yasa
kapsamında bu belediyelerde her biri için seçimle iş başına gelen bir
belediye başkanının getirilmesi önerilmiştir. Yine aynı yıl, 195 sayılı
"Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname" düzenlenmiş ve 23 Mart 1984 tarihli 3030 sayılı "Büyük Şehir
Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun" ile büyükşehir yönetimi
düzenlenmiştir. Yasa çerçevesinde sınırları içerisinde birden fazla ilçe
bulunan belediyeler, büyükşehir belediyeleri olarak tanımlanmıştır. 19862000 yılları arasında yeni eklenen büyükşehirlerle birlikte belediye sayıları
16’ya ulaşmıştır.
3.1.3 2000-2012 yıllar arası büyük kentlerin yönetimindeki durum
21. yüzyılla beraber, kent yönetimleri üç-P ile bilinen “Public-Private
Partnership” (Kamu- özel ortaklığı) ile kamu hizmetlerine özel sektör
politikalarının hakim olmasıyla, yeni bir dönemi beraberinde getirmiştir.
Bu dönemde, belediyelerin idari ve mali yönden özerk, hizmetleri vergi
karşılığında değil, bedeli karşılığında sunarak ve özel piyasalardan
borçlanarak finanse etmesi öngörülmüştür (Güler, 2003).
2000’li yıllar itibari ile büyük kentlerin yönetimine dair sistemin
yetersizliği nedeni ile uygulamada bazı eksiklikler ve sorunlar ortaya
çıkmıştır (Ulusoy ve Akdemir, 2007, 262). Büyükşehir belediyelerinde
yaşanan sorunlara çözüm bulmak adına Büyükşehir Belediyesi Kanunu
Tasarısı’nın 10 Temmuz 2004 tarihinde yasalaşmasıyla büyükşehir
belediyeleri yeniden düzenlenmiş ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye
Yasası yürürlüğe girmiştir. Çalışma konusu kapsamında yasanın en dikkat
çekici noktası geçici 2. maddesidir. Pergel düzenlenmesi olarak bilinen ve
sınır genişletilmesini getiren yasanın geçici 2. maddesine göre; büyükşehir
belediyeleri ile ilgili 5216 sayılı yasa İstanbul ve Kocaeli illerinde, il
sınırları ile büyükşehir belediyesinin sınırlarını birleştirmiştir. Bunların
dışında kalan belediyelerde ise, büyükşehir belediyesinin sınırlarını, kent
özeğinden itibaren yarıçapı belli bir büyüklükteki daireler olarak
öngörmüştür. Söz konusu dairelerin yarıçapları, nüfusu 1 milyonu
geçmeyen belediyelerde 20 km, nüfusu 1-2 milyon arasında olan
belediyelerde 30 km, nüfusu 2 milyonun üzerinde olan belediyelerde ise
50 km olarak belirlenmiştir. Bu sınırlar içerisinde kalan köylerin, orman
köyleri hariç, tüzel kişiliğinin son bulması ve mahalleye dönüştürülmesi de
yasa buyruğu olarak belirtilmiştir. Söz konusu mahallelerin hangi ilçe ya
da ilk kademe belediyelerine bağlanacağına da büyükşehir belediye
meclisince karar verilmektedir. Yarıçap dahilinde kalan köyler, mahalleye
dönüştürülerek ilgili belediyeye bağlanmıştır. Bu uygulama sonucunda,
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büyükşehirlerin etrafında gelişen ve başta imar bütünlüğü olmak üzere
birçok alanda problemler yaratan yerleşim yerleri büyükşehirlerin sınırları
içerisine dahil edilmiştir (Canpolat, 2010: 93).
2000’li yıllarda yukarıda değinilen diğer değişimlerin dışında, 2005
yılında 5393 sayılı Belediye Kanunu, kapsamlı düzenlemeler yaparak
belediye olma koşulunu zorlaştırmıştır. Bu anlamda belediye kurmak için
nüfus ölçütünü 5000 olarak ve bir belediyenin sınırına da 5 km uzaklıkta
olma koşulunu getirmiştir. Bu anlamda yasanın “Tüzel Kişiliğin Sona
Erdirilmesi” başlığını taşıyan 11. maddesi bu özelliği taşımayan
belediyelerin tüzel kişiliğinin kaldırılması yönünde bir açılım yaratmıştır.
Yasaya göre tüzel kişiliği kaldırılan belediyenin mahalleleri, katıldıkları
belediyenin mahalleleri hâline gelirler. Tüzel kişiliği kaldırılan belediye ile
köylerin taşınır ve taşınmaz mal, hak, alacak ve borçları katıldıkları
belediyeye intikal eder. Nüfusu 2.000'in altına düşen belediyeler ise, köye
dönüştürülür (5393 sayılı Belediye Kanunu, 2005). Bu durum, küçük
yerleşim
yerlerinin
belediyeleştirilmesinin
önüne
geçildiğini
göstermektedir.
“Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”, büyükşehirlere
yönelik 2008 yılında yapılan köklü düzenlemelerden birisidir. Yasaya göre
yapılan en temel düzenlemeler, ilk kademe belediyelerinin kaldırılması ve
büyükşehirler bünyesinde yeni ilçe belediyelerinin kurulmasıdır. Bu
kapsamda, büyükşehirlerde 242 adet ilk kademe belediyesinin tüzel kişiliği
sona ermiş ve büyükşehirler bünyesinde 43 yeni ilçe oluşturulmuştur.
Bunun yanında, ilk kademe belediyelerinin 32’si yeni büyükşehir ilçe
belediyesine, 8’i belde belediyesine ve biri de köye dönüştürülmüştür.
2000’li yıllarda özellikle büyük kentlerin yönetimine ilişkin yerel
yönetimlerdeki reform sürecinin devam ettiğini gösteren diğer bir gelişme
ise 2011 yılı Haziran ayındaki genel seçimlerden önce birtakım il
belediyelerinin büyükşehir statüsü kazanacağına yönelik açıklamalardır.
2012 yılı Mayıs ayı ise bu hazırlıkların olgunlaştığı bir dönemi işaret
etmektedir. Hazırlık çalışmalarının ardından, 2012 tarihinde, 6360 sayılı
“On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” yürürlüğe girmiştir.
Yasa kapsamında nüfusu 750.000’den fazla olan iller büyükşehir olmuştur.
Bu kapsamda Türkiye genelinde büyükşehir olan iller 16’dan 30’a
çıkarılmıştır. Aşağıdaki tabloda, kuruluş tarihlerine kuruluş yasalarına ve
yeni eklenen büyükşehirlerin belediye ve il nüfuslarına yer verilmiştir.
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Tablo-1: 2000’li yıllar itibari ile Türkiye’deki Büyükşehirler
Sayı

Büyükşehir
Kuruluş
olan İller
Tarihi
İstanbul
1984
1
Ankara
1984
2
İzmir
1984
3
Adana
1986
4
Bursa
1987
5
Gaziantep
1987
6
Konya
1987
7
Kayseri
1988
8
Antalya
1993
9
Diyarbakır
1993
10
Erzurum
1993
11
Eskişehir
1993
12
İzmit
1993
13
Mersin
1993
14
Samsun
1993
15
Adapazarı
2000
16
Aydın
2012
17
Balıkesir
2012
18
Denizli
2012
19
Hatay
2012
20
Kahramanmaraş
2012
21
Malatya
2012
22
Manisa
2012
23
Mardin
2012
24
Muğla
2012
25
Şanlıurfa
2012
26
Tekirdağ
2012
27
Trabzon
2012
28
Van
2012
29
Ordu
2013
30
Kaynak: Zengin, 2014: 104’den uyarlanmıştır.

Kuruluş
Yasası
3030 Sayılı Yasa
3030 Sayılı Yasa
3030 Sayılı Yasa
3306 Sayılı Yasa
3391 Sayılı Yasa
3398 Sayılı Yasa
3399 Sayılı Yasa
3508 Sayılı Yasa
504 Sayılı Yasa
504 Sayılı Yasa
504 Sayılı Yasa
504 Sayılı Yasa
504 Sayılı Yasa
504 Sayılı Yasa
504 Sayılı Yasa
593 Sayılı Yasa
6360 Sayılı Yasa
6360 Sayılı Yasa
6360 Sayılı Yasa
6360 Sayılı Yasa
6360 Sayılı Yasa
6360 Sayılı Yasa
6360 Sayılı Yasa
6360 Sayılı Yasa
6360 Sayılı Yasa
6360 Sayılı Yasa
6360 Sayılı Yasa
6360 Sayılı Yasa
6360 Sayılı Yasa
6447 Sayılı Yasa

2004 tarihli 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nda (Geçici 2.
Madde), büyükşehir belediyelerinin sınırları nüfus büyüklükleri doğru
orantılı olarak, 20, 30 ve 50 km’lik yarıçaplı alanları kapsayacak biçimde
genişletilmiştir. 6360 sayılı yasa ile birlikte yapılan yeni düzenlemeye göre
büyükşehirlerin sınırları il mülki sınırlarına kadar genişletilmiştir. Daha
önceki 5216 sayılı Kanun ile ilk kez İstanbul ve Kocaeli illeri için geçerli
olan bu uygulama, yeni yasa ile beraber 30 büyükşehrin sınırlarını il sınırı
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ile örtüştürmüştür (İzci ve Turan, 2013:125). Bu gelişmenin yanında diğer
önemli ve daha önce uygulanmayan yeni bir gelişme ise bu illerdeki il özel
idarelerin tüzel kişiliğine son verilmesidir. Bununla beraber 30 büyükşehir
belediyesi için, il sınırları içerisinde yer alan tüm belde belediyeleri ve
köyler kapatılarak mahalleye dönüştürülmüş ve sınırları içerisindeki ilçe
belediyelerine bağlanmışlardır (6360 Sayılı Yasa ve Mekansal Planlama
Sorunları, 2013). 6360 sayılı yeni yasa Kamu Tercih yaklaşımının değil,
diğer bütünleşik yöntemi belirleyen yaklaşımların bir bütününü
oluşturmaktadır. Literatür taramasında bütünşehir uygulaması olarak da
belirtilen bu yaklaşımın yapısal değişiklikleri ele alındığında, Türkiye’deki
belediyecilik sistemi ile ilgili çok çarpıcı değişikliklere gidilmek istendiği
görülmektedir. Yapılan bütün araştırmalara göre yeni yasa ile sınırların
bütünleştirilmesi kapsamında getirilen değişiklikler şu şekilde
özetlenmektedir:














14 yeni büyükşehir belediyesi kurulmuştur.
Mevcutlar dahil tüm büyükşehir belediye sınırları il mülki sınırları
ile çakıştırılmıştır.
Mevcut ve yeni büyükşehir belediyesine dönüştürülen illere bağlı
ilçelerin mülki sınırları içerisinde yer alan köy ve beldelerin tüzel
kişilikleri kaldırılmıştır.
Mevcutlar da dahil olmak üzere, büyükşehir belediyelerinin
bulundukları illerde il özel idarelerinin tüzel kişilikleri
kaldırılmıştır.
Valilik bünyesinde “Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı”
kurulmuştur.
İl özel idarelerindeki encümen yapısı değişikliğe uğramıştır.
Büyükşehir belediye sınırları içerisinde toplam 27 yeni ilçe
kurulmuştur.
Toplam 30 büyükşehirdeki 1.053 belde belediyesi ile 16.082 köy,
mahalle haline getirilerek, tüzel kişilikleri sona erdirilmiştir. Yasa
çerçevesinde, köylerin % 47’si, belediyelerin % 54’ü kapanmış
olacaktır.
Büyükşehir belediyelerine, mahalleye dönüşen köylerde ticari
amaç taşımayan yapılara mimari projeler ve mühendislik projesi
yapma/yaptırma yetkisi verilmiştir.
Büyükşehir belediyelerinin görev, yetki alanları değiştirilmiştir.
(Örn: Mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, büyükşehir
belediyesi görev alanına girmiştir.)
Büyükşehir belediyesi kurulan illerde, mahalli idare birliklerinin
kapatılması gerçekleşmiştir.
Büyükşehir kapsamına girmeyen diğer 51 il belediyelerinde
nüfusu 2.000’nin altında olan belde belediyelerin tüzel kişiliğine
son verilerek, köye dönüştürülmüştür. Bu hükümle de toplam 552
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belde belediyesi tüzel kişiliğini yitirmiştir. Tüzel kişiliği
kaldırılarak köye dönüşen belediyelere, istekleri doğrultusunda
belediye meclis kararı ile komşu oldukları il, ilçeye mahalle olarak
katılabilme durumları getirilmiştir (İzci ve Turan, 2013:117-152).
Sonuç ve genel değerlendirme
Bütünleşik bir yönetimin belirli avantajları ve dezavantajları vardır.
Avantajlar kapsamında, özellikle metropoliten kentlerde kaynakların etkin
ve verimli kullanılabilmesi amacıyla bütünlüğe yönelik bir idareyi gerekli
kılmaktadır. Bu alanlarda, kent bütünlüğüne aykırı girişimlerin
engellenmesi için, bir üst denetim mekânizmasına ihtiyaç vardır.
Dezavantajları irdelenecek olunursa, makro ölçekli yapılanmalar göz
önüne alındığında büyükşehir belediyeleri, hizmetlerde merkezileşmeye
yol açmaktadır. Yerel yönetimler, merkezi yönetime oranla, halkın
yönetime katılımı ve denetlenmesi açısından daha demokratik yönetim
organlarıdır. Yerel yönetim birimlerinin tüzel kişiliğini yitirmesi,
demokratik bir anlayışa karşı gelip, tekelci bir yönetim yapısını
benimsemek anlamına gelmektedir.
1984 yılı itibari ile Türkiye’de her reform kapsamında yeniden
ölçeklendirme meselesi gündeme getirilmiştir. Bu durum yeni kentsel
politikalar bağlamında daha çok bütünleştirmeci bir yaklaşımın hakim
olduğu Türkiye’de yönetimin daha çok tekelci bir yapıda toplanmasına
neden olmuştur. Bu tekelci yapıyla “demokrasinin okulu” olarak
nitelendirilen birçok yerel yönetim organının görev ve faaliyet alanı
kaldırılmış ve en yakın merkezdeki birimlerin etkisi altında kalmaya
zorlanmışlardır. Özellikle Avrupa ve ABD’de yerel yönetim birimleri,
merkezdeki bir yere bağlanma durumunda referandum yoluna giderek,
halkın bu konudaki kararı doğrultusunda hareket etmektedirler. Türkiye’de
ise halkın kararına başvurulmadan, büyük alanlar yaratılmaya
çalışılmaktadır. Halkın karar alma ve kararlara katılma mekânizmasının
sonlandırılmaya çalışıldığı bu modelle, yatırım amaçlı faaliyetler sermaye
çıkarlarına dönük olarak gerçekleşmektedir. Ancak bu durumu sadece
sermaye çıkarları kapsamında değerlendirmek de yanlış olacaktır. Büyüme
içerisindeki talep de bütünleştirmeci bir modelin uygulanmasının altında
yatan etkenlerden bir diğerini oluşturmaktadır.
Sonuç olarak merkeziyetçi ve tekelci bir yapı, yönetimde eşitlik yerine
hizmetlerde verimsizliği, eşitsizliği ve etkin olmayan bir yapıyı
beraberinde getirmektedir. Piyasa temelli bir yönetim yapısı, toplumların
hem hizmet hem de yönetim anlamında parçalanmasına yol açacaktır Bu
nedenle büyük kent yönetim sistemlerinde halkın da ses getireceği, katılım
mekânizmalarında etkili olabileceği bir yönetim modelinin geliştirilmesine
ihtiyaç vardır. Sadece kent ölçeğinde değil, kırsal alanlarda da yerel
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yönetim birimlerinin yönetimde söz sahibi olabileceği bir model, çok daha
demokratik ve ileri götürücüdür.
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ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME DÜZEYLERİNİN
ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞLARI ÜZERİNE
ETKİSİ: BİR UYGULAMA
Ali Saklan*
1.Giriş
Örgütlerin her geçen gün daha da artan bir şekilde ihtiyaç
gösterdiği, aktif, hızlı ve verimli bir işlev görmesi bekledikleri asli
unsurlardan birisi hiç şüphesiz çalışanlarıdır. Örgütlerin veya
kurumların
hedeflerine
ulaşabilmesi
adına,
çalışanların
verimliliğinin ve etkinliğinin artırılması, örgüte karşı bağlarının
güçlendirilmesi, örgütün yararına gösterecekleri davranışların ön
plana çıkartılması son derece önemli hale geldiği görülmektedir. Bu
açıdan belirtilen bu durumların örgüt lehine gelişebilmeleri için iki
önemli örgütsel davranış kavramı ön plana çıkmaktadır. Bunlar
örgütsel özdeşleşme ve örgütsel vatandaşlık davranışıdır.
Bu kavramlardan ilki olan örgütsel özdeşleşme kavramı,
literatürde yoğun olarak sosyal kimlik teorisine ve sosyal
özdeşleşmeye dayandırılmıştır. Sosyal kimlik teorisi ve sosyal
özdeşleşme kavramları, bireyin bir sınıfa veya gruba dahil olma ve
bu sınıf veya gruba karşı sadakat ve aidiyet duygusu beslemesi hali
olarak tanımlanabilir. Literatürde bu kavramlar örgütsel bağlamda
değerlendirilmiş, örgütsel özdeşleşme ortaya çıkmıştır. Bu noktada
örgütsel özdeşleşme, bireyin kendisini çalıştığı örgüt ile aynı
nitelikte tanımlaması olarak ifade edilebilir. Tanımdan da
anlaşılacağı üzere, örgütsel özdeşleşme, çalışanın örgüte karşı
bağlılık göstermesi, örgüte karşı sadakat ve aidiyet duygusunun
baskın bir şekilde ortaya çıkmasıdır. Bu açıdan örgütlerin
çalışanlarında bu duygu ve düşünce yapısının gelişmesi ve artması
için gayret göstermesi, örgütte hangi unsurların ön plana çıkartılırsa
çalışanlarda bu duygu ve düşüncenin gelişeceğinin analiz edilmesi
gerekmektedir.
Çalışmamızda inceleyeceğimiz ikinci kavram örgütsel
vatandaşlık davranışıdır. Bu kavramda çalışanlarda, örgüt için fayda
sağlayacak, iş arkadaşlarını destekleyecek ve onlara yardımcı olacak
davranışların kendi iradeleriyle, herhangi bir ödül mekanizmasına
*
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bağlı olmadan ortaya çıkması hali olarak tanımlanabilir. Bu
kavramın örgüt içinde çalışanlarda gelişmesi, çalışanların işle
bütünleşmesine, örgüt işine kendi işiymiş gibi sahip çıkmasına ve
işe sarılmalarına, örgüt içinde iş arkadaşlarının eksikliklerinin
giderilmesi ile onlara takıldığı noktalarda yardımcı olunmasına ve
örgüt içi çatışmanın azalmasına yardımcı olacağı söylenebilir.
Çalışanların çalıştığı örgüt lehine çeşitli davranışlar
sergilemesinde yukarıda belirtilen kavramlar son derece önem arz
etmektedir. Belirtilen kavramların örgütler için önemine binaen
çalışmada, örgütsel özdeşleşme ve örgütsel vatandaşlık davranışı
kavramları üzerinde durulmuş, çalışma bu kavramlar üzerine
şekillenmiştir. Yine çalışmada, örgütsel özdeşleşme ve örgütsel
vatandaşlık davranışıyla ilgili Afyon Başaranlar Termal Otel
çalışanları üzerinde yapılan araştırmaya yer verilmiştir. Bu noktada
çalışmanın sistematiği şu şekildedir. Çalışmada öncelikle örgütsel
özdeşleşme ve örgütsel vatandaşlık davranışına ilişkin kavramsal
çerçeveye yer verilmiş olup, ardından termal otel çalışanları
üzerinde örgütsel özdeşleşme ve örgütsel vatandaşlık davranışına
ilişkin yapılan araştırmaya ilişkin veri ve analizlerden
bahsedilmiştir.
2.Kavramsal Çerçeve
2.1.Örgütsel Özdeşleşme
Örgütsel özdeşleşme kavramını daha iyi anlayabilmek adına bazı
kavramların tanımlanması önem arz etmektedir. Bunlar özdeşleşme,
sosyal kimlik kuramı ve bununla bağlantılı olarak sosyal özdeşleşme
kavramlarıdır.
Özdeşleşmenin tanımı, ilk olarak özdeşlemeyi söz bilimi,
psikolojik ve sosyolojik bir kavram olarak ele alan, politik bilimler
alanında çalışmalar yapan Lasswell tarafından yapılmıştır. Lasswell
özdeşleşmeyi; bireyin diğer bireylerle benzer olma algısı ve diğer
insanlarla oluşturduğu duygusal bağın rehberlik ettiği bir süreç
olarak tanımlamıştır (Doğanlı, 2019: 42). Yine bir başka açıdan
özdeşleşme; bireyin örgütüne karşı aidiyet ve sadakat duygusu ile
paylaştığı ortak özellikler (cinsiyet, yaş, milliyet vb.) olarak
tanımlanabilir (Ercan, 2019: 57).
Örgütsel özdeşleşmenin ortaya çıkmasına öncü rol oynayan bir
diğer kavram hiç şüphesiz sosyal kimlik (sosyal özdeşleşme)
kavramıdır. Sosyal kimlik teorisi, bireyin bir sosyal sınıfa veya
gruba kendisini dahil etmesi olarak ifade edilebilir (Dirin, 2014: 45).
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Sosyal özdeşleşme ise, bireyin bazı gruplarla veya topluluklarla
birlik olma ya da aidiyet algısı olarak tanımlanabilir (Karabulut,
2019: 38). Bu noktada hem sosyal kimlik teorisine göre, hem de
sosyal özdeşleşme kavramında grup, topluluk, örgüt vb. kavramlar
ön plana çıkmaktadır. Bu bağlamda sosyal kimlik teorisyenleri,
grubu; birbirleriyle özdeşleşen, dış grup üyelerinin aksine
kendilerini benzer şekillerde gören bir kolektif yapı olarak
görmektedirler (Stets&Burke, 2000:228). Bir birey için sosyal grup
kavramı neler ifade ediyorsa, bir çalışan için de çalıştığı örgüt aynı
şeyi ifade etmelidir. Bu açıdan durum değerlendirildiğinde örgütsel
özdeşleşme kavramı karşımıza çıkmaktadır.
Örgütsel bağlamda sosyal kimlik teorisini uygulayan Ashforth &
Meal (1989) örgütsel özdeşleşmeyi, bir üyenin, çalışanın kendisini,
örgütü tanımladığı inandığı aynı niteliklerle tanımlaması olarak
tanımlamışlardır (Tsuchiya, 2017: 2). Yine Ashforth & Meal’e göre;
bir bireyin organizasyonu, “Ben kimim?” sorusuna bir cevap
verebilir. Bu yüzden örgütsel özdeşleşme sosyal özdeşleşmenin
spesifik bir formudur ( Ashforth& Meal, 1989: 22).
Örgütsel davranış literatüründe, örgütsel özdeşleşme; genel
olarak kişi ve kuruluş arasında idrak edilebilen bilişsel bir bağ olarak
da tanımlanmaktadır (Bhattcharya&Elsbach, 2002: 26). Örgütsel
özdeşleşme yönüyle yapılan tanımlamalar incelendiğinde; bireyin
örgüte karşı bağlılığın artmasında ve yükselmesinde örgütsel
özdeşleşme kavramının son derece önemli olduğu ortaya
çıkmaktadır. Bu noktada örgütlerin çalışan nezdinde bu kavramın
gelişmesinde hangi noktaların önemli olduğunu kavramaları
gerekmektedir. Bu açıdan bireyler, benzerlik ve aidiyet duygularının
bir sonucu olarak ve örgütün değerleri, misyonuyla uyumlu
olduklarında örgütsel özdeşleşmelerini geliştirirler (Myers ve
arkadaşları, 2016: 212-213).
2.2.Örgütsel Vatandaşlık Davranışı
İlk olarak Barnard tarafından 1935 yılında ele alınıp biçimsel rol
davranışı dışındaki davranışlar olarak tanımlanan örgütsel
vatandaşlık davranışı, 1983 yılında Organ tarafından yönetim bilimi
yazınına dahil edilmiştir (Karaman, 2012: 36).
Örgütsel vatandaşlık davranışı, resmi ödül sistemi tarafından
doğrudan ve açıkça tanınmayan ve topluluğun içinde örgütün etkin
işleyişini teşvik eden, ihtiyari olarak ortaya çıkan bireysel
davranışlar olarak tanımlanabilir (Organ,1997: 86). Yine örgütsel
710

vatandaşlık davranışı, çalışanların kendi iradeleriyle yaptıkları
olumlu ve yapıcı şeyleri kapsayan, iş arkadaşlarını destekleyen ve
şirkete fayda sağlayan bir kavram olarak tarif edilebilir (Zhang,
2011: 1). Bir başka tanımla örgütsel vatandaşlık davranışı, kişinin
temel iş gereksinimlerini aşan isteğe bağlı işyeri davranışları kümesi
olarak ifade edilebilir (Jahangir ve arkadaşları, 2004: 75).
Literatür incelendiğinde örgütsel vatandaşlık davranışı üzerinde
araştırma yapan araştırmacıların örgütsel vatandaşlık davranışının
boyutları noktasında fikir birliğinde olmadığı görülmektedir. Organ,
örgütsel vatandaşlık davranışı kavramını özgecilik, nezaket,
sportmenlik (centilmenlik), sivil (sosyal) erdem ve oto kontrol
bilinci olmak üzere 5 boyutlu bir şekilde tanımlamıştır. Buna göre
örgütsel vatandaşlık davranışı boyutları aşağıdaki şekilde ifade
edilebilir (Özdemir, 2019: 35-36 ;Kaya, 2013: 279-280 ; Mahdiuon
ve arkadaşları, 2010: 179 ; Podsakoff ve arkadaşları, 2000: 516 ;
Aliyev, 2019: 33-35);
 Özgecilik (Yardımseverlik); Özgecilik diğer ifadeyle
yardımsever davranışlarla çalışma ile ilgili sorunlarda
başkalarına gönüllü olarak yardım etmeyi veya bu
sorunların ortaya çıkmasını önlemeyi içerir.
 Nezaket; İşyerinde problem yaratmayı önleyen kibar
davranışlardır. Daha açık bir anlatımla, gerekli konular
hakkında çalışanlara bilgi vermek, kaynakları ve zamanı
verimli kullanmak, sorunları önlemeye yönelik davranışlar
sergilemek şeklinde ifade edilebilir.
 Sportmenlik (Centilmenlik); İşyerinde çok fazla şikayeti
önleyen şövalye davranışlar olarak ifade edilebilir. Diğer bir
anlatımla; işin kaçınılmaz zahmet ve olumsuzluklarına
şikayet etmeden katlanmak olarak tanımlanabilir.
 Sivil (Sosyal) Erdem; Örgütün ve kişilerin lehine
sorumluluk anlayışına dayalı yapılan davranışlar olarak
tanımlanmaktadır.
 Oto Kontrol Bilinci; Çalışanlar tarafından yapılması
gereken davranışların herhangi bir denetim mekanizmasına
ihtiyaç göstermeden kurallara uygun olarak içselleştirerek
yapılmasıdır.
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Örgütsel vatandaşlık davranışı örgüt içinde birçok faktörün
yardımıyla ortaya çıkıp gelişim göstermektedir. Bu faktörler;
yöneticilerin örgüt içinde çalışanlar üzerindeki etkileri, çalışanların
niteliği ve örgütün özellikleri olarak sayılabilir. Yönetici açısından
konu değerlendirildiğinde; yöneticilerin çalışanlara destek olması,
işyerini yerinde ve etkin bir şekil temsil etmesi, çalışanlarla
işbirliğinde bulunması ve ilave sorumluluklarda bulunması vb.
davranışları, kendilerini örnek alan çalışanın nezdinde örgütsel
vatandaşlığa katkıda bulunabilir. Yine çalışanların olumlu ruhsal
özelliklere sahip ve dışa dönük özelliğe sahip olması örgütsel
vatandaşlığa katkıda bulunduğu söylenebilir. Son olarak örgütsel
yapı, çalışanlara sağladıkları olanaklarla oluşan iş tatmini, örgütün
içindeki adalet algısı (eşit işe eşit ücret vb.) örgütsel vatandaşlık
davranışının oluşumunda ve gelişimine katkıda bulunacaktır
(Çimen, 2016:4).
3.Araştırma
3.1.Araştırmanın Amacı
Araştırmanın ana amacı çalışanların örgütsel özdeşleşme ile
örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkinin belirlenmesidir.
Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sonuçlar test edilecektir.
1. Çalışanların örgütsel özdeşleşme düzeyleri demografik veri
değişkenlerine göre farklılaşmakta mıdır?
2. Çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışı düzeyleri (ve alt
boyutları)
demografik
veri
değişkenlerine
göre
farklılaşmakta mıdır?
3. Çalışanların örgütsel özdeşleşme düzeyleri örgütsel
vatandaşlık davranışı düzeylerine (ve alt boyutlarına) etki
etmekte midir?
3.2.Araştırmanın Yöntemi
Araştırma, iki veya daha çok değişken arasında birlikte değişim
varlığını ve/veya bu değişimin derecesini belirlemeyi amaçlayan
araştırmalarda kullanılan ilişkisel (korelasyonel) tarama modeli
uygulanarak gerçekleştirilmiştir.
3.3.Araştırmanın Evreni ve Örneklem Büyüklüğü
Araştırma Afyon Başaranlar Termal Otelde çalışan 49 işgören
üzerinde yapılmıştır. Anket formlarını dolduran çalışanların 17’si
kadın, 32’si erkektir.
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3.4.Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplama yöntemleri olarak anket formu
kullanılmış olup, üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde
demografik veriler, ikinci bölümde örgütsel özdeşleşme ölçeği ve
üçüncü bölümde örgütsel vatandaşlık davranışı ölçeği
bulunmaktadır.
Anket formunun demografik veriler haricinde diğer iki
bölümünde 5’li likert tipi ölçek kullanılmıştır. (1-Kesinlikle
katılmıyorum, 2-Katılmıyorum, 3-Kararsızım, 4-Katılıyorum, 5Kesinlikle katılıyorum)
Anket formunun bölümlerine ilişkin bilgiler şu şekildedir.
1. Demografik Veriler: Anket formunun birinci kısmında
katılımcının demografik bilgilerini elde etmek adına yaş,
cinsiyet, medeni durum, eğitim seviyesi, işyerindeki
çalışma süresi, çalışma yeri olmak üzere altı adet soru
yöneltilmiştir. Anketteki çalışma yeri sorusu düzenli
doldurulmadığından bu soru anket analizinde dikkate
alınmamıştır.
2. Örgütsel Özdeşleşme Ölçeği: Anket formunun ikinci
bölümünde, Ashforth ve Meal (1992) tarafından geliştirilen
Kam (2019) tarafından Türkçeye uyarlanan altı soruluk
örgütsel özdeşleşme ölçeği kullanılmıştır. Kam (2019)
tarafından yapılan çalışmada, örgütsel özdeşleşme ölçeğine
faktör analizi ile uygulanmıştır. Faktör analizi sonucunda
örgütsel özdeşleşme ölçeğinin faktör yapısının elde edilen
verilerde doğrulandığı ve bu nedenle de ölçeğin yapısal
geçerliliğe sahip olduğu ifade edilmiştir.
3. Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ölçeği: Anket formunun
üçüncü ve son bölümünde Podsakoff ve arkadaşları (2000)
tarafından kullanılan Özdemir (2019) tarafından Türkçeye
uyarlanan “Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ölçeği ” yer
almaktadır. Ölçekte; 1-4. Maddeler özgecilik boyutunu, 58. Maddeler nezaket, 9-12. Maddeler sportmenlik, 13-16.
Maddeler ise oto kontrol bilinci, 17-20. Maddeler ise sosyal
erdem boyutunu ölçmektedir. Özdemir (2019) tarafından
yapılan çalışmada örgütsel vatandaşlık davranışı sorularına
faktör analizi uygulanmıştır. Faktör analizi sonucunda
713

özetle, 12,13 ve 16. soruların çıkartılması gerektiği
belirtilmiş, orijinal ölçekte beş boyuttan oluşan örgütsel
vatandaşlık davranışı bu araştırma kapsamında faktör
analizi sonucunda iki boyuta altında toplanmıştır. Birinci
boyut vatandaşlık bilinci boyutu (1’den 11’e kadar sorular
ve 17’den 20’ye kadar olan sorular), ikinci boyut oto kontrol
bilinci (14 ve 15. Soru) olarak adlandırılmıştır.
Araştırmamızda bu durum dikkate alınarak yukarıda
belirtilen 2 boyut ve boyutlara ilişkin anket soruları
analizlerde dikkate alınmıştır.
3.5.Veri Analizi
Araştırmaya ilişkin veri analizlerinde, IBM SPSS İstatistik 25
programı kullanılmıştır. Örgütsel özdeşleşme ölçeği ve örgütsel
vatandaşlık davranışı ölçeğine ait sorulara güvenilirlik analizi
yapılmıştır. Ardından verilerden elde edilen puanların normal
dağılım gösterip göstermediği test etmek adına normallik testi
yapılmıştır. Normal dağılım sergilemeyen değişkenlere Mann
Whitney U ve Kruskal Wallis H non-parametrik testler
uygulanmıştır. Yine yapılan analizlerde, örgütsel özdeşleşme ölçeği
ile örgütsel vatandaşlık davranışı ölçeği (ve alt boyutları) arasındaki
ilişkiyi test etmek adına örgütsel özdeşleşme ölçeği ile örgütsel
vatandaşlık davranışı ölçeği (ve alt boyutları) toplam puanlarına
normal dağılım sergilemediklerinden dolayı Spearman Rho
korelasyon testi ile basit doğrusal regresyon analizi uygulanmıştır.
3.6.Bulgu ve Yorumlar
Anket sonucu toplanan veriler araştırmanın amaçları kapsamında
analiz edilmiş ve sonuçlar aşağıda verilmiştir.
Örgütsel özdeşleşme ölçeği ve örgütsel vatandaşlık davranışı
ölçeği sorularına ait yapılan güvenilirlik analizi sonucu elde edilen
Cronpach Alpha değerleri aşağıdaki tablo 1’deki gibidir.
Tablo 1: Örgütsel Özdeşleşme Ölçeği ve Örgütsel Vatandaşlık
Davranışı (ve alt boyutları) Ölçeğinin Sorularının Güvenilirlik
Analizi
Ölçekler
Örgütsel Özdeşleşme Ölçeği
Örgütsel Vatandaşlık Dav.Ölçeği
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Cronbach Alpha İfade Sayısı
0,592
6
0,917
17

-Vatandaşlık Bilinci Alt Boyutu
-Oto Kontrol Bilinci Alt Boyutu

0,895
0,862

15
2

Yukarıda tablo 1’de belirtilen değerlerin yorumlanması da
aşağıdaki belirtilen tablo 2’deki değerlere göre yapılmıştır.
Tablo 2: Cronbach Alpha Değerleri ve Yorumlanması
Cronbach
Aralığı

Alpha

Değer Aralıkta
Bulunan
Yorumlanması

0,00≤α˂0,40

Ölçek güvenilir değildir.

0,40≤α˂0,60

Ölçek düşük güvenilirdir.

0,60≤α˂0,80

Ölçek oldukça güvenilirdir.

Değerlerin

0,80≤α˂1,00
Ölçek yüksek derecede güvenilirdir.
Kaynak: Kalaycı, 2016:405
Yukarıdaki tablo 2’de belirtilen değerlerle örgütsel özdeşleşme
ölçeği ve örgütsel vatandaşlık davranışı (ve alt boyutları) ölçeği
sorularının güvenilirlik analizi yorumlanırsa; Tablo 1’de ölçeklerin
cronbach alpha değerlerinin çoğunluğunun 0,86’nın üzerinde
olduğu görülmektedir. Buradan örgütsel özdeşleşme ölçeği ve
örgütsel vatandaşlık davranışı (ve alt boyutları) ölçeğinin güvenilir
olduğu sonucuna varılabilir.
Örgütsel özdeşleşme ölçeği toplam puanı ile örgütsel vatandaşlık
davranışı ve alt boyutlarından sağlanan toplam puanlardan elde
edilen normallik testi sonuçları aşağıdaki tablo 3’deki gibidir.
Tablo 3: Örgütsel Özdeşleşme Soruları ile Örgütsel Vatandaşlık
Davranışı ve Alt Boyutlarının Sorularının Toplam Puanlarından
Elde Edilen Normallik Testi Sonuçları
Değişken

KolomogorovSmirnova
İst.
SD Sig.
Değeri

Örg. Özdeşleşme
Ölçeği

0,139

49

Örg. Vat. Dav. Ölçeği

0,197

49

0,204

49

0,290

49

-Vatandaşlık Alt
Boyutu
-Oto Kontrol Alt
Boyutu
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0,01
9
0,00
0
0,00
0
0,00
0

Shapiro-Wilk
İst.
Değeri

S
D

0,897

49 0,000

0,864

49 0,000

0,866

49 0,000

0,772

49 0,000

Sig.

Literatürde yapılan çalışmalarda hangi testin sonucunun
normallik testi olarak dikkate alınması konusunda örneklem
değerinin baz alınması yoluna gidilmiştir. Buna göre örneklem
değeri 50 ve üzeri olduğunda Kologomorov-Smirnova, 50’den daha
az olduğunda Shapiro-Wilk normallik değerleri dikkate alınması
gerekmektedir. Araştırmamızda örneklem değerimiz 49 olduğundan
Shapiro-Wilk değeri dikkate alınacaktır. Buna göre örgütsel
özdeşleşme ile örgütsel vatandaşlık davranışı ve örgütsel
vatandaşlık davranışının alt boyutlarının sig değeri (p=0,000)
0,05’den küçük olduğundan normal olmayan bir dağılım sergilediği
kabul edilmiştir. Buna göre normal dağılım sergilemeyen bu
değerlere non-parametrik testler uygulanmıştır.
1. Çalışanların örgütsel özdeşleşme düzeyleri demografik
veri değişkenlerine göre farklılaşmakta mıdır? sorusuna
ilişkin yapılan testler aşağıdaki gibidir.
Örgütsel özdeşleşme düzeyi normallik testi sonuçlarına göre
normal dağılım sergilemediğinden aşağıda non-parametrik testler
yoluyla analizler yapılmıştır.
Analizler yapılırken örgütsel özdeşleşme düzeyinin demografik
veri değişkenlerinden yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim seviyesi,
işyerindeki çalışma süresi değişkenleri yönüyle farklılaşıp
farklılaşmadığına bakılmıştır. Bu değişkenlerden cinsiyet değişkeni
için Mann Whitney U Testi, diğer değişkenler için Kruskal Wallis
H testi yapılmıştır.
Analizler sonucunda; örgütsel özdeşleşme düzeyi ile yaş (sig
p=0,618), medeni durum (sig. p=0,265), eğitim seviyesi (sig.
p=0,457), işyerindeki çalışma süresi (sig. p=0,594) değişkenleri
arasında 0,05 anlamlılık düzeyinde (p˃0,05) anlamlı bir ilişki
bulunamamıştır. Örgütsel özdeşleşme düzeyi ile cinsiyet değişkeni
(sig.p=0,047) arasında 0,05 anlamlılık düzeyinde (p˂0,05) anlamlı
bir ilişki bulunmuştur. Ortalama değerlere bakıldığında, kadın
çalışanların değeri (mean rank=30,53) erkek çalışanlara (mean
rank=22,06) göre daha yüksek görünmektedir.
2. Çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışı düzeyleri
(ve alt boyutları) demografik veri değişkenlerine göre
farklılaşmakta mıdır? sorusuna ilişkin yapılan testler
aşağıdaki gibidir.
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Örgütsel vatandaşlık davranışı düzeyi (ve alt boyutları) normallik
testi sonuçlarına göre normal dağılım sergilemediğinden aşağıda
non-parametrik testler yoluyla analizler yapılmıştır.
Analizler yapılırken örgütsel vatandaşlık davranışı düzeyinin (ve
alt boyutları) demografik veri değişkenlerinden yaş, cinsiyet,
medeni durum, eğitim seviyesi, işyerindeki çalışma süresi
değişkenleri yönüyle farklılaşıp farklılaşmadığına bakılmıştır. Bu
değişkenlerden cinsiyet değişkeni için Mann Whitney U Testi, diğer
değişkenler için Kruskal Wallis H testi yapılmıştır.
Analizler sonucunda; örgütsel vatandaşlık davranışı düzeyi ile
yaş (sig p=0,336), medeni durum (sig. p=0,112), eğitim seviyesi
(sig. p=0,142), işyerindeki çalışma süresi (sig. p=0,456)
değişkenleri arasında 0,05 anlamlılık düzeyinde (p˃0,05) anlamlı bir
ilişki bulunamamıştır. Örgütsel vatandaşlık davranışı düzeyi ile
cinsiyet değişkeni (sig.p=0,002) arasında 0,05 anlamlılık düzeyinde
(p˂0,05) anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ortalama değerlere
bakıldığında, kadın çalışanların değeri (mean rank=33,74) erkek
çalışanlara (mean rank=20,36) göre daha yüksek görünmektedir.
Örgütsel vatandaşlık davranışı düzeyinin iki alt boyutu
(vatandaşlık bilinci- oto kontrol bilinci) normallik testi sonuçlarına
göre normal kabul edilmediğinden, non-parametrik testler ile test
edilmiştir.
Analizler yapılırken vatandaşlık bilinci ve oto kontrol bilinci alt
boyutlarının demografik veri değişkenlerinden yaş, cinsiyet, medeni
durum, eğitim seviyesi, işyerindeki çalışma süresi, değişkenleri
yönüyle farklılaşıp farklılaşmadığına bakılmıştır. Bu değişkenlerden
cinsiyet değişkeni için Mann Whitney U Testi, diğer değişkenler için
Kruskal Wallis H testi yapılmıştır.
Örgütsel vatandaşlık davranışının iki alt boyutu (vatandaşlık
bilinci ve oto kontrol bilinci) ile yaş (vatandaşlık bilinci alt byt. sig.
p=0,336; oto kontrol bilinci alt byt. sig. p=0,604), medeni durum
(vatandaşlık bilinci alt byt. sig. p=0,108; oto kontrol bilinci alt byt.
sig. p=0,427), eğitim seviyesi (vatandaşlık bilinci alt byt. sig.
p=0,174; oto kontrol bilinci alt byt. sig. p=0,068), işyerindeki
çalışma süresi (vatandaşlık bilinci alt byt. sig. p=0,481; oto kontrol
bilinci alt byt. sig. p=0,181) değişkenleri arasında 0,05 anlamlılık
düzeyinde (p˃0,05) anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Vatandaşlık
bilinci alt boyutu ile cinsiyet (sig.p=0,002) değişkeni arasında 0,05
anlamlılık düzeyinde (p˂0,05) anlamlı bir ilişki bulunmuştur.
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Ortalama değerlere bakıldığında kadın çalışanların değeri (mean
rank=33,79) erkek çalışanlara göre (mean rank=20,33) daha yüksek
görünmektedir. Oto kontrol bilinci alt boyutu ile cinsiyet
(sig.p=0,002) değişkeni arasında 0,05 anlamlılık düzeyinde
düzeyinde (p˂0,05) anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ortalama
değerlere bakıldığında kadın çalışanların değeri (mean rank=33,06)
erkek çalışanlara göre (mean rank=20,72) daha yüksek
görünmektedir.
3. Çalışanların örgütsel özdeşleşme düzeyleri örgütsel
vatandaşlık davranışı düzeyine (ve alt boyutlarına) etki
etmekte midir?
sorusuna ilişkin yapılan testler
aşağıdaki gibidir.
Çalışanlarının örgütsel özdeşleşme düzeylerinin örgütsel
vatandaşlık davranışı düzeyleri ve alt boyutlarına etkisinin olup
olmadığı test etmek adına korelasyon analizi ve ilişkinin derecesini
öğrenmek adına doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. Korelasyon
analizi yapılırken normallik testinin sonuçları dikkate alınmış, bütün
değişkenler normal dağılım sergilemediğinden, tüm değişkenlere
Spearman Rho testi uygulanmıştır.
Tablo 4:Örgütsel Özdeşleşme ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve
Alt Boyutları Arasındaki Spearman Rho Korelasyon Testi Sonuçları
Örg
Örg.Vat Vat. Bil. Oto Kontrol
.Öz
. Dav. Alt Byt. Bil. Alt Byt.
d.
Örgütsel
Özdeşleşme

Örgütsel
Vatandaşlık
Davranışı

Spearman
Rho (r )
Sig. (p)
N

1

0,373

0,372

0,458

49

0,008
49

0,008
49

0,001
49

1

0,990

0,860

0,000

0,000

49

49

49

0,990

1

0,806

Spearman 0,37
3
Rho (r )

0,00
8
49
N
Vatandaşlık Spearman 0,37
2
Bilinci Alt Byt. Rho (r )
0,00
Sig. (p)
8
49
N
Sig. (p)
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0,000
49

0,000
49

49

Oto Kontrol Spearman 0,45
8
Bilinci Alt Byt. Rho (r )
0,00
Sig. (p)
1
49
N

0,860

0,806

0,000

0,000

49

49

1

49

Tablo 4’e göre;
 Örgütsel özdeşleşme puanları ile örgütsel vatandaşlık
davranışı puanları arasında anlamlı (p˂0,05), pozitif (r
değeri pozitif) ve kuvvetli (r= 0,373) bir ilişki söz
konusudur.


Örgütsel özdeşleşme puanları ile örgütsel vatandaşlık
davranışının alt boyutu vatandaşlık bilinci puanları arasında
anlamlı (p˂0,05), pozitif (r değeri pozitif) ve kuvvetli (r=
0,372) bir ilişki söz konusudur.

 Örgütsel özdeşleşme puanları ile örgütsel vatandaşlık
davranışının alt boyutu oto kontrol bilinci puanları arasında
anlamlı (p˂0,05), pozitif (r değeri pozitif) ve kuvvetli (r=
0,458) bir ilişki söz konusudur.
Yukarıdaki Tablo 4’ün sonuçlarına göre; örgütsel özdeşleşme ile
örgütsel vatandaşlık davranışı ve örgütsel vatandaşlık davranışı iki
alt boyutu arasında korelasyonel bir ilişki mevcuttur. Bu ilişkinin
derecesini ölçmek adına regresyon analizi uygulanmıştır. Burada üç
ilişkinin derecesi incelenecektir. Bu dereceler incelenirken
aşağıdaki üç model dikkate alınacaktır.
Model 1: Örgütsel Özdeşleşmenin Örgütsel Vatandaşlık
Davranışı Üzerindeki Etkisi; Bağımsız Değişken: Örgütsel
Özdeşleşme Bağımlı Değişken: Örgütsel Vatandaşlık Davranışı
Model 2: Örgütsel Özdeşleşmenin Vatandaşlık Bilinci Alt
Boyutu Üzerindeki Etkisi; Bağımsız Değişken: Örgütsel
Özdeşleşme Bağımlı Değişken: Vatandaşlık Bilinci Alt Boyutu
Model 3: Örgütsel Özdeşleşmenin Oto Kontrol Bilinci Alt
Boyutu Üzerindeki Etkisi; Bağımsız Değişken: Örgütsel
Özdeşleşme Bağımlı Değişken: Oto Kontrol Bilinci Alt Boyutu
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Tablo 5:Üç Modele İlişkin Doğrusal Regresyon Analizi
Sonuçları
Model 1
Model 2
Model 3

R
,328
,303
,366

R Kare Sabit Değer β Değeri
,108
58,540
,328
,092
54,908
,303
,134
3,631
,366

t
2,383
2,176
2,695

Sig (p)
,021
,035
,010

Tablo 5’ye göre aşağıdaki yorumlar yapılabilir.
Model 1: Bağımsız değişken olarak ele aldığımız örgütsel
özdeşleşme puanlarının bağımlı değişken olarak ele aldığımız
örgütsel vatandaşlık davranışı puanlarını yordama gücü anlamlı,
pozitif ve %10,8’dir. Doğrusal Regresyon Formülü: Örgütsel
Vatandaşlık Davranışı Puanı= 58,540+0,328*örgütsel özdeşleşme
puanı
Model 2: Bağımsız değişken olarak ele aldığımız örgütsel
özdeşleşme puanlarının bağımlı değişken olarak ele aldığımız
vatandaşlık bilinci alt puanlarını yordama gücü anlamlı, pozitif ve
% 9,2’dir. Doğrusal Regresyon Formülü: Vatandaşlık Bilinci Alt
Boyutu Puanı= 54,908+0,303*örgütsel özdeşleşme puanı
Model 3: Bağımsız değişken olarak ele aldığımız örgütsel
özdeşleşme puanlarının bağımlı değişken olarak ele aldığımız oto
kontrol bilinci alt boyutu puanlarını yordama gücü anlamlı, pozitif
ve %13,4’tür. Doğrusal Regresyon Formülü: Oto Kontrol Bilinci Alt
Boyutu Puanı= 3,631+0,366*örgütsel özdeşleşme puanı
4.Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Çalışmada, örgütsel davranış kavramları arasında öne çıkan
örgütsel özdeşleşme ve örgütsel vatandaşlık davranışı üzerinde
durulmuştur. Çalışmada ayrıca örgütsel özdeşleşme ve örgütsel
vatandaşlık davranışı ilgili olarak Afyon Başaranlar Termal Otel
çalışanları üzerinde yapılan anket çalışmasının analiz sonuçlarına
ilişkin bilgilere yer verilmiştir.
Araştırma Afyon Başaranlar Termal Otel’de çalışan 49 işgören
üzerinde yapılmıştır. 49 anket araştırmada verilere esas teşkil
etmiştir. Anket çalışmasının analizleri, IBM SPSS İstatistik 25
program vasıtasıyla yapılmıştır.
Araştırmada kullanılan anket formu üç bölümden oluşmuştur.
Birinci bölümde demografik veriler hakkında bilgiler sunulmuştur.
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İkinci bölümde örgütsel özdeşleşme ölçeği ve üçüncü bölümde de
örgütsel vatandaşlık davranışı ölçeğine yer verilmiştir.
Araştırmada örgütsel özdeşleşme ölçeği olarak Ashforth ve Meal
tarafından hazırlanan ve Kam (2019) tarafından Türkçeye uyarlanan
ölçekten, örgütsel vatandaşlık davranışı ölçeği olarak Podsakoff ve
ark. tarafından geliştirilen Özdemir (2019) tarafından Türkçeye
uyarlanan ölçekten yararlanılmıştır.
Yapılan veri analizinde üç amaç çerçevesinde analizler
gerçekleşmiştir. Öncelikle örgütsel özdeşleşme ölçeğinin ardından
örgütsel vatandaşlık davranışı ölçeğinin (ve alt boyutlarının)
demografik veriler yönünden farklılaşıp farklılaşmadığı test
edilmiştir. Son olarak çalışmanın ana amacı olan çalışanların
örgütsel özdeşleşme düzeylerinin örgütsel vatandaşlık davranışı
düzeyi (ve alt boyutları) üzerindeki etkisi olup olmadığı analiz
edilmiştir.
Öncelikle, örgütsel özdeşleşmenin demografik veriler açısından
farklılaşıp farklılaşmadığı yönünden analizler yapılmıştır. Analizler
sonucunda örgütsel özdeşleşmenin yaş, medeni durum, eğitim
seviyesi, işyerindeki çalışma süresi değişkenleri ile arasında
(p˃0,05) anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Örgütsel özdeşleşme
düzeyi ile cinsiyet değişkeni (sig.p=0,047) arasında 0,05 anlamlılık
düzeyinde (p˂0,05) anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ortalama
değerlere bakıldığında kadın çalışanların değeri (mean rank=30,53)
erkek çalışanlara (mean rank=22,06) göre daha yüksek
görünmektedir.
Ardından, örgütsel vatandaşlık davranışı düzeyinin demografik
veriler açısından farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek adına çeşitli
analizlere yer verilmiştir. Ayrıca veriler analiz edilirken örgütsel
vatandaşlık davranışı ve iki alt boyutu (vatandaşlık bilinci alt boyutu
ve oto kontrol bilinci alt boyutu) ayrı ayrı test edilmiştir. Örgütsel
vatandaşlık davranışı ile yaş, medeni durum, eğitim seviyesi ve
işyerindeki çalışma süresi değişkenleri arasında (p˃0,05) anlamlı bir
ilişki bulunamamıştır. Örgütsel vatandaşlık davranışı ile cinsiyet
değişkeni arasında (p˂0,05) anlamlı bir ilişki bulunmuştur.
Ortalama değerler incelendiğinde, kadın çalışanların erkek
çalışanlara göre, örgütsel vatandaşlık davranışı düzeyinde daha fazla
puan aldıkları görülmektedir. Örgütsel vatandaşlık davranışı iki alt
boyutu (vatandaşlık bilinci alt boyutu ve oto kontrol bilinci alt
boyutu) ile yaş, medeni durum, eğitim seviyesi, işyerindeki çalışma
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süresi değişkenleri arasında (p˃0,05) anlamlı bir ilişki
bulunamamıştır. Vatandaşlık bilinci alt boyutu ile cinsiyet değişkeni
arasında (p˂0,05) anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ortalama değerlere
bakıldığında kadın çalışanların değeri daha yüksek görülmektedir.
Oto kontrol bilinci alt boyutu ile cinsiyet değişkeni arasında
(p˂0,05) anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ortalama değerlere
bakıldığında kadın çalışanların değeri daha yüksek görülmektedir.
Örgütsel özdeşleşme, örgütsel vatandaşlık davranışı (ve alt
boyutları) ile demografik verilerle arasındaki ilişkinin test edildiği
analizler tamamlandıktan sonra, çalışmanın esas amacına yönelik
analizlere geçilmiştir. Burada çalışanların örgütsel özdeşleşme
düzeylerinin örgütsel vatandaşlık davranışı (ve alt boyutları)
düzeylerine etkisinin olup olmadığı öğrenmek adına korelasyon ve
regresyon analizleri uygulanmıştır. Çıkan sonuçlara göre, örgütsel
özdeşleşme düzeyi ile örgütsel vatandaşlık davranışı, vatandaşlık
bilinci ve oto kontrol bilinci alt boyutları arasında anlamlı ve pozitif
bir korelasyon ilişkisi bulunmuştur. Regresyon analizlerine göre;
Bağımsız değişken olarak ele aldığımız örgütsel özdeşleşme
puanlarının bağımlı değişken olarak ele aldığımız örgütsel
vatandaşlık davranışı puanlarını yordama gücü anlamlı ve
%10,8’dir. (Doğrusal Regresyon Formülü: Örgütsel Vatandaşlık
Davranışı Puanı= 58,540+0,328*örgütsel özdeşleşme puanı)
Bağımsız değişken olarak ele aldığımız örgütsel özdeşleşme
puanlarının bağımlı değişken olarak ele aldığımız vatandaşlık bilinci
alt puanlarını yordama gücü anlamlı, pozitif ve % 9,2’dir. (Doğrusal
Regresyon Formülü: Vatandaşlık Bilinci Alt Boyutu Puanı=
54,908+0,303*örgütsel özdeşleşme puanı) Bağımsız değişken
olarak ele aldığımız örgütsel özdeşleşme puanlarının bağımlı
değişken olarak ele aldığımız oto kontrol bilinci alt boyutu
puanlarını yordama gücü anlamlı, pozitif ve %13,4’tür. (Doğrusal
Regresyon Formülü: Oto Kontrol Bilinci Alt Boyutu Puanı=
3,631+0,366*örgütsel özdeşleşme puanı)
Yapılan veri analizi incelendiğinde, özellikle korelasyon ve
regresyon analizleri sonuçlarına göre çalışanların örgütsel
özdeşleşme düzeyinin örgütsel vatandaşlık davranışı düzeyini (ve
iki alt boyutunu) etkilediği, aralarında anlamlı ve pozitif ilişki
olduğu ortaya çıkmıştır. Diğer bir ifadeyle, çalışanların örgütsel
özdeşleşme düzeyi arttıkça, örgütsel vatandaşlık davranışı düzeyi
artmaktadır. Çalışmada ele alınan örgütsel özdeşleşme ve örgütsel
vatandaşlık davranışı, çalışanların işlerine ve örgütlerine
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gösterdikleri
bağlılıklarını
artırması,
motive
etmesi,
performanslarını yükseltmeleri vb. gibi hususlar yönüyle örgütün
lehine olan kavramlardır. Bundan dolayı bu iki kavramın çalışanlar
nezdinde geliştirilmesi gerekmektedir. Özellikle anket çalışmasının
sonucuna göre, örgütsel vatandaşlık davranışını yordayan örgütsel
özdeşleşmenin geliştirilmesi her iki kavramın çalışanlar nezdinde
pozitif yönde artışına yardımcı olacaktır. Bu noktada; gerek kamu
sektöründe gerekse de özel sektörde çalışan örgüt, kurum ve
kuruluşlara şu önerilerde bulunulabilir.
 Örgütlerin, örgüt düzeyinde özdeşleşmenin artırılmasının
sağlanması için, örgüt içinde çalışanlar nezdinde adil
uygulamaların, örgüt kültürünün, çalışanın bu örgütte
çalıştığından gurur duymasını ve benimsemesini sağlayacak
rol, davranış, kuralların ve örgütsel değerlerin belirlenmesi,
 Örgüt içinde çalışanların örgüte karşı aidiyet ve sadakat
duygularını geliştirilebilmesine yönelik politikaların
geliştirilmesi,
 Çalışanların örgüt içinde işini kendi işiymiş gibi
sahiplenmeleri adına yetki ve sorumluluk dengesinin
düzgün dağıtılması ve çalışanın yaptığı işi gönüllü ve istekli
bir şekilde yapılmasının teşvik edilmesi,
 Çalışanların yaptığı işin örgüt için çok önemli olduğunun ve
çalışanın örgüt için değerli olduğunun hissettirilmesi adına
çalışanın taltif edilmesi,
 Örgüt içinde bir aile ortamının oluşmasının sağlanarak,
örgüt içi çatışmaların azaltılması ve en aza indirilmesi,
uygun olacaktır.
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NOMOFOBİNİN TÜKENMİŞLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
(HEMŞİRELER VE DOKTORLAR ÖRNEĞİ)
Ayhan Bayram*
1. Giriş
Bilgi ve iletişim teknolojileri, insan hayatına getirdiği kolaylıklar ve
avantajlar nedeniyle yaşamın her alanında yaygın olarak kullanılmakta ve
çoğu zaman ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır. İletişim araçlarının
gelişimine bakıldığında posta kuşları, duman, mektup, ilk kablolu iletişim
aracı olarak telgraf ve bunu telefonun icadı takip etmiştir. Daha sonraları
ise 1980’lerde tanıtılmaya başlayan ancak yaygın olarak kullanımına
1990’ların ortalarında geçilmiş olan kablosuz ve taşınabilir mobil
telefonlar ve zaman içerisinde yerini günümüzde en yaygın kullanılan
birçok niteliğe sahip akıllı telefonlara bırakmıştır (Hakkari, 2018:787).
Akıllı telefonlarla rahatlıkla internete erişim imkanına kavuşmak, sosyal
medya ve daha birçok uygulamanın kullanılabilmesi, hızlı bir şekilde
bilgiye erişme ve iletişime geçme imkânı sunması bireylerin akıllı
telefonlarla daha fazla zaman geçirilmesine neden olmaktadır. Ayrıca
hayatımızda rutin olarak gerçekleştirdiğimiz pek çok eylemin akıllı
telefonlarla yapılabilmesi cihazlara olan bağımlılığı dolayısıyla da
cihazlara ulaşılamama durumunda yaşanan kaygıyı artırmaktadır (Yıldırım
ve Correia, 2015:132; Yıldırım, Sumuer, Adnan ve Yıldırım, 2016:1324).
Öte yandan bu teknoloji ile insan etkileşiminde gelinen noktada ise
Cambridge Sözlüğü 2018 yılında halk oylamasıyla nomofobiyi yılın
kelimesi seçmiştir (Eren vd., 2020:134). İngilizce “no mobilephone
phobia” ifadesinin kısaltması olarak türetilmiş olan “nomophobia”
Türkçesi en kapsayıcı ifade ile “akıllı telefonsuz kalma korkusu” dur.
Nomofobi dört boyut altında incelenmiştir. İletişimi kaybetme, anlık
iletişim kuramama anlamına gelirken, cihazdan yoksunluk şarjın bitmesi,
cihazın bozulması, çekmemesi gibi durumlarda kişilerin karşı tarafa nasıl
erişebileceği ya da kendisine nasıl erişileceğine ilişkin gerginlik
hissetmesidir. Çevrimiçi olamama bireyin kendini sosyal bağlantıdan uzak
hissetmesi olarak ifade edilmektedir. Bilgiye ulaşamamama, bireyin
düzenli olarak merak ettiği olgular hakkında yaptığı araştırmaların
sonucuna erişememenin getirdiği gerginlik olarak tanımlanabilir
(Yıldırım, 2015:15). Cep telefonlarının yerini alan akıllı telefonların
sağladığı sayısız dikkat cezbedici imkân ve bu imkânlara alışmış olma
durumu bu korkunun sebebini oluşturmaktadır. Zaman öldürücü etkisi
sebebiyle iş performansını ve verimliliği olumsuz etkilediği, dolayısıyla
elektronik kaytarmanın bir başka çeşidi olduğu ifade edilmektedir (Erdem,
(Dr. Öğr. Üyesi); Giresun Üniversitesi, Görele Uygulamalı Bil. Yüksekokulu, Ulaştırma
ve Lojistik Bölümü, Giresun-Türkiye. e-mail: ayhan_bayram1987@hotmail.com
*
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Türen ve Kalkın, 2017:3). Bu durum tükenmişliğe neden olmaktadır.
Freudenberger (1974), tükenmişliği ilk kez “başarısızlık, yıpranma, enerji
ve güç kaybı veya insanın iç kaynakları üzerinde karşılanamayan istekler
sonucunda ortaya çıkan bir tükenme durumu” şeklinde tanımlamıştır. Daha
sonra Maslach ve Jackson (1981), tükenmişliği; insanda ortaya çıkan
fiziksel bitkinlik, uzun süren yorgunluk, çaresizlik ve umutsuzluk
duyguları ile birlikte bireyin yaptığı işe, hayata ve diğer insanlara karşı
gösterdiği olumsuz tutumları kapsayan fiziksel ve zihinsel boyutlu bir
sendrom olarak tanımlamışlardır (Avşaroğlu, Deniz ve Kahraman,
2005:116). Tükenmişlik üç boyut altında incelenmiştir. Duygusal
tükenme; bireysel stres boyutunu ifade ederken, bireyin duygusal ve
fiziksel kaynaklarında azalma durumunu açıklamaktadır. Duyarsızlaşma;
tükenmişliğin kişiler arası boyutunu temsil etmekte ve hizmet sunulan
kişilere yönelik negatif, katı tutum, davranış ve işe karşı tepkisizleşmeyi
belirtmektedir. Kişisel başarı duygusu ise; “kişinin kendisini olumsuz
değerlendirme eğiliminde olmasını” ifade etmektedir (Maslach, Schaufeli
ve Leiter, 2001:399).
Literatür incelendiğinde, nomofobinin ve tükenmişlik üzerindeki
etkisini inceleyen bir çalışmanın olmadığı görülmüştür. Bu yönüyle
literatürde yer alan bu eksikliği dolduracağı için bu çalışmanın önemli
olduğu düşünülmektedir. Nomofobinin yoğun olduğu örgütlerde
çalışanların performansının olumsuz etkilendiği, verimsizliğin arttığı ve bu
durumunda çalışanların tükenmişlik yaşamasına neden olmaktadır.
Nomofobinin verimsizlik, iş performansı gibi etkenler dolayısıyla
tükenmişliği pozitif olarak etkileyebileceği düşünülmektedir. Bu
doğrultuda aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir.
H1: Nomofobi tükenmişliğe pozitif yönde anlamlı olarak etki
etmektedir.
Araştırmada hemşireler ve doktorlarda nomofobinin tükenmişlik
üzerindeki etkisinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.
2. Yöntem
Çalışmanın bu bölümünde, hemşire ve doktorlarda nomofobinin
tükenmişliğe etkisinin belirlenmesine ilişkin çeşitli istatistiki yöntemler
kullanılmıştır ve nomofobinin tükenmişliğe etki durumunun tespit
edilmesi amaçlanmıştır.
2.1. Veri Toplama Araçları
Bu çalışmada yüzyüze anket yöntemi kullanılarak veriler toplanmıştır.
Anket formunun ilk kısmında, demografik özellikleri belirlemeye yönelik
4 soru sorulmuştur. İkinci kısımda ise nomofobi ve tükenmişlik
düzeylerinin belirlenmesine yönelik ifadeler yer almaktadır. Nomofobi
için Yıldırım ve Correira (2015) tarafından geliştirilen ve Yıldırım,
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Sumuer, Adnan ve Yıldırım (2015) tarafından Türkçe’ye uyarlanarak
geçerlilik ve güvenirlik çalışması yapılan nomofobi ölçeği kullanılmıştır.
Ölçek, bilgiye ulaşamama, iletişimi kaybetme, çevrimiçi olamama ve
cihazdan yoksunluk olmak üzere dört alt boyuttan ve toplam 20 maddeden
oluşmaktadır. Nomofobi ölçeğinin Cronbach’s Alpha değerinin ,914
olduğu belirlenmiştir. Tükenmişlik için Maslach ve Jackson (1981)
tarafından geliştirilen, Ergin’in (1992) Türkçe’ye uyarlayarak, geçerlilik
ve güvenilirlik çalışmasını yaptığı tükenmişlik sendromu ölçeği
kullanılmıştır. Ölçek, duyarsızlaşma, duygusal tükenme ve kişisel başarı
alt boyutlarını oluşturan 22 ifadeden oluşmaktadır. Tükenmişlik ölçeğinin
Cronbach’s Alpha değerinin ,857 olduğu belirlenmiştir.
2.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Araştırmanın evrenini, Giresun ilindeki hemşireler ve doktorlar
oluşturmaktadır. Araştırmanın örnekleminde olasılığa dayanmayan
örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır
(Altunışık, Coşkun, Bayraktaroğlu ve Yıldırım, 2012:142). 112 hemşire ve
doktora yüz yüze anket yapılmış, hatalı ya da eksik olan 7 anket elenerek,
105 anket analiz edilmiştir. Araştırmaya katılanların % 25,7’si erkek, %
74,3’ü kadın, % 58,1’i evli, % 41,9’u bekar, % 28,6’sı doktor, % 71,4’ü
hemşire ve genel yaş ortalamasının 29,704±8,209 olduğu belirlenmiştir.
2.3. Araştırmanın Modeli
Araştırmaya ilişkin model şekil 1’de gösterildiği gibidir.

NOMOFOBİ
TÜKENMİŞLİK

Bilgiye Ulaşamama

Duygusal Tükenme
İletişimi Kaybetme

Duyarsızlaşma

Çevrimiçi Olamama

Kişisel Başarı

Cihazdan Yoksunluk

Şekil 1. Araştırmanın Modeli
Şekil 1’de yer alan araştırma modelinde nomofobinin tükenmişliğe
etkisi incelenmiştir.
2.4. İstatistiksel Analiz
Nomofobinin tükenmişlik üzerindeki etkisi ve aralarındaki ilişkiyi
belirleyebilmek için korelasyon analizi, değişkenlerin etki düzeyini
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belirleyebilmek için de regresyon analizi yapılmıştır. Araştırmanın
bulguları %95 güven aralığı ve ,05 anlamlılık düzeyinde
değerlendirilmiştir. Araştırmada kullanıla ölçeklere açımlayıcı ve
araştırmanın modeline doğrulayıcı faktör analizleri yapılmış ve orijinal
formla yakın benzerlik gösterdiği belirlenmiştir.
3. Bulgular
Nomofobi ölçeğinin yapı geçerliliğini belirlemek için verilere
açımlayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Sonuçlar (KMO=0,883; X2=
1857,405; df=120; p=,000) verilere faktör analizi yapılabileceğini
göstermektedir. En düşük faktör yükü ,35 alınmış ve ölçekteki bir ifadenin
faktördeki yükü bu değerin üzerindeyse ve bu ifadenin diğer faktörlerdeki
yükünden ,10 veya daha yüksek ise ifade o faktörde sayılmıştır (Barnes,
Cote, Cudeck ve Malthouse, 2001:80). 3, 4, 11 ve 15. maddelerin faktör
yüklerinin, diğer faktördeki yükleri arasındaki fark ,10’un altında olduğu
için ölçekten çıkarılmıştır. Varimax faktör analizine göre, % 76,139’unu
açıklayan ve öz değeri birin üzerinde dört faktör belirlenmiştir. Birinci
faktör, yükleri ,848 ve ,723 arasında değişen beş maddeden oluşmaktadır.
Faktörün toplam varyansı açıklama oranı % 25,721 ve özdeğeri 4,115’dir.
İkinci faktör, yükleri ,893 ve ,666 arasında değişen beş maddeden
oluşmaktadır. Faktörün toplam varyansı açıklama oranı % 24,934 ve
özdeğeri 3,989’dur. Üçüncü faktör, yükleri ,842 ve ,661 arasında değişen
üç maddeden oluşmaktadır. Faktörün toplam varyansı açıklama oranı %
14,144 ve özdeğeri 2,263’tür. Dördüncü faktör, yükleri ,669 ve ,648
arasında değişen üç maddeden oluşmaktadır. Faktörün toplam varyansı
açıklama oranı % 11,341 ve özdeğeri 1,815’tir.
Tükenmişlik ölçeğinden elde edilen verilere (KMO=0,852; X2=
1201,481; df=153; p=,000), faktör analizi yapılmıştır. 8, 9, 12 ve 17.
maddelerin faktör yüklerinin, diğer faktördeki yükleri arasındaki fark
,10’un altında olduğu için ölçekten çıkarılmıştır. Varimax faktör analizine
göre, % 57,143’ünü açıklayan ve öz değeri birin üzerinde üç faktör
belirlenmiştir. Birinci faktör, yükleri ,874 ve ,575 arasında değişen yedi
maddeden oluşmaktadır. Faktörün toplam varyansı açıklama oranı %
25,926 ve özdeğeri 4,667’dir. İkinci faktör, yükleri ,787 ve ,501 arasında
değişen altı maddeden oluşmaktadır. Faktörün toplam varyansı açıklama
oranı % 17,228 ve özdeğeri 3,101’dir. Üçüncü faktör, yükleri ,680 ve ,591
arasında değişen beş maddeden oluşmaktadır. Faktörün toplam varyansı
açıklama oranı % 13,990 ve özdeğeri 2,518’dir. Araştırma modelinin uyum
indekslerini değerlendirmek amacıyla yapılan doğrulayıcı faktör analizi
sonuçlarına Tablo 1’de yer verilmiştir.
Tablo 1. Araştırma Modelinin Uyum İndeksleri
Uyum Ölçüsü

İyi Uyum

Kabul Ed.
Uyum
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Model

Uyum

X2/sd
(876,021/504)
REMSEA
RMR
CFI
GFI
AGFI
AIC
CAIC
ECVI

0 ≤ x2/sd ≤ 3

3 ≤ x2/sd ≤ 5

0,05 ≤
REMSEA ≤
0,08
0,05 ≤ RMR ≤
RMR ≤ 0,05
0,80
0,95 ≤ CFI ≤
0,90 ≤ CFI ≤
1,00
0,95
0,95 ≤ GFI ≤
0,90 ≤ GFI ≤
1,00
0,95
0,90 ≤ AGFI
0,85 ≤ AGFI ≤
≤ 1,00
0,90
Karşılaştırılan model için
AIC’ten daha küçük
Karşılaştırılan model için
CAIC’ten daha küçük
Karşılaştırılan model için
CAIC’ten daha küçük
0 ≤ REMSEA
≤ 0,05

1,738

İyi Uyum

,077

Kabul
Edilebilir

,117
,907
,909
,691

Zayıf
Uyum
Kabul
Edilebilir
Kabul
Edilebilir
Zayıf
Uyum

1058,021 <
1190,000
13950,532<
3364,106
10,173 <
11,442

Kabul
Kabul
Kabul

X2/sd iyi uyum; RMSEA, CFI ve GFI kabul edilebilir uyum ve RMR
ile AGFI zayıf uyum olduğunu göstermektedir. AIC, CAIC ve ECVI’ya
göre de gerçeğe en yakın modelin seçiminin sağlandığı görülmektedir. Bu
sonuçlara göre modelin genel olarak uyumunun sağlandığı söylenebilir.
Tablo 2’de değişkenlere ilişkin puan ortalamalarına yer verilmiştir.
Tablo 2. Değişkenlere İlişkin Puan Ortalamaları
Değişkenler
Bilgiye Ulaşamama
İletişimi Kaybetme
Çevrimiçi Olamama
Cihazdan Yoksunluk
Nomofobi
Duygusal Tükenme
Duyarsızlaşma
Kişisel Başarı
Tükenmişlik

n
105
105
105
105
105
105
105
105
105

Ort.
2,23
3,06
1,89
2,33
2,45
2,85
2,18
3,91
3,02

S.s.
1,103
1,094
,892
1,026
,813
1,017
,888
,755
,625

Örneklem grubunun nomofobi puan ortalaması (X̄=2,45±,813) orta ve
tükenmişlik puan ortalamasının da (X̄=3,02±,625) orta düzeyde olduğu
belirlenmiştir. Değişkenlere ilişkin korelasyon analizi sonuçları Tablo 3‘te
verilmiştir.
Tablo 3. Değişkenlere İlişkin Korelasyon Analizi Sonuçları
Değişken I
Nomofobi
Bilgiye Ulaşamama
Bilgiye Ulaşamama

Değişken II
Tükenmişlik
Duygusal Tükenme
Duyarsızlaşma
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n
105
105
105

r
,444
,432
,448

p
,000
,000
,000

Bilgiye Ulaşamama
İletişimi Kaybetme
İletişimi Kaybetme
İletişimi Kaybetme
Çevrimiçi Olamama
Çevrimiçi Olamama
Çevrimiçi Olamama
Cihazdan Yoksunluk
Cihazdan Yoksunluk
Cihazdan Yoksunluk

Kişisel Başarı
Duygusal Tükenme
Duyarsızlaşma
Kişisel Başarı
Duygusal Tükenme
Duyarsızlaşma
Kişisel Başarı
Duygusal Tükenme
Duyarsızlaşma
Kişisel Başarı

105
105
105
105
105
105
105
105
105
105

,083
,061
,086
,198
,371
,394
-,054
,370
,432
,043

,402
,536
,381
,043
,000
,000
,585
,000
,000
,665

Nomofobi ile tükenmişlik değişkenlerinin puanları arasında 0,444
(pozitif) düzeyinde (p=,000<,05) zayıf bir ilişki olduğu belirlenmiştir.
Nomofobinin puanı arttıkça tükenmişliğin de puanı artmaktadır.
Bilgiye ulaşamama ile duygusal tükenme değişkeninin puanı arasında
0,432 (pozitif) düzeyinde (p=,000<,05) zayıf bir ilişki; duyarsızlaşma
değişkeninin puanı arasında 0,448 (pozitif) düzeyinde (p=,000<,05) zayıf
bir ilişki ve kişisel başarı değişkeninin puanı arasında 0,083 (pozitif)
düzeyinde (p=,402>,05) anlamlı olmayan bir ilişki olduğu belirlenmiştir.
Bilgiye ulaşamama değişkeninin puanı arttıkça duygusal tükenme ve
duyarsızlaşma değişkenlerinin de puanı artmaktadır.
İletişimi kaybetme ile duygusal tükenme değişkeninin puanı arasında
0,061 (pozitif) düzeyinde (p=,536>,05) anlamlı olmayan bir ilişki;
duyarsızlaşma değişkeninin puanı arasında 0,086 (pozitif) düzeyinde
(p=,381>,05) anlamlı olmayan bir ilişki ve kişisel başarı değişkeninin
puanı arasında 0,198 (pozitif) düzeyinde (p=,043<,05) çok zayıf bir ilişki
olduğu belirlenmiştir. İletişimi kaybetme değişkeninin puanı arttıkça
kişisel başarı değişkeninin de puanı artmaktadır.
Çevrimiçi olamama ile duygusal tükenme değişkeninin puanı arasında
0,371 (pozitif) düzeyinde (p=,000<,05) zayıf bir ilişki; duyarsızlaşma
değişkeninin puanı arasında 0,394 (pozitif) düzeyinde (p=,000<,05) zayıf
bir ilişki ve kişisel başarı değişkeninin puanı arasında 0,054 (negatif)
düzeyinde (p=,585>,05) anlamlı olmayan bir ilişki olduğu belirlenmiştir.
Çevrimiçi olamama değişkeninin puanı arttıkça duygusal tükenme ve
duyarsızlaşma değişkenlerinin de puanı artmaktadır.
Cihazdan yoksunluk ile duygusal tükenme değişkeninin puanı arasında
0,370 (pozitif) düzeyinde (p=,000<,05) zayıf bir ilişki; duyarsızlaşma
değişkeninin puanı arasında 0,432 (pozitif) düzeyinde (p=,000<,05) zayıf
bir ilişki ve kişisel başarı değişkeninin puanı arasında 0,043 (pozitif)
düzeyinde (p=,665>,05) anlamlı olmayan bir ilişki olduğu belirlenmiştir.
Cihazdan yoksunluk değişkeninin puanı arttıkça duygusal tükenme ve
duyarsızlaşma değişkenlerinin de puanı artmaktadır. Nomofobinin
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tükenmişlik değişkeni üzerindeki etkisine ilişkin regresyon analizi
sonuçları Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4. Nomofobinin Tükenmişliğe Etkisi
Değişkenler
Sabit
Nomofobi
R= ,444

Model
Değişken.
2,184
,341
2
R = ,197

St. Hata

Standart
Katsayılar ()

,175
,068
F= 25,314

,444
p=,000

t

Sig.

12,469
5,031

,000
,000

Nomofobi değişkeninin tükenmişlik değişkenine etkisi incelendiğinde,
R=,444; R2=,197; F=25,314 ve anlamlılık değeri=,000 olarak bulunmuştur.
R2 değeri ile tükenmişlik değişkenindeki değişmenin % 19,7’lik kısmı
nomofobi değişkenince açıklanmaktadır. Anlamlılık değeri (p=,000<,05)
,05’ten küçük olduğu için F değeri, modelin anlamlı olduğunu
göstermektedir (H1=Kabul). Nomofobi değişkenindeki 1 birimlik artış
toplamda tükenmişlik değişkenini 0,444 birim artıracaktır. Nomofobi
değişkeninin (p=,000<,05) anlamlılık değeri istatistiksel olarak anlamlı
olduğu için tükenmişlik değişkenini azaltmak için nomofobi değişkeninin
de azaltılması gerekmektedir. Bilgiye ulaşamama, iletişimi kaybetme,
çevrimiçi olamama ve cihazdan yoksunluk değişkenlerinin duygusal
tükenme değişkeni üzerindeki etkisine ilişkin çoklu regresyon analizi
sonuçları Tablo 5’te verilmiştir.
Tablo 5. Bilgiye Ulaşamama, İletişimi Kaybetme, Çevrimiçi Olmama
ve Cihazdan Yoksunluğun Duygusal Tükenmeye Etkisi
Değişkenler

Model
Değişken.

St. Hata

Standart
Katsayılar
()

t

Sig.

Sabit

1,989

,305

6,511

,000

Bilgiye Ulaşamama

,302

,127

,328

2,388

,019

İletişimi Kaybetme

-,140

,090

-,151

-1,562

,122

Çevrimiçi Olamama

,212

,119

,186

1,775

,079

Cihazdan Yoksunluk

,092

,130

,093

,706

,482

R= ,485

R2= ,236

Düz.
R2=,205

F= 7,707

p=,000

Bilgiye ulaşamama, iletişimi kaybetme, çevrimiçi olamama ve
cihazdan yoksunluk değişkenlerinin duygusal tükenme değişkenine etkisi
incelendiğinde, R=,485; R2=,236; düzeltilmiş R2=,205; F=7,707 ve
anlamlılık değeri=,000 olarak bulunmuştur. Düzeltilmiş R2 değeri ile
duygusal tükenme değişkenindeki değişmenin %20,5’lik kısmı bilgiye
ulaşamama, iletişimi kaybetme, çevrimiçi olamama ve cihazdan yoksunluk
değişkenlerince açıklanmaktadır. Anlamlılık değeri (p=,000<,05) ,05’ten
küçük olduğu için F değeri, modelin anlamlı olduğunu göstermektedir.
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Bilgiye ulaşamama değişkeninin (p=,019<,05) anlamlılık değeri
istatistiksel olarak anlamlı olduğundan duygusal tükenme değişkenini
azaltmak için bilgiye ulaşamamanın da azaltılması gerekmektedir. İletişimi
kaybetme değişkeninin (p=,122>,05) anlamlılık değeri istatistiksel olarak
anlamlı olmadığı için duygusal tükenmeye bir etkisi bulunmamaktadır.
Çevrimiçi olamama değişkeninin (p=,079>,05) anlamlılık değeri
istatistiksel olarak anlamlı olmadığı için duygusal tükenmeye bir etkisi
bulunmamaktadır. Cihazdan yoksunluk değişkeninin (p=,482>,05)
anlamlılık değeri istatistiksel olarak anlamlı olmadığı için duygusal
tükenmeye bir etkisi bulunmamaktadır. Bilgiye ulaşamama, iletişimi
kaybetme, çevrimiçi olamama ve cihazdan yoksunluk değişkenlerinin
duyarsızlaşma değişkeni üzerindeki etkisine ilişkin çoklu regresyon analizi
sonuçları Tablo 6’da verilmiştir.
Tablo 6. Bilgiye Ulaşamama, İletişimi Kaybetme, Çevrimiçi Olmama
ve Cihazdan Yoksunluğun Duyarsızlaşmaya Etkisi
Değişkenler

Model
Değişken.

St. Hata

Sabit

1,300

,262

Bilgiye Ulaşamama

,208

,108

Standart
Katsayılar
()

t

Sig.

4,969

,000

,258

1,919

,058

İletişimi Kaybetme

-,110

,077

-,136

-1,436

,154

Çevrimiçi Olamama

,190

,102

,191

1,857

,066

Cihazdan Yoksunluk

,171

,112

,197

1,533

,129

R= ,514

R2= ,264

Düz.
R2=,235

F= 8,989

p=,000

Bilgiye ulaşamama, iletişimi kaybetme, çevrimiçi olamama ve
cihazdan yoksunluk değişkenlerinin duyarsızlaşma değişkenine etkisi
incelendiğinde, R=,514; R2=,264; düzeltilmiş R2=,235; F=8,989 ve
anlamlılık değeri=,000 olarak bulunmuştur. Düzeltilmiş R 2 değeri ile
duyarsızlaşma değişkenindeki değişmenin %23,5’lik kısmı bilgiye
ulaşamama, iletişimi kaybetme, çevrimiçi olamama ve cihazdan yoksunluk
değişkenlerince açıklanmaktadır. Anlamlılık değeri (p=,000<,05) ,05’ten
küçük olduğu için F değeri, modelin anlamlı olduğunu göstermektedir.
Bilgiye ulaşamama değişkeninin (p=,058>,05) anlamlılık değeri
istatistiksel olarak anlamlı olmadığı için duyarsızlaşmaya bir etkisi
bulunmamaktadır. İletişimi kaybetme değişkeninin (p=,154>,05)
anlamlılık değeri istatistiksel olarak anlamlı olmadığı için duyarsızlaşmaya
bir etkisi bulunmamaktadır. Çevrimiçi olamama değişkeninin
(p=,066>,05) anlamlılık değeri istatistiksel olarak anlamlı olmadığı için
duyarsızlaşmaya bir etkisi bulunmamaktadır. Cihazdan yoksunluk
değişkeninin (p=,129>,05) anlamlılık değeri istatistiksel olarak anlamlı
olmadığı için duyarsızlaşmaya bir etkisi bulunmamaktadır. Bilgiye
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ulaşamama, iletişimi kaybetme, çevrimiçi olamama ve cihazdan yoksunluk
değişkenlerinin kişisel başarı değişkeni üzerindeki etkisine ilişkin çoklu
regresyon analizi sonuçları Tablo 7’de verilmiştir.
Tablo 7. Bilgiye Ulaşamama, İletişimi Kaybetme, Çevrimiçi Olmama
ve Cihazdan Yoksunluğun Kişisel Başarıya Etkisi
Değişkenler

Model
Değişken.

St. Hata

Standart
Katsayıla
r ()

t

Sig.

Sabit

3,611

,252

14,132

,000

Bilgiye Ulaşamama

,065

,105

,095

,621

,536

İletişimi Kaybetme

,140

,074

,202

1,882

,063

Çevrimiçi Olamama

-,113

,099

-,133

-1,142

,256

Cihazdan Yoksunluk

-,025

,108

-,034

-,235

,815

R= ,232

R2= ,054

Düz.
R2=,016

F= 1,416

p=,234

Bilgiye ulaşamama, iletişimi kaybetme, çevrimiçi olamama ve
cihazdan yoksunluk değişkenlerinin kişisel başarı değişkenine etkisi
incelendiğinde, R=,232; R2=,054; düzeltilmiş R2=,016; F=1,416 ve
anlamlılık değeri=,234 olarak bulunmuştur. Düzeltilmiş R2 değeri ile
duyarsızlaşma değişkenindeki değişmenin %1,6’lık kısmı bilgiye
ulaşamama, iletişimi kaybetme, çevrimiçi olamama ve cihazdan yoksunluk
değişkenlerince açıklanmaktadır. Anlamlılık değeri (p=,234>,05) ,05’ten
büyük olduğu için F değeri, modelin anlamlı olmadığını göstermektedir.
Bilgiye ulaşamama değişkeninin (p=,536>,05) anlamlılık değeri
istatistiksel olarak anlamlı olmadığı için kişisel başarıya bir etkisi
bulunmamaktadır. İletişimi kaybetme değişkeninin (p=,063>,05)
anlamlılık değeri istatistiksel olarak anlamlı olmadığı için kişisel başarıya
bir etkisi bulunmamaktadır. Çevrimiçi olamama değişkeninin
(p=,256>,05) anlamlılık değeri istatistiksel olarak anlamlı olmadığı için
kişisel başarıya bir etkisi bulunmamaktadır. Cihazdan yoksunluk
değişkeninin (p=,815>,05) anlamlılık değeri istatistiksel olarak anlamlı
olmadığı için kişisel başarıya bir etkisi bulunmamaktadır.
4. Tartışma ve Sonuç
Nomofobi ve alt boyutlarından iletişimi kaybetmenin ise orta düzeyde
ve bilgiye ulaşamama, cihazdan yoksunluk ve çevrimiçi olamamanın
düşük düzeyde olduğu belirlenmiştir. Tükenmişlik ve alt boyutlarından
duygusal tükenme orta düzeyde, duyarsızlaşmanın düşük düzeyde ve
kişisel başarının ise yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir.
Yapılan korelasyon analizi sonucunda nomofobi ile tükenmişlik
arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Nomofobi değişkeninin puanı
arttıkça tükenmişlik değişkeninin de puanı artmaktadır. Nomofobinin alt
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boyutlarından bilgiye ulaşamama ile tükenmişliğin alt boyutlarından
duygusal tükenme ve duyarsızlaşma değişkenleri arasında anlamlı bir
ilişkinin olduğu, kişisel başarı arasında ise anlamlı bir ilişkinin olmadığı
belirlenmiştir. Bilgiye ulaşamamanın puanı arttıkça duygusal tükenme ve
duyarsızlaşma düzeyleri de artış göstermektedir.
Nomofobinin alt boyutlarından iletişimi kaybetme ile tükenmişliğin alt
boyutlarından kişisel başarı değişkeni arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu,
duygusal tükenme ve duyarsızlaşma arasında ise anlamlı bir ilişkinin
olmadığı belirlenmiştir. İletişimi kaybetmenin puanı arttıkça kişisel başarı
düzeyi de artış göstermektedir.
Nomofobinin alt boyutlarından çevrimiçi olamama ile tükenmişliğin alt
boyutlarından duygusal tükenme ve duyarsızlaşma değişkenleri arasında
anlamlı bir ilişkinin olduğu, kişisel başarı arasında ise anlamlı bir ilişkinin
olmadığı belirlenmiştir. Çevrimiçi olamamanın puanı arttıkça duygusal
tükenme ve duyarsızlaşma düzeyleri de artış göstermektedir.
Nomofobinin alt boyutlarından cihazdan yoksunluk ile tükenmişliğin
alt boyutlarından duygusal tükenme ve duyarsızlaşma değişkenleri
arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu, kişisel başarı arasında ise anlamlı bir
ilişkinin olmadığı belirlenmiştir. Cihazdan yoksunluğun puanı arttıkça
duygusal tükenme ve duyarsızlaşma düzeyleri de artış göstermektedir.
Nomofobinin tükenmişlik üzerindeki etkisini belirleyebilmek için
yapılan regresyon analizi sonucunda pozitif yönlü olarak etkilediği
belirlenmiştir. Nomofobi değişkeni 1 birimlik artırıldığında tükenmişlik
değişkeni 0,444 birim artacaktır. Bilgiye ulaşamama, iletişimi kaybetme,
çevrimiçi olamama ve cihazdan yoksunluğun duygusal tükenme
üzerindeki etkisini belirleyebilmek için yapılan regresyon analizi
sonucunda genel olarak anlamlı bir etkide bulundukları belirlenmiştir.
Bilgiye ulaşamama, iletişimi kaybetme, çevrimiçi olamama ve cihazdan
yoksunluk değişkenleri 1 birimlik artırıldığında; bilgiye ulaşamamanın
duygusal tükenmeyi 0,328 birim artırdığı, iletişimi kaybetme, çevrimiçi
olamama ve cihazdan yoksunluğun duygusal tükenmeye istatistiksel
olarak anlamlı bir etkide bulunmadığı belirlenmiştir.
Bilgiye ulaşamama, iletişimi kaybetme, çevrimiçi olamama ve
cihazdan yoksunluğun duyarsızlaşma üzerindeki etkisini belirleyebilmek
için yapılan regresyon analizi sonucunda genel olarak anlamlı bir etkide
bulundukları belirlenmiştir. Bilgiye ulaşamama, iletişimi kaybetme,
çevrimiçi olamama ve cihazdan yoksunluk değişkenleri 1 birimlik
artırıldığında; bilgiye ulaşamama, iletişimi kaybetme, çevrimiçi olamama
ve cihazdan yoksunluğun duyarsızlaşmaya istatistiksel olarak anlamlı bir
etkide bulunmadığı belirlenmiştir.
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Bilgiye ulaşamama, iletişimi kaybetme, çevrimiçi olamama ve
cihazdan yoksunluğun kişisel başarı üzerindeki etkisini belirleyebilmek
için yapılan regresyon analizi sonucunda genel olarak anlamlı bir etkide
bulunmadıkları belirlenmiştir. Bilgiye ulaşamama, iletişimi kaybetme,
çevrimiçi olamama ve cihazdan yoksunluk değişkenleri 1 birimlik
artırıldığında; bilgiye ulaşamama, iletişimi kaybetme, çevrimiçi olamama
ve cihazdan yoksunluğun duyarsızlaşmaya istatistiksel olarak anlamlı bir
etkide bulunmadığı belirlenmiştir.
Gelecekte bu konuda araştırma yapacak araştırmacıların nomofobi
bağlamında sanal kaçınma davranışı, örgütsel özdeşleşme ve kişisel
gelişimle ilgili yapacakları çalışmaların literatüre önemli katkı sağlayacağı
düşünülmektedir.
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LİDERLİĞİN DEĞİŞEN YÜZÜ: DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLİK
Diğdem Eskiyörük
Giriş
İnsanların bir arada yaşam serüveninin başlamasıyla oluşan gruplarda
ortaya çıkan ortak hareket etme ihtiyacı ve zorunluluğu beraberinde
liderlik kavramının oluşmasına ortam yaratmıştır. Liderlik çalışmaları
diğer bilim dallarına nispeten yeni bir alan olmasına rağmen üzerinde en
çok araştırma yapılan olgulardan biri olduğu söylenebilir. Yaşanan sosyal,
kültürel ve ekonomik değişimler ve beraberinde yaşanan gelişmelerle
birlikte bu alanda yapılan çalışmalarda liderlik kavramının tanımları gün
geçtikçe çeşitlenmektedir.
Literatürde liderlik kavramına ilişkin birçok tanımlama yapıldığı
görülmektedir. Küresel Liderlik ve Organizasyonel Verimlilik Programı
(The Globe) tarafından liderlik “bireylerin parçası oldukları örgütün diğer
üyelerini başarı ve verimliliğe katkıda bulunmaları için motive etme ve
etkileme yeteneği” olarak tanımlanmaktadır (Demirel & Kişman, 2014:
690). Yukl (2006) ise liderliği, bireysel veya kolektif amaçları
gerçekleştirmek için başkalarını etkileme süreci olarak ifade etmektedir
(Arslan & Güzel, 2016: 1330). Katz ve Kahn (1978)’ e göre liderlik,
“Örgütün rutin direktifleriyle mekanik bir uyumun üstündeki ve bundan da
daha fazlası olan etkili bir büyümedir” (Şahin, 2019: 51).
Liderlik olgusu ile ilgili yapılan tanımların ortak noktası, liderin
gerçekleştirdiği faaliyetin, esasen “yönetimsel iş” olmasıdır. Yönetimsel
iş; liderlerin ne yaptığını, zaman planlamalarını, karşılıklı ilişkide
bulundukları kişileri, vb. hususlardan meydana gelmektedir (Erdem &
Dikici, 2009: 200).
Bireyin yeteneklerini, güdülerini ve kişiliklerini belirleyerek idare eden
bir orkestraya benzetilebilen liderler, gruplarda bulunan enerjiyi
saptayarak bunu potansiyel bir enerjiye dönüştürmeleri gerekmektedir
(Yeşil, 2013: 59) Bilgi toplumuna geçiş sürecinin geleneksel liderlik
anlayışını bitirmesiyle geleceğe, değişime, yeniliğe ve reforma açık bir
liderlik anlayışı hakim olmaya başlamıştır (Barutçu ve Akatay, 2000: 192).
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I. Dönüştürücü Liderliğin Tanımı ve Kapsamı
İnsan ve insana verilen değerin yükselişe geçtiği yirminci yüzyılda
örgütlerde yönetsel kuramların odak noktası insan olmaya başlamıştır. Bu
gelişmeyle beraber, örgütlerde lider pozisyondakilerin iş görenlerine olan
algılarında da değişim gerçekleşmiştir. Hızlı değişim ve gelişime paralel
olarak modern liderlik anlayışı hakim olmaya başlamıştır. Dönüştürücü
liderliğin bahsedilen yeni yaklaşımın bir sonucu olduğu ve aynı zamanda
örgütlerdeki zorunlu değişim ve gelişimin gerekliliği olduğu
belirtilmektedir (Pehlivan, 2019: 291-292).
Yirminci yüzyıldan itibaren bilimsel çalışmalar sonucunda liderlik
teorileri, özellikler (1910-1945), davranış (1945-1970) ve durumsallık
(1970-günümüze) olarak üç ana yaklaşımda kategorize edilmiştir. Burns
(1978) ve Bass (1985; 1990) çağdaş liderlik yaklaşımlarını etkileşimci ve
dönüşümcü-dönüştürücü liderlik olarak sınıflandırmıştır (Ercan & Sığrı,
2015: 97).
Dönüştürücü liderlik ise ilk olarak Dawston’un (1973) “İsyan Liderliği”
(Rebel Leadership) adlı eserinde bahsedilmiştir. Bu olgu 1978 yılında
James McGregor Burns tarafından sistematik hale sokulmuştur (Eraslan,
2002: 3-4). Max Weber’in karizmatik liderlik yaklaşımına dayanarak lider
ve izleyenler arasındaki farklara odaklanan ve yeni bir liderlik yaklaşımı
geliştiren Burns’a göre lider, izleyenlere yüksek seviyede moral,
motivasyon ve performans yaratan kişidir (Akdeniz, 2010: 54). Liderliği
etkileşimsel liderlik ve dönüştürücü liderlik olarak sınıflandıran Burns
(1978)’e göre “Etkileşimsel liderlik” te lider ve izleyiciler arasında iktisadi
veya siyasi temele dayalı bir alışveriş söz konusudur. “Dönüştürücü
liderlik” te ise, her iki tarafın birbirine uzun süreli ve psikolojik olarak
bağlanması, liderin izleyicilerinin görüş, değer ve gereksinimlerini
değiştirmesi ve belli bir vizyonu başarmak üzere ortak davranmalarından
bahsedilmektedir (Tetik, 2014: 269).
Dönüştürücü liderlik kavramı 1985 yılında M.Bernard Bass tarafından
geliştirilmiştir. Bass (1985)’a göre “astlara beklenen performansı
göstermesi sonrasında alacağı ödülü belirten lider tipi etkileşimci
(transactional); icra edilecek görevle beraber astlarının kendine güvenlerini
artırarak ve ortak amaç doğrultusunda işi benimsemelerini sağlayarak
kalite ve üstün performans sağlayan lider tipi de dönüştürücü
(transformational) liderliktir (Ercan & Sığrı, 2015: 97).
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İleriki yıllarda dönüştürücü liderlik kavramı Bass ve Bruce J.Avoli
tarafından 1990, 1993 ve 1994 yılında geliştirilmeye devam etmiştir. Bass
ve Avolio, örgüt kültürünün oluşturulmasında dönüştürücü liderlerin
rolünü vurgulamıştır. Bu süreçte konu ile ilgili çok birçok çalışma
yapılmıştır. 1999 yılında Bass tarafından “Dönüştürücü Liderlikle 20
Yıllık Araştırma ve Geliştirme” (Two Decades of Research and
Development in Transformational Leadership) adlı çalışmada, etkileşimci
liderlik tarzına vurgu yapılarak, sanayi ve işgücündeki değişmelerden
dolayı liderin daha fazla dönüştürücü olmasının gerekli olduğu ifade
edilmiştir (Şahin, 2009: 101).
Dönüştürücü liderliğin vizyon yaratarak izleyicilerini bu vizyon
doğrultusunda harekete geçirme niteliklerinin yanı sıra yeni olana olan
alakanın devamlılığını sağlama ve mevcut düzenleri değiştirerek örgütü
yeni olana uygun olarak organize etme vazifeleri de vardır (Pehlivan, 2019:
301). Gelecekle alakalı vizyonunu izleyicileriyle paylaşan, onları
entelektüel açıdan destekleyen ve bireysel farklılıklara duyarlı olan liderler
dönüştürücü liderler olarak kabul edilmektedir (Acar, 2013: 9).
Bass ve Avolio (1995)’e göre dönüştürücü liderler, izleyicilerinin
örgütsel çıkarlarını kişisel çıkarlarına kıyasla ön planda tutmalarını
sağlamaktadır. Ayrıca izleyicileriyle aralarındaki duygusal bağ aracılığıyla
onlardan potansiyellerinin üzerinde bir performans sergilemelerine destek
olmaktadırlar (Aygün & Gümüşlüoğlu, 2013: 106). Yukl ise dönüştürücü
liderliği, “Örgüt üyelerinin davranışları ve tutumlarında büyük değişimleri
etkileme ve örgüt misyonu, hedefleri ve stratejileri bağlamında örgütsel
bağlılık oluşturma süreci” olarak açıklamaktadır (Sandıkçı vd., 2015: 165).
İzleyicilerin tutum ve davranışlarında bazı farklılıklar gerçekleştirerek
örgütün misyonunu ve hedeflerini başarmak için bir bağlılık oluşturma
süreci olan dönüştürücü liderlik yaklaşımında, liderlerin, izleyicilerinin
amaçlarını gerçekleştirebilmeleri, yaratıcılıklarını ve motivasyonlarını
arttırmaları için onların bağlılıklarını biçimlendiren birer aracı oldukları
kabul edilmektedir (Alparslan & Ekşili, 2016: 276). Dönüştürücü liderler
izleyicilerini kendilerini geliştirmesi için motive etmekte ve onları devamlı
olarak güçlendirme gayreti göstermektedir. İzleyicilerinin bakış açılarını
değiştirerek
problemlerine
güncel
metotlarla
yaklaşmasını
hedeflemektedir. Ayrıca izleyicilerini grup hedeflerini başarmak için daha
fazla çaba göstermeleri hususunda motive etmektedir (Ünder, 2017: 22).
Dönüştürücü ya da değişimci (transformasyonel) liderlerin hedefi,
kendilerine bağımlı astlar yaratmak değil bağımsız, eleştirel düşünebilen
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ve dolayısıyla örgüte değer katabilecek, yenilikçi astlar yaratmaktır.
Dönüştürücü lider, izleyicilerinin kendini keşfetmelerini ve özgüvenli
olmalarını sağlayarak yalnızca var olmalarını değil onları başarı ve
gelişmeye teşvik etmektedir. Bunun yanı sıra izleyicilerinin
yaratıcılıklarını sergileyebilecekleri örgütsel iklimi oluşturmaktadır
(Akdeniz, 2010: 44). Dönüştürücü liderler örgütlerinde önemli farklılıkları
gerçekleştirme ve kendilerini ve de izleyicilerini üstün ve ortak değerlere
yöneltme yeteneğine sahip liderlerdir (Ercan & Sığrı, 2015: 97).
II. Dönüştürücü Liderliğin Boyutları
Bass (1985,1990), dönüştürücü ve etkileşimci liderliği tarif etmek
amacıyla yedi boyuttan meydana gelen bir model ortaya koymuştur.
Sonrasında bu yedi etken kavramını, her iki dönüştürücü ve etkileşimci
liderlik boyutlarını kontrol etmek için bir ölçme aracına dönüştürmüştür.
Ölçek MLQ (Multifactor Leadership Questionnaire) olarak bilinen Çok
Faktörlü Liderlik Anketidir. Bass (1985,1990), dönüştürücü liderliği dört
boyutta ölçmüştür (Kurtuluş & Kutanis, 2015: 238). 1996 yılında ise
Podsakoff ve arkadaşları tarafından bilinen bu boyutlara model olma ve
vizyon belirleme boyutları eklenmesine rağmen birlikte kullanılma sıklığı
açısından halen Bass’ın davranış boyutlarının temel alındığını
görülmektedir (Erturgut & Erturgut, 2010: 225)
Bu boyutlar; İdealleştirilmiş Etki (İdealized Influence), İlham Kaynağı
Olma (İnspirational Motivation), Entelektüel Teşvik (İntellectual
Stimulation) ve Bireysel İlgi (İndividualized Consideration) davranış
boyutlarıdır.
İdealleştirilmiş Etki / Karizma
Bir insanı başkalarının gözünde güvenilir, sözü dinlenir ve çekici kılan
önemli bir özellik olan karizma lideri başarıya götüren anahtarlardan
biridir (Acar, 2013: 9). Liderin vizyonunu örgüt içinde benimsettirmesi ve
izleyicilerinde hayranlık, saygı ve bağlılık duyguları uyandırabilmesi
karizma olarak ifade edilmektedir (Aygün & Gümüşlüoğlu, 2013: 106).
House’un karizmatik liderlik yaklaşımı, yüksek öz güven, yüksek bir
etkileme ve baskın olma, kendi inançlarının ahlaki yönden doğru olduğuna
ikna etmesi şeklinde üç temel karakteristik özellik taşımaktadır.
Karizmatik liderin sahip olduğu kendine yüksek inanç ve güveni,
izleyicilerini etkileyerek onları etkili bir biçimde motive etmektedir
(Alkan, 2006: 60).
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Bass’a göre karizmatik özelliğe sahip yöneticiler misyon ve vizyon
sahibidirler. Bunun yanı sıra, astlarından saygı, itimat, bağlılık beklentisi
içinde olan bu tip yöneticiler astlarında coşku, inanç, güven duygusu
uyandırırlar (Akdeniz, 2010: 46). Dönüştürücü liderliğin ana
bileşenlerinden biri olan karizmanın, sosyal bir kriz sürecinde krize bir
çözüm getireceğini vadeden ve takipçilerini ikna eden liderlerle ortaya
çıktığı belirtilmektedir (Ercan & Sığrı, 2015: 97-98).
İlham Kaynağı Olma/İlham Verici Motivasyon/İlham Verme
Dönüştürücü liderliğin ilham verici motivasyon boyutu, izleyicileri
örgütün misyon ve vizyonu hakkında bilinçlendirirken onların örgüt
vizyonunu benimseyip gerçekleştirmeleri için cesaretlendirilmelerini ve
işbirliği içerisine girilmesini ifade etmektedir (Aksaraylı, 2015: 119).
Dönüştürücü liderler, daha çok çaba sarf etmeleri halinde önemli işlerde
başarı sağlayabilecekleri konusunda izleyicilerine ilham vererek onları
heyecanlandırmaktadır (Sancar, 2012: 65).
Bass (1985) “lider arzu edilen hedefleri ve onlara nasıl ulaşabileceğini
göstermesinden dolayı (güçlü bir liderin onların modeli olduğundan dolayı
değil) liderin önerilerinin bir sonucu olarak çalışanlar kendilerini daha
güçlü hissederlerse, o zaman lider ilham vericidir” ifadesini belirtmiştir
(Aydın, 2009: 26). Dönüştürücü liderler izleyiciler üzerinde radikal
değişikliklerin olması açısından onlara ilham vermekte ve dolayısıyla
takipçiler içinden de liderlerin belirebileceğini ortaya koymaktadır
(Babadağ & İşcan, 2017: 402).
Entelektüel Teşvik / Entelektüel Uyarım
Entelektüel uyarım sağlama boyutunda liderlerin izleyicilerinin
problemlerine çözüm bulması ve inanç ve değerler konusunda düşünmeye
sevk etmesi bakımından güçlü bir özelliğe vurgu yapılmaktadır.
Entelektüel uyarım; temel hipotezleri tekrar gözden geçirmek ve
sorgulamak, sorunların çözümünde farklı yöntemler araştırmak,
izleyicilerin sorunlara farklı açılardan bakmaları için ısrarcı olmak,
alışılagelmiş problemlerin çözüm sürecinde izleyicileri yeni fikirlere
yönlendirmek ve sorgulanmamış düşünceleri değerlendirmek için
izleyenlere yol göstermek gibi unsurlardan meydana gelmektedir
(Çalışkan, 2017: 21-22). Farklı çözümler üretme, farklılıkları ortaya
koyma ve değişimi gerçekleştirmenin ön planda olduğu bu boyutta
dönüştürücü liderler, izleyicilerinin sorunlara ve duruma yeni bir
perspektiften bakabilmelerini sağlamak için entelektüel teşvikten
faydalanmaktadır (Kaygın & Güllüce, 2012: 267).
742

Dönüştürücü lider, hipotezleri sorgulayarak, problemleri yeniden
tasarlayarak ve eski durumları yeni bakış açısıyla ele alarak izleyicileri
yenilikçi ve yaratıcı olmaları konusunda isteklendirmektedir. Yaratıcılığı
desteklediği gibi bireysel hataları da açık bir şekilde tenkit etmemektedir
(Büyükyılmaz & Kayış, 2018: 152). Sorunların çözüm aşamasında farklı
yaklaşımları destekleyen dönüştürücü lider takipçilerinin farklılıklar
konusunda fikirlerini ortaya koymaları için uygun şartları sağlamaktadır.
Böylelikle lider kurumun entelektüel, yenilikçi ve dönüşümcü
potansiyelini aktif konuma getirerek atıl olmasını önlemektedir (Karip,
1998: 447).
Bireysel İlgi / Bireyselleştirilmiş İlgi
Bireysel ilgi boyutu, izleyicilerin bireysel analiz kabiliyetleri ile alakalı
bir durumdur. İzleyenlerinin ihtiyaçlarına odaklanan ve mevcut
kapasitelerini geliştirmeleri için sürekli çabanın gerekliliği üzerinde duran
dönüştürücü lider, izleyicilerinin öğrenmesi ve tecrübe kazanması için
değişik tasarılarla onları desteklemekte ve sürekli geri besleme
sağlamaktadır (Mert vd., 2019: 1171). Her bireyin farklı ihtiyaçları olduğu
ve bu ihtiyaçların da zaman içerisinde farklılaşabileceği veyahut liderin
etkisiyle değiştirilebileceği bireysel ilgi boyutunun temel fikridir. Bireysel
ihtiyaçların lider etkisiyle değiştirilmesi, izleyicinin geliştirilmesi
manasına gelmektedir. Liderin, izleyicinin bilgisayar gereksinimini
sezerek onların gerekli donanımı kullanmasını ve programları öğrenmesini
sağlamaktadır. İzleyicinin yeni programlar kullanmaya özendirilerek bunu
öğrenmesi kariyerinde ilerlemesini sağlamaktadır (Tetik, 2014: 271-272).
Dönüştürücü liderler izleyicilerine danışmanlık ve rehberlik ederek,
yönlendirerek ve bireysel ihtiyaçlarını gidererek onların kendi kendilerini
gerçekleştirebilmelerine fırsat sunmaktadır. Bunun yanı sıra izleyicilerine
yeni öğrenme olanakları yaratmakta, mentörlük etmekte ve de örgüt içinde
destekleyici bir atmosfer oluşturmaktadır. Ayrıca, örgütsel değişim
sürecinde izleyicileriyle tek tek ilgilenmekte ve onların psikolojisi ve
davranışsal özelliklerini göz önüne alarak davranış sergilemektedir
(Yükser, 2017: 23-24). Bass (1990), dönüştürücü liderlerin, takipçilerin
düşünsel olgunluklarını güçlendirerek onların entelektüel becerilerini
ortaya çıkarma ve geliştirme hususunda önemli bir katkı sağladığını ifade
etmiştir. Dolayısıyla takipçilerin var olan problemleri ele alış biçimi ve
çözüm üretme hususunda yeni düşünme şekilleri ve yeni yöntemler
aracılığıyla tecrübe etme cesaretleri artmaktadır (Öcal & Sarnıç, 2017:
113).
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III. Dönüştürücü Liderliğin Özellikleri
Dönüştürücü liderliğin en temel özellikleri arasında izleyicilerin
davranışları üzerinde etkilerinin olmasıdır. Bu etkiyle takipçiler lidere
itimat etmekte ve hayranlık duymaktadır. Böylece dönüştürücü bir liderin
takipçileri, üst performans sergileme eğilimini benimsemektedir (Erdal,
2007: 32).
Dönüştürücü liderlik konusunda yapılan araştırmaların büyük bir
kısmında Bass tarafından oluşturulan MLQ anketleri temel alınmıştır.
Dönüştürücü liderlik araştırmalarında yapılan görüşmeler aracılığı ile
basitçe liderliği tarif eden sayısal çalışmalar da kullanılmıştır. Tichy ve
Devana tarafından gerçekleştirilen bazı önemli şirket yöneticileriyle
yapılan mülakatlar, belirlenen bu ortak dönüştürücü lider özelliklerine
yenilerini ilave etmiştir. Yapılan araştırmaların sonucunda “etkin
dönüşümcü liderlerin” niteliklerini şu şekilde sıralamak mümkündür
(Berber, 2000: 33–50):
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Bu tip liderler cesaretlidir.
Yaşamları boyunca öğrenen ve ders alan bireylerdir.
Dönüştürücü liderler, kendilerini değişim unsuru olarak
nitelemektedir.
Dönüştürücü liderler kavramsal becerilerini iyi kullanmaktadırlar.
Dönüştürücü liderler insanlara inanırlar.
Dönüştürücü liderler, takipçileri üzerinde özdeşleşme ve
özümseme güçlerini daha üst seviyede gerçekleştirebilmektedir.
Vizyon belirleyebilen kişilerdir.
Değerler tarafından yönlendirilirler.
Mücadeleci dönüştürücü liderler karmaşık, şüphe uyandıran ve
belirsizlik durumlarla baş edebilecek özelliktedirler.

Bunlara ilaveten, dönüştürücü (transformasyonel) lider; duygusal
dayanıklılık, davranış tutarlılığı, kuramsal yönelme, risk alma,
yenilikçilik, mizah anlayışı ve tecrübe gibi özellikler taşıdığı da ifade
edilmektedir (Barutçu ve Akatay, 2000: 196-197).
IV. Dönüştürücü Liderlik Süreci
Örgütlerde dönüşüm ve değişim sürecinin, tepe yönetimde bulunan
idarecilerin etkin rol oynamasıyla oluşan bir süreç olduğu ifade
edilmektedir. Bu açıdan bakıldığında bu kişilerin liderlik becerileriyle
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yöneticilik becerilerini etkin bir şekilde bütünleştirebilmesi örgütün
başarısı için önem arz etmektedir. Örgütün misyonunu ve vizyonunu
oluşturan ve bunlara bağlı kalan dönüştürücü lider, oluşan teknolojik,
ekonomik ve sosyolojik değişimlerin icap ettirdiği koşullara adaptasyonu
sağlayarak kurumu ve izleyicileri faaliyete geçirerek yeniden oluşum
esasına dayanan yönetim süreci gerçekleştirmektedir. Aynı zamanda
takipçilerine vizyonu anlatarak söz konusu dönüşüm sürecini
başlatmaktadır (Özalp ve Öcal, 2000: 216-217).
Drucker (2000: 85); hızlı bir değişim döneminden geçen örgütlerin
yaşamlarına devam edebilmelerinin değişim liderlerine sahip olmalarına
bağlı olduğunu ifade etmiştir. Örgütler açısından kaçınılmaz olan
değişimden örgütlerin faydalanabilmesi için yönetilmesi lazımdır.
Dönüştürücü liderliğin, örgütlerin yeniden yapılandırılması sürecinde
yaşanan krizlerle etkin bir şekilde başa çıkabilmedeki rolünün önemi kabul
edilmektedir. Ayrıca dönüştürücü liderlik, bu süreçte gereken yönetim
becerilerini ve hareket tarzlarını bütünleştiren bir niteliği barındırmasıyla
ön plana çıkmaktadır (Aksaraylı, 2015: 116).
Örgütsel değişim sürecini ilk konu alan ve araştıranlardan biri olan Kurt
Lewin işletmede değişimi üç evrede incelemiştir. Bu evreler; davranış
çözümlenmesi (buzların çözülmesi, başlatma), geçiş aşaması (değiştirme
ya da faaliyete geçme), yeniden dondurma (istenen durum, dondurma)
aşamalarıdır (Saylı & Tüfekçi, 2008: 196).
Tablo 1. Kurt Lewin’in Tanımladığı Değişim Aşamaları
Çözülme

Değişim

Dondurma

-Kurum
içinde -Geçiş aşamasıdır,
artan
-Eyleme geçme ve
hoşnutsuzluk,
bunu sürdürme,
-Mevcut
-Değişimin başarılı bir
durumdan rahatsız
şekilde yönetilmesi.
olma,

-İstenen durum
-Alınan kararların
uygulanması,
-Alınan kararların
desteklenmesi.

-Kurum içindeki
çatışmalar.
Kaynak: Kozak ve Güçlü, 2003: 3 (Aktaran: Yükser, 2017: 28).
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Dönüştürücü liderlerin yönetsel süreçlerine ilişkin aşamalar, Kurt
Lewin'in geliştirdiği değişim süreci aşamalarına benzemektedir. (Özalp ve
Öcal, 2000: 217). Bunlar:
Örgütü Yeniden Canlandırma Gerekliliğine İnanmak
İşletmenin yeniden canlandırılması olarak adlandırılan bu ilk aşama,
"çözülme süreci" olarak ifade edilmektedir. Değişim ihtiyacını algılayarak,
örgütü yeniden canlandırma gerekliliğine inandığı bu aşamada lider,
değişimi sağlamak için "değişimin gerekli olduğunu" örgütüne ve dış
çevreye benimsetmek durumundadır (Gürel, 2013: 11). Kriz durumunda
örgütteki kilit durumundaki kişileri değişim hususunda ikna etmek
nispeten daha kolay iken örgüt kriz durumunda değilse önceden
tanımlanmış stratejileri ve bazı temel değerleri değiştirmek daha güç
olabilmektedir (Barutçu & Akatay, 2000: 198).
Değişime uyum sağlamak için gerçekleştirilecek vizyon değişikliği için
en uygun zamanın örgütün durumunun kötü olduğu zaman değil örgütün
hala başarılı olduğu zamanlar olduğu belirtilmektedir (Aksaraylı, 2015:
117). Yeniden canlanma için ihtiyaç duyulan vizyon değişiklikleri, örgütün
başarılı olduğu dönemlerde yapıldığı taktirde liderler geçmiş dönemlerdeki
durumlarını ve rakiplerin durumlarını kıyaslayarak değerlendirebilme ve
mevcut olandan daha iyi bir duruma gelebilmek için yeni bir yol tercih
edebilme şansına sahip olabilmektedir (Özalp & Öcal, 2000: 218). Bunun
yanısıra lider, başarılı bir değişimi gerçekleştirebilmek için bireylerin
özgüvenlerini ve aynı zamanda iyimserliklerini arttırmaktadır (İnci, 2001:
49).
Yeni Bir Vizyon Yaratmak
Değişim ihtiyacının farkına varılması sonrasında izleyenlere ilham
verecek ve teşvik edecek ve aynı zamanda daha iyi bir gelecek resmini
ortaya koyan bir vizyonun oluşturulması gerekliliği meydana gelmektedir.
Etkin bir vizyon yaratma ve bunu çalışanlarla paylaşabilme dönüştürücü
liderin en temel özelliklerinden biridir (İşcan, 2002:131). Dönüştürücü
yönetim örgütün tamamını içeren örgütsel bir süreçtir. Bu aşamada, bir
grup insanın aynı amaçlar yönünde işbirliği yapması ve ortak bir vizyonu
paylaşması gerektirmektedir. Bu noktada, dönüştürücü liderlerin örgütün
geleceğine ilişkin vizyonlarını bir grup insan ile paylaşarak onların kendi
kendilerine önderlik etmelerini sağlayan ekip liderleri olduğu ifade
edilmektedir (Özalp & Öcal, 2000: 218).
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Liderin, paylaşılabilen bir vizyon yaratmadaki becerisi, öngörü sahibi
oluşu ve enginliği bu aşamada daha fazla ön plana çıkmaktadır. Paylaşılan
vizyon, gidilecek yolu, ulaşılması hedeflenen yeri ve durumu açıklayan bir
vizyon olmalıdır (Gürel, 2013: 11). Vizyon oluşturma olabildiğince
yaratıcı bir süreci ve yaratıcı bir düşünmeyi gerektirmektedir. Bu süreçte
nereye gidildiği kesin olarak bilinmelidir. Çünkü, nereye gidildiği
bilinmediği zaman bir yere ulaşmak mümkün değildir ve bir yerde nokta
koymak gerekmektedir (İnci, 2001: 51). Vizyonun yaratılmasına önderlik
etmek ne kadar önemliyse vizyon oluşturma işlemini sürekli kılmak da o
kadar önemlidir. Strateji uzun dönemli bir prosestir ve aynı zamanda tüm
adımları özen gerektirmektedir (Gürel, 2013: 11).
Değişimi Kurumsallaştırmak
Bu aşamada örgütte başarıyla sonuçlandırılan değişimin ve dönüşümün
sürekliliğinin sağlanması için meydana getirilen yeni sistemin izleyenler
tarafından da öğrenilmesi amacıyla eğitim ve destekleyici çalışmaların
sağlanması gerekmektedir. Ayrıca yeniden yapılması öngörülen
değişimler için motivasyon sağlanmalıdır. Gerçekleşen değişime uyum
sağlanmadığında örgütte problemler oluşabilmektedir. Bu noktada
dönüştürücü lider örgüte uygun stratejiler oluşturarak izleyicileri bu
doğrultuda değişime adapte etmektedir (Yükser, 2017: 30). Bu aşamada
amaçların, politikaların ve stratejilerin; karar alma, yetki dağılımı ve insan
kaynakları sisteminin ahenk içinde olması önem arz etmektedir. Yönetici
değişimin istikrarlı ve uzun dönemli olabilmesi için gereksinim duyulan
koşulları yaratmaya çabalamaktadır. Örgüt kültürü, değerlerin
paylaşılması hususunda önemli katkı sağlamaktadır (Gürel, 2013: 11-12).
Dönüştürücü liderin diğer liderlerden farkı oluşan değişimleri
kurumsallaştırmasıdır. Hedeflenen değişimlerin planlandığı şekilde
gerçekleşip gerçekleşmediğini anlamak için geri besleme mekanizmasını
oluşturmaktadır (Aksaraylı, 2015: 117).Dönüşüm sürecini kolaylaştırmak
için özel görev güçleri, yönetim geliştirme birimleri, planlama toplantıları,
yeni pozisyonların yaratılması, ödül sistemindeki değişimler ve ekip
kurmada yapılan müdahaleler gibi birçok yöntem kullanılabilmektedir
(İnci, 2001: 53).
V. Başarılı Bir Örgütsel Değişimi Gerçekleştirmede Dönüştürücü
Liderlerin İzlediği Yollar
Örgütsel değişim sürecinde, önceden tahmin edilemeyen bazı
neticelerin oluşması olası bir durum olduğundan dolayı mevcut belirsizliği
bertaraf etmek için örgütü uygun bir şekilde çözümlemek ve ilk
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araştırmanın doğru yapılması gerekmektedir. Örgütün dönüşümünü
sağlayacak olan liderin, strateji, politika ve yürütümleri net bir biçimde
anlatan bir kılavuz oluşturması önem arz etmektedir. Kotter (1999),
kurumsal değişim sürecinde dönüşümcü liderlere kılavuzluk edecek yol
haritasını sekiz aşamada ortaya koymuştur. Bunlar (Saylı & Tüfekçi, 2008:
198-200);
İvedilik Duygusunu Oluşturmak
Toplumun çeşitli basamaklarında kendi alanlarında ya da verdikleri
çabalarda değişim ihtiyacını gören ve bunu gerçekleştirmek için
örgütlenme gereksiniminin farkında olan bireylerin öz güvenlerinin
yüksek olduğu ve bir ivedilik duygusu içinde uğraş verdikleri
belirtilmektedir. Bu kişilerin bu ortak fikir ve çabalarının tepe yönetimden
(dönüşümcü liderler) biri vasıtasıyla bir araya getirilmesi önemlidir (Saylı
& Tüfekçi, 2008: 198). Bunun yanı sıra, piyasa ve rekabet gerçeklerinin
incelenmesi ve krizleri, olası krizleri ya da büyük fırsatların saptanması
gereksinimi vardır (İnci, 2001: 56).
Güçlü Bir Rehberlik Koalisyonunu Biçimlendirmek
Dönüştürücü lider değişime karşı hızlı karar verebilmek için
izleyicilerine acil durum duygusunu özümseterek en çabuk şekilde
dönüşüm sürecine başlanması ve gereksinim duyulan desteği alması
konusunda onları ikna etmektedir. İzleyenlerle kurulan iyi iletişim ve
onlarla güçlü bir koalisyon oluşturmak gerekli desteğin sağlanabilmesi
açısından önemlidir (Alkan, 2006: 87). Örgütün başındaki liderin de etkin
bir destekleyici rol üstlenmesi değişimin başarısı için önem arz etmektedir.
Dönüştürücü liderler, örgütteki değişime hevesli kişilerden oluşturduğu
grupların örgütün problemleri ve fırsatları hususunda ortak değerlendirme
yapmalarına destek olmaktadır. Oluşan asgari düzeyde bir güven ve
iletişim ortamı içinde oluşturdukları grubu ekip halinde çalışmaları için
teşvik etmektedir. Güçlü bir rehberlik koalisyonuna sahip olma değişimi
gerçekleştirmede kolaylık sağlamaktadır (Saylı & Tüfekçi, 2008: 198199).
Bir Vizyon Belirlemek
Shelton (2000) büyük liderlerin özelliklerini incelediği araştırmasında
lider-vizyon ilişkisinin öneminden bahsederken büyük liderlerin vizyon
sahibi olduklarını ve o vizyonu başarma konusunda kendilerine güven
duyduklarını belirtmiştir. Neyi başarmak istediklerinin farkında olan
büyük liderlerin olası neticeleri önceden sezebilen kişiler olduğunu ifade
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etmiştir. Ayrıca bu liderlerin hedefledikleri vizyonu gerçekleştirmek için
tüm enerji ve duygularını ortaya koyduklarını belirtmiştir (Eraslan, 2002:
13-14). Yüksek başarı gösteren örgütlerde vizyonun yüksek performans
standartları içermesi önem taşımaktadır. Dönüştürücü liderin
izleyicilerin/astların başarı standartlarını arttırmaları beklenmektedir.
Hedeflenen yüksek başarı standartları rekabetin ne kadar güçlü ve acımasız
olduğunu anımsatacak hususlar içermektedir (Barutçu & Akatay, 2000:
199).
Dönüştürücü liderin, örgütün gelecekteki durumunun net bir
fotoğrafını, tüm çalışanlar tarafından paylaşılıp desteklenecek bir şekilde
devamlı olarak onlara iletmesi gerekmektedir. Bu iletişim,


Akılcı analiz, sevgi ve duygusal boyut gibi kavramların uygun
bir sentezi ile yaratılan açık ve inandırıcı değerleri yansıtan bir
vizyonu,



Bu vizyonun izleyenlere ilham verecek ve aynı zamanda
onların zihinlerine ve yüreklerine dokunacak şekilde sürekli
iletilmesini gerektirmektedir (İşcan, 2001: 131).

Vizyonu İletmek
Oluşturulan sağgörüyü ve izlemleri izleyicilerine iletmek amacıyla
muhtemel olan her yolu kullanmaktadır. Kılavuz ortak koalisyonun ortaya
koyacağı modele göre yeni davranışları öğretmektedir (İnci, 2001: 57).
Çalışanlara Vizyona Göre Hareket Etme Yetkisi Vermek
Yeni bir vizyon oluşturmak kadar önemli olan diğer bir konu da
kurumun istenilen geleceğini saptamaya yönelik meydana getirilen
vizyonun astlar ile paylaşılmasıyla onların vizyona uyumlu davranmalarını
sağlamaktır. Vizyonun paylaşılması, hedef birliği sağladığı gibi astların
değişimi sahiplenmeleri için gerekli olan motivasyonlarını da
arttırmaktadır (Saylı & Tüfekçi, 2008: 199).
Kısa Vadeli Kazanımları Oluşturmak ve Planlamak
Değişim sürecinin çok hızlı gerçekleşmemesi ve bu süreçte zamanla
kimi işgörenlerin morallerinin ve konsantrasyonlarının bozulabilmesinden
dolayı bazı kısa hedefler belirlemek gereksinimi vardır. Hedefler
gerçekleştirildikçe onları paylaşmak iş görenleri daha çok motive
etmektedir (Alkan, 2006: 87). Örgütsel değişimin, kısa, orta ve uzun
dönemde izleyenlere sağlayacağı katkıların saptanması iş görenlerin
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kayıplardan ziyade kazançlar üzerinde durmasını sağlaması bakımından
paylaşılması gerekmektedir. Örgütsel değişimde motive edecek kısa vadeli
amaçların olmaması iş görenlerin gayretinin azalmasına veya değişime
direnç gösterenlerin sayısının artmasına neden olmaktadır (Saylı &
Tüfekçi, 2008: 200). Lider açık bir şekilde performans iyileştirmeleri
tasarlamakta ve bu iyileştirmeleri uygulamaya aktarmaktadır.
İyileştirmelerde rol oynayan izleyicileri taktir etmekte ve ödüllendirme
yapmaktadır (İnci, 2001: 57).
İyileşmeyi Pekiştirmek ve Daha Fazla Değişim Meydana Getirmek
Değişimin neticelerini saptayarak oluşan değişikliklerin tanımlamasını
yapan dönüştürücü liderler, vizyona uygun olmayan sistem, yapı ve
politikaları değiştirmektedir. Dönüşüm programının neticelerini sürekli
takip ederek arzu edilen değişikliklerin gerçekleştirilmesini ve
sürekliliğinin sağlanmasına gayret etmektedir. Yaratılan vizyona katkı
gösterecek kişileri işe alma, onlardan başarı gösterenleri ödüllendirme ve
kendilerini işin sahibiymişçesine güçlendirme gayretlerine ilaveten
değişim sürecini yeni düşünceler, projeler ve değişim araçlarıyla
güçlendirmektedir. (Saylı & Tüfekçi, 2008: 200).
Yeni Yaklaşımları Kurumsallaştırmak
Bu evreye kadar kurumda yeni davranışlar, normlar ve müşterek
değerler özümsenmiştir. Örgüt çocukluk, gençlik ve büyüme evrelerinden
sonra yetişkinlik safhasına ulaşmıştır. Değişikliklerin daha kolay
kurumsallaşabilmesi için yeni gerçekler, uygulamalar ve deneyimlerin
daha çok paylaşılması gerekmektedir. Örgütün disiplinli ve kontrollü
olması, uzmanlığı, kararlılığı değişimin kurumsallaşması aşamasında
önemlidir. Çünkü tüm bunlar örgütün yetişkinlik döneminden aniden
yaşlanma dönemine geçmesini engellemektedir. Aksi durumda örgütte
durgunluk, bürokrasi ve suçlamalar baş gösterecektir. Örgütte kaos
döneminin başlaması çalışanların enerji ve heyecanlarını kaybetmelerine
neden olacak ve bunun sonucunda entropi oluşacaktır (Saylı & Tüfekçi,
2008: 200).
VI. Dönüştürücü Liderlik ve İlişkili Kavramlar
Dönüştürücü Liderlik ve Personel Güçlendirme
Özünde bir değişim ve dönüşüm programı olan personel güçlendirmede
dönüştürücü liderliğe büyük ölçüde ihtiyaç duyulmaktadır. Liderin
çalışanları için kendi sorumluluklarını güven içinde yerine getiren, yöneten
ve kabul eden bir ortam oluşturması, onların esin verici, öğretici,
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bilgilendirici, vizyona sahip ve stratejist olmalarını gerektirmektedir.
Dönüştürücü etkili lider ise izleyicilerin temel değer, tutum, inanç ve
davranışlarını değiştirerek onların bireysel katkılarını sağlamakla kalmaz
aynı zamanda tüm benlikleriyle ve istekli bir şekilde işlerini
gerçekleştirmelerini sağlamaktadır (Sancar, 2012: 82).
Dönüştürücü Liderlik ve Öğrenen Örgüt
Öğrenen örgüt, bilginin oluşturulması, yakalanması ve aktarılması
hususunda uzmanlaşarak elde ettiği yeni bilgilerin oluşturduğu bakış
açısıyla hareket tarzlarını yeniden şekillendiren kurumlar olduğu şeklinde
tanımlanmaktadır. Öğrenen örgütlerde çalışanlar dönüştürücü liderin
desteği ve cesaretlendirmesi sayesinde problem çözüm sürecine dahil
olarak katkı sağlamakta ve bu sayede çalışanların bilgi ve becerileri
gelişmektedir (Aksaraylı, 2015: 114). Öğrenen örgüt kültürünün kurumda
bütünüyle var olabilmesi, dönüştürücü liderin önceliklerinden birisi olan
“öğrenmenin kurumsallaşması” na bağlıdır. Dönüştürücü liderin, örgütte
öğrenmeyi teşvik eden bir yapı oluşturması ve öğrenmeye engel olan
etkenleri yok edecek bir temel hazırlaması tüm takipçilerin
değişime/dönüşüme hazırlanması açısından önem arz etmektedir. Bu
aşamada oluşabilecek direnç, daha fazla öğrenme ve eğitimle ortadan
kaldırılabilmektedir. Dönüştürücü liderler, bu direnci ortadan kaldırmak
için kurumu, tüm iş görenlerine öğrenme ve kendini geliştirme fırsatları
sunan öğrenen bir kuruma dönüştürmektedirler (Gürel, 2013: 22).
Dönüştürücü Liderlik ve Özendirme
Dönüştürücü liderlerin, kişileri kendi çıkarlarından daha çok liderin
öngörüleri yönünde çalışmak hususunda özendirdiği ifade edilmektedir.
Vizyonun, liderin ideal gelecek imajı olduğu ve izleyicilerin özenme
düzeyi arttıkça doyumunu sağlayacak etkili söylemler içerdiği
belirtilmektedir. Dönüştürücü liderlerin izleyicilerin yaratıcılığını
geliştirme nedenleriyle ilgili yapılan açıklamalarda dönüştürücü liderlerin,
içsel özendirme ve pozitif etkili tepkiler (örneğin enerji, heyecan)
vasıtasıyla işsel özenimi ve kapasiteyi geliştirdikleri ifade edilmektedir.
Dönüştürücü liderlik davranışlarının, yaratıcı davranışı artıran destek
algısını yükseltmesi konusunda yapılan araştırmalarda dönüştürücü
liderlik açısından benzer pozitif sonuçlar elde edildiği belirtilmektedir
(Tunçbilek, 2013: 63).
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Dönüştürücü Liderlik ve İşe Yabancılaşma
Dönüşümcü liderin iş görenlere daha fazla özerklik vererek, onları
güçlendirerek ve daha bağımsız olarak kendi yaratıcılıklarını ve
becerilerini sergileyebilecekleri iş ortamı yaratması sonucunda çalışanlar
üretim sürecinde sağladıkları katkıyı ve süreç içindeki rollerini
tanımlayabilmekte, çalışmaların bir dış kuvvetle denetlenmediğini
algılamakta ve kendi becerilerini ortaya koyabilmektedirler. Bundan
dolayı dönüşümcü liderlik, çalışanların işe yabancılaşma davranışlarının
azalmasını desteklemektedir (Babadağ ve İşcan, 2017: 407).
Dönüştürücü Liderlik ve Etik İklim
Bireysel değerleri ile takipçilerin gayelerini ve görüşlerini
şekillendirebilen dönüşümcü liderlik, ideal etki ve ilham verici motivasyon
aracılığıyla takipçilerin, vizyonu ve grubun müşterek değerlerini
benimsemelerini sağlamaktadır. Bunun yanı sıra entelektüel uyarım
kapsamı ile etik yollar saptamayı kolaylaştırmaktadır. Ayrıca etik
neticelere sebep olan koşullar gerçekleştiğinde daha şeffaf mantalite
geliştirerek kurumsal etik iklimi biçimlendirmeye destek olmaktadır
(Babadağ ve İşcan, 2017: 409).
Dönüştürücü Liderlik ve Yaratıcılık-Yenilik
Dönüştürücü liderliğin çalışanların yaratıcılığını ve yeniliğini
artırabileceği beklentisini destekleyen sebepler mevcuttur. İlk olarak,
dönüştürücü liderler hedeflenen performans için izleyicilerin kişisel değer
sistemlerini etkileyerek sözleşmeden doğan anlaşmaların daha ötesine
geçmelerini sağlamaktadır. İkincisi dönüştürücü liderler entelektüel teşvik
yoluyla “gruptan farklı” düşünmek, üretkenlik ve yaratıcı düşünme
süreçleri için izleyicilerini cesaretlendirmektedir. Buna ilaveten,
dönüştürücü liderlik yenilikleri keşfetmek için uygun bir metot olduğu gibi
yeniliği geliştirmede de önemli bir rol üstlenmektedir. Dönüştürücü lider
yenilikler yaparak ve bunları geliştirerek farklılıklar yaratabilmektedir.
Örgütlerde kullanılan teknoloji, üretim yöntemlerinin aynı olmasından
dolayı farklılığı yaratmak ancak dönüştürücü liderin yenilikçi
faaliyetleriyle oluşmaktadır (Karcıoğlu ve Kaygın, 2013: 105-108).
Sonuç
Bilgi topluma geçişle beraber yaşanan hızlı değişim ve dönüşüm
sürecine uyum sağlayabilmek, sürekli değişen ve gelişen bilgiyi
yakalayabilmek, oluşan yeni koşulların gerektirdiği değişimi
gerçekleştirebilmek, dönüşümle beraber oluşan “yeni” yi özümsemek,
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yoğun rekabet ortamında örgütlerin var olabilmeleri açısından büyük
öneme sahiptir.
Değişim çağında dönüşümü gerçekleştirebilen, izleyicilerinin
inançlarını, fikirlerini ve değerlerini etkileyerek değiştirebilen, kişisel ve
grup amaçlarının gerçekleştirilmesi için takipçilerini ortak bir vizyonla
birleştirebilen ve artarak devam eden değişim hızını yakalayabilen
dönüştürücü liderlere her zamankinden daha çok ihtiyaç vardır.
Dönüştürücü liderler örgütlerde köklü değişimler gerçekleştirirken
izleyicilerinin de bu dönüşüm sürecine katılmalarını teşvik ederek ve yeni
yaklaşımları kurumsallaştırarak tüm örgütün bu süreçte etkin olmasını
sağlamaktadır. Hatta dönüştürücü liderler örgütte yeni liderlerin ortaya
çıkmasına fırsat veren insan odaklı bir yaklaşım sergilemektedir.
Örgütlerde radikal değişimleri gerçekleştirebilmek ve bu süreci başarılı bir
şekilde yönetebilmek için dönüştürücü liderler hayati bir öneme sahiptir.
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TÜRKİYE’DE KOOPERATİFÇİLİĞİN GELİŞİMİ
Abdulkadir Fasal
Giriş
Kooperatifçiliğin temelinde yardımlaşma, işbirliği, birlikte hareket
etme yatmaktadır. Kooperatifçilikte bireyler bir araya gelerek güçlerini
birleştirirler ve böylelikle yapmak istedikleri işleri en iyi şekilde daha
düşük maliyete yapabilirler. Türkiye’de kooperatifçiliğin başlangıcı
Cumhuriyet öncesi dönemde “memleket sandıkları” olarak belirtilse de
modern anlamda kooperatifçilik hareketi Cumhuriyet sonrası dönemde
başlamıştır.
Kooperatifçilik faaliyetleri ile ülkelerin atıl kaynakları üretime dâhil
edilmekte, sermaye en alt düzeylere kadar yayılmakta, ekonomik anlamda
küçük yapıların ekonomiye katılımı sağlanmaktadır. Bununla birlikte
ekonomik krizlerin yaşandığı dönemlerde kooperatifçilik faaliyetlerinin
kriz öncesi dönemdeki gibi devam ettiği görülmektedir. Nitekim 2009
yılında Uluslararası Çalışma Örgütü(ILO) tarafından yaptırılan” Kriz
dönemlerinde kooperatiflerin krize dayanıklılığı” konulu bir araştırmada
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kooperatiflerin kriz dönemlerinde,
bazı istisnalar haricinde, büyük oranda başarılı olduklarını göstermektedir
(Birchall & Ketilson, 2009).
Kooperatifçilik faaliyetleri yüksek gelir getiren ekonomik alanların
yanı sıra ekonomik kazancın minimize edildiği fakat sosyal boyutu yüksek
eğitim, sağlık, yaşlı ve çocuk bakımı gibi sosyal ve kültürel alanlardaki
faaliyetleri de kapsamaktadır. Bu nedenle; sosyal, kültürel ve ekonomik
hayatın her noktasına temas eden, toplumun çeşitli ihtiyaçlarını başarıyla
karşılayabilen kooperatifçilik modeli, kamu ile özel sektör arasında üçüncü
bir sektör olarak değerlendirilmektedir (GTB, 2017).
Kooperatiflerin, sürdürülebilir istihdam ve büyüme yaratması, yerel
kalkınmanın sağlanması ve gelir dağılımının adaletli yapılması gibi birçok
alanda önemli katkıları olduğunu dikkate alan Birleşmiş Milletler
tarafından 2012 yılının “Uluslararası Kooperatifler Yılı” olarak ilan
edilmesi ile dünya genelinde kooperatifçilik bilinci ve farkındalığı da
artmıştır. (GTB, 2015: 119).
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1. Kooperatifçilik ve Kooperatifçilik İlkeleri
Kooperatifçiliğin temelinde ortaklaşa ve karşılıklı olarak bir ihtiyacın
karşılanması düşüncesi yatmaktadır (Hazar, 1990: 62). Kooperatifçilik
bireylerin tek başlarına yapamayacakları veya birlikte yapmalarında yarar
bulunan işleri en iyi şekilde ve uygun maliyet fiyatına yapmak üzere
dayanışma suretiyle ekonomik güçlerini bir araya getirmeleridir (Mülayim,
2006: 49). Kooperatifçilik, serbest piyasanın en önemli unsuru olan
bireysel mülkiyeti kapsamakla birlikte kurumsal yapı olarakta demokratik
bir teşkilatlanma özelliği taşımaktadır (Philip, 2003). Bu özelliği itibariyle
kooperatifçilik demokrasiyi ve bireysel girişimciliği geliştiren ve tekelci
yapılanmaları engelleyen sistematik bir yapıya sahiptir (Bayaner, 2014:
56) Böylelikle içinde bulunduğu ekonomik sistemde hem rekabet
ortamının oluşmasına hem de kaynakların daha adil dağılmasına yardımcı
olur.
Kooperatifçiliğin temelini oluşturan ve Uluslararası Kooperatifler
Birliği (ICA) tarafından belirlenen ve tüm dünyada kabul gören ilkeleri
bulunmaktadır. Uluslararası Kooperatifler Birliği (ICA) kurulduğu 1985
yılından itibaren, kendisine bağlı tüm kooperatif birlikleri tarafından
“kooperatif değerleri ve ilkelerinin koruyucusu” olarak kabul edilmektedir.
Kooperatif ilkeleri bir yandan kooperatif kimliğinin belirlenmesine katkıda
bulunurken öte yandan kooperatiflerin toplumun ekonomik ve sosyal
hayatındaki yer ve fonksiyonlarını ortaya koymaktadır. Kooperatif kimliği
kooperatifçilik faaliyetini yönlendiren temel unsur olarak ele alınmakta ve
bir örgütün ne ölçüde kooperatif olarak değerlendirileceğinin göstergesi
olmaktadır (Rehber, 2011: 95).
1990’lı yıllardan itibaren gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde
yürütülen kooperatiflere ilişkin politika ve strateji geliştirme çabaları,
kooperatiflerin yasal çerçevelerini ilgilendiren gelişmelerle de
desteklenmiştir. Bu gelişmeler kooperatif ilkelerinde yapılan
değişikliklerle daha da hız kazanmıştır. Bu bağlamda 1995 yılında ICA
genel kurulunda yeni bir kooperatif kimliği oluşturulmuş ve kooperatif
ilkeleri yeniden düzenlenmiştir (TKK Eylem Planı, 2011). Bu yeni
kooperatif ilkeleri şunlardır;
1. Gönüllü ve herkese açık ortaklık: Kooperatifler, cinsel, sosyal,
ırksal, siyasal ve dinsel ayırımcılık olmaksızın, hizmetlerinden
yararlanabilecek ve ortaklığın sorumluluklarını kabul etmeye hazır
olan herkese açık gönüllü kuruluşlardır.
2. Ortakların Demokratik Kontrolü: Kooperatifler, politika
oluşturma ve karar alma süreçlerine katılan ortaklarca yönetilen ve
denetlenen demokratik kuruluşlardır. Kooperatiflerin işleyişi
demokrasi kurallarına göre belirlenir; öncelikle kendi ortakları
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arasında olmak üzere toplumda demokrasi bilinci ve kültürünün
gelişmesine katkı sağlarlar (Tozgöz, 2014: 28) . Birim
kooperatiflerde ortaklar eşit oy hakkına sahip olup, her ortağın bir
oy hakkı bulunmaktadır. Diğer düzeydeki kooperatif
kuruluşlarında ise oy hakkı demokratik bir yaklaşımla kooperatif
ana sözleşmelerinde belirtilir.
3. Ortakların Ekonomik Katılımı: Ortaklar, kooperatiflerinin
sermayesine adil bir şekilde katılırlar ve bunu demokratik olarak
yönetirler (GTB, 2017: 4). Ortakların kooperatife taahhüt ederek
verdikleri sermayelerinin belirli bir kısmı kooperatifin ortak
mülkiyetindedir. Bir kısım kooperatif ortağı, ortaklığın bir koşulu
olarak kooperatif ana sözleşmelerinde taahhüt ettikleri sermaye
üzerinden kısıtlı miktarda gelir elde edebilirler.
4. Özerklik ve Bağımsızlık: Kooperatifler, sermayesinin tamamının
kendisine ait olduğu, ortaklarınca yönetilen özerk kuruluşlardır.
Kooperatiflerin diğer kuruluşlarla işbirliği yapması, dış kaynak
yoluyla
sermaye
artırımına
gitmesi
kooperatiflerin
bağımsızlıklarını kaybettiği anlamına gelmemektedir. Fakat
kooperatiflerin diğer örgütlerle yapacağı işbirlikleri, kooperatifin
bağımsızlığına zarar vermeyecek şekilde yapılmalıdır (Prakash,
2003: 8).
5. Eğitim, Öğretim ve Bilgilendirme: Kooperatifler, ortaklarına,
seçilmiş temsilcilerine, yöneticilerine ve çalışanlarına
kooperatiflerin gelişimine etkin bir şekilde katkıda
bulunabilmeleri için eğitim ve öğretim imkânı sağlar (GTB, 2017:
4). Kooperatifler faaliyette bulundukları sektör kamuoyunu veya
kamuoyunu
oluşturanları
yapmış
olduğu
faaliyetler,
kooperatiflerin topluma olan katkıları ve kooperatifçiliğin önemi
konusunda bilgilendirir.
6. Kooperatifler Arası İşbirliği: Kooperatifler, yerel, ulusal,
bölgesel ve uluslararası oluşumlarla birlikte çalışarak ortaklarına
daha etkin bir şekilde hizmet eder ve kooperatifçilik hareketinin
güçlenmesine katkıda bulunurlar. Kooperatiflerin güçlü rekabet
ortamında ayakta kalabilmesi ve başarılı olabilmesi için
kooperatifler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi gerekmektedir.
7. Topluma Karşı Sorumlu Olma: Kooperatifler, ortaklarınca
onaylanan politikalar aracılığıyla toplumlarının sürdürülebilir
kalkınması için çalışırlar. Kooperatifler ortaklarının ve toplumun
çıkarlarını bir bütün olarak ele alarak, birlikte kalkınma ve fayda
sağlama hedefleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmelidir
(Muenkner, 1995). Kooperatiflerin uzun vadede sürdürülebilir
kalmaları, içine yaşadıkları toplum tarafından benimsenmelerine
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ve toplumla olumlu ilişkilerinin devam etmesine bağlıdır (Polat,
2017; 99)
2.Kooperatifçiliğin Türkiye’deki Gelişimi
Türkiye’de kooperatifçilik hareketinin başlangıcı Mithat Paşa’nın
kurduğu memleket sandıklarına dayanmaktadır. 1863 yılında Pirot
Kasabasında kurulan “Memleket Sandıkları” Türk kooperatifçiliğinin ilk
adımı olarak kabul edilmektedir. Çiftçiye sosyal ve ekonomik anlamda
yardım etmek, doğal afetlerden zarar gören çiftçilere kredi vermek vb.
amaçlarla kurulan memleket sandıklarının başarılı sonuçlar vermesi
üzerine 1867 yılında çıkarılan “Memleket Nizamnamesi” ile memleket
sandıkları tüm ülkeye yayılmıştır. Sonrasında Memleket Sandıkları önce
Menafi sandıklarına sonrasında ise günümüzde de varlığı devam eden
Ziraat Bankasına dönüşmüştür.
Cumhuriyet döneminde ise 21/04/1924 tarihli ve 498 sayılı İtibari Zirai
Birlikleri Kanunu, 05/06/1929 tarihli ve 1470 Zirai Kredi Kooperatifleri
Kanunu, 21/10/1935 tarihli ve 2834 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve
Birlikleri Kanunu ile yine 21/10/1935 tarihli ve 2836 sayılı Tarım Kredi
Kooperatifleri Kanunu yürürlüğe girmiştir. Tüm kooperatifleri kapsayan
ve kuruluş, işleyiş ve denetimlerine ilişkin özel hükümler içeren 1163
sayılı Kooperatifler Kanunu ise 1969 yılında yasalaşmıştır (GTB, 2017: 6).
Günümüzde ise kooperatifçilik Anayasamızın 171. Maddesinde yer
alan “Devlet, milli ekonominin yararlarını dikkate alarak, öncelikle
üretimin artırılmasını tüketicinin korunmasını amaçlayan kooperatifçiliğin
gelişmesini sağlayacak tedbirleri alır.” maddesiyle güvence altına
alınmıştır. Bu bağlamda kooperatifçilik faaliyetleri 1163 Sayılı
Kooperatifler Kanunu, 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri
Kanunu ve 4572 Sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında
Kanunlar ile düzenlenmiştir. Bu kanunlarda belirli dönemlerde değişen ve
gelişen şartlara bağlı olarak değişiklikler yapılmıştır.
Kooperatifler faaliyet alanına göre tarımsal kooperatifler ve tarım dışı
kooperatifler olarak iki başlıkta ele alınmaktadır. Bu bağlamda
değerlendirdiğimizde ülkemizde tarım dışı kooperatifçilik faaliyetlerinin
daha fazla alanda yaygın olduğu görülmektedir. Aşağıdaki tabloda
ülkemizdeki kooperatiflerin sayısı ve ortak sayısı Tablo 1’de belirtilmiştir.

Tablo 1: Kooperatif Türlerine Göre Kooperatif ve Ortak Sayısı
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Faaliyet Alanına Göre Kooperatifler
Tarımsal Kooperatifler

Kooperatif

Ortak

12.268

3.886.289

1

Tarımsal Kalkınma Kooperatifi

7.201

775.563

2

Sulama Kooperatifi

2.523

303.586

3

Tarım Kredi Kooperatifi

1.625

1.001.418

4

Su Ürünleri Kooperatifi

553

30.889

5

Tarım Satış Kooperatifi

306

323.596

6

Pancar Ekicileri Kooperatifi

31

1.448.171

7

Yaş Sebze Meyve Kooperatifleri

29

3.066

40.991

3.536.705

27.361

1.273.274

Tarım Dışı Kooperatifler
1.

Konut Yapı Kooperatifi

2.

Motorlu Taşıma Kooperatifleri

5.803

171.265

3.

Tüketim Kooperatifi

2.170

183.463

4

Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi

1.161

84.035

5.

Kredi Kefalet Kooperatifi

1.004

659.406

6.

Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi

922

125.632

7.

İşletme Kooperatifi

655

116.368

8.

Üretim Pazarlama Kooperatifi

408

17.591

9.

Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi

390

7.873

10. Turizm Geliştirme Kooperatifi

309

17.002

11. Temin Tevzi Kooperatifi

256

22.807

12. Küçük Sanat Kooperatifi

233

7.770

13. Karayolu Yük Taşıma Kooperatifleri

75

2.117

14. Kadın Girişimi Üretim ve İşletme
Kooperatifi

55

640

15. Eğitim Kooperatifi

49

2.880

16. Gayrimenkul İşletme Kooperatifi

26

922
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17. Yayıncılık Kooperatifi

23

508

18. Yardımlaşma Kooperatifi

18

13.449

19. Deniz Yolcu Taşıma Kooperatifi

17

381

13

95

21. Hizmet Kooperatifi

11

145

22. Tedarik Kooperatifi

8

606

23. Sigorta Kooperatifi

6

827.765

24. Hamal Taşımacılığı Kooperatifi

6

522

25. Pazarcılar İşletme Kooperatifi

5

67

26. Sağlık Hizmetleri Kooperatifi

2

53

27. Bilimsel Araştırma ve Geliştirme
Kooperatifi

2

31

28. Deniz Yük Taşıma Kooperatifi

1

8

29. Basın Yayın İletişim Kooperatifi

1

23

30. Fikri Mülkiyet Hakları ve Proje
Danışmanlığı Kooperatifi

1

7

20

Yenilenebilir Enerji Üretim Kooperatifi

Kaynak: GTB,” Türkiye Kooperatifçilik Raporu”, 2017, s.13, Ankara
Türkiye’deki toplam kooperatif sayısının %23’ünün tarımsal
kooperatif, kooperatif ortaklarının %52’sinin ise tarımsal kooperatiflerin
ortağı olduğu görülmektedir. Ülkemizdeki tarımsal kooperatifler yedi
grupta toplanmıştır. Tarımsal kooperatif sayısı 12.268 iken ortak sayısı
yaklaşık 4 milyondur (GTB, 2017: 13). Kooperatif sayısı bağlamında
tarımsal kalkınma kooperatifleri ilk sırada yer almaktadır. Bunun nedeni
özellikle kırsal kalkınma desteklemesi neticesinde küçük yerleşim
yerlerinde az sayıda kişinin bir araya gelerek kalkınma kooperatiflerini
kurmasıdır. Bu kooperatifler ortaklarının tarımsal faaliyetlerini sürdürmek
için ihtiyaç duyduğu girdilerin bir kısmını karşılamaktadır. Bu kooperatif
türünde bir üst örgütlenme söz konusu değildir. İkinci sırada sulama
kooperatifleri bulunmaktadır. Bu kooperatifler tarımsal olarak su problemi
yaşanan bölgelerde zirai sulama tesislerinin kurularak tarımsal verimliliğin
arttırılmasını amaçlamaktadırlar. Bu kooperatifler ülkemizin hemen her
bölgesinde bulunmakla birlikte merkezi yapılanması zayıf olan
kooperatiflerdir. Tarımsal kooperatifler bağlamında üçüncü sırada yer alan
Tarım Kredi Kooperatifleri kooperatifçilik anlamında Türkiye’deki en eski
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ve en köklü kooperatiflerdir. 150 yıllık geçmişi ve güçlü üst örgütlenmesi
ile tarımsal kooperatifler içerisinde ülkemizde kurumsal yapı anlamında
güçlü kooperatifler arasında yer almaktadır. Ülkemizin her yerinde
faaliyette bulunan bu kooperatifler ortaklarının ve diğer üreticilerin her
türlü girdi ihtiyacını karşılamaktadır.
Tarımsal kooperatif sayısı ve ortak sayısı arasındaki ilişki
incelendiğinde tarımsal kalkınma kooperatif sayısının çok olmasına
karşılık ortak sayısının az olması bu kooperatiflerin küçük yerleşim
yerlerinde az sayıda kişinin bir araya gelerek kurulmasından
kaynaklanmaktadır. Öte yandan pancar ekicileri kooperatifinde kooperatif
sayısı az olmasına karşılık ortak sayısı en fazla olan kooperatif olarak
dikkati çekmektedir. Bunun nedeni ise pancar ekicileri kooperatiflerinin
pancar üretilen bölgelerde kurulması ve üreticilerin pancarını kooperatife
teslim edebilmesi için kooperatif ortaklığının zorunlu olmasıdır.
Türkiye’de çok sayıda tarım dışı kooperatif türü bulunmaktadır.
Nitekim bu kooperatifler otuz grupta ele alınmaktadır. Tarım dışı
kooperatiflerde en çok görülen konut yapı kooperatifleridir. Nitekim
Türkiye’de 27.361 konut yapı kooperatifi ve bu kooperatiflerin yaklaşık
1.2 milyon ortağı bulunmaktadır. Konut yapı kooperatifleri, köyden kente
göçlerin yaşandığı, kentleşmenin yoğun olduğu dönemlerde ortaya çıkan
konut açığını kapatabilmek, dar ve orta gelirli kişilerin ihtiyaç duydukları
konutlara daha uygun fiyatlara sahip olmalarını sağlamak amacıyla
kurulmuş kooperatiflerdir (Mülayim, 2013: 423) Tarım dışı
kooperatiflerde diğer önemli bir kooperatif kredi kefalet kooperatifleridir.
Bu kooperatifler ülkede faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar odalarına
üye olan küçük ve orta ölçekli işletme sahiplerinin çeşitli nedenlerle
bankalardan talep edemedikleri finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere
kurulmuştur. Kooperatifler aracılığıyla oluşturulan bu sistemde kooperatif,
ortaklarına doğrudan bankadan alacağı krediyi vermeyip, bankanın
ortağına vereceği krediye kefil olmaktadır (Hazar, 1990: 516)
Türkiye’deki kooperatifçilik faaliyetleri tarımsal kooperatifçilik
bağlamında büyük gelişim göstermiştir. Nitekim tarımsal kooperatifçilik
alanında faaliyet gösteren kooperatifler kurumsal bir yapıya ulaşmış olarak
uzun yıllardır ortaklarının ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Tarımsal
kooperatiflerin büyük çoğunluğu üst örgütlenmesini tamamlamış olup, bu
kooperatifler üst kuruluşlarının denetimine tabidir. Tarım dışı kooperatifler
ise ülkemizde genellikle daha küçük yapıda olup, üst örgütlenmesi yeteri
kadar olmayan, yönetim ve denetim kademeleri profesyonel olmayan,
denetim anlamında zayıf kooperatiflerdir.
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Türkiye’de kooperatifçilik, ortaya çıkışı olarak kabul edilen menafi
sandıklarından itibaren büyük değişim ve dönüşüm göstermiştir.
Kooperatifçilik her dönemde serbest piyasa ekonomilerinde, ekonomik
aktörlerin sistemde söz sahibi olabilmeleri için denge mekanizmasını
sağlamakla birlikte ülkelerin ekonomik kalkınmasının sürdürebilir
olmasına katkıda bulunmuştur. Bundan dolayı belirli dönemlerde
kooperatifçiliğin gelişmesini ve büyümesini sağlamaya yönelik yasal
düzenlemeler yapılmıştır.
2000’li yılların başından itibaren kendini hissettirmeye başlayan ve
özellikle 2006 yılında Amerikan Mortgage piyasasında geri ödeme
sorunları ile derinleşen ekonomik kriz, bununla birlikte işsizliğin ve
yoksulluğun artması ve toplumsal dışlanma gibi sorunlar, toplum yararına
yeni çözüm arayışlarını gündeme getirmiştir. Küreselleşme sürecindeki
gelişmeler, özelleştirmeler ile kamu sektörünün küçülmesi ve kamu
sektörünün mevcut yapısıyla artan sosyal sorunlara çözüm getirememesi,
özel sektörün doğası gereği sosyal sorunlara yalnızca kâr amacıyla
yaklaşması, “sosyal ekonomi” ya da “üçüncü sistem” ya da “üçüncü sektör
(Third System)” olarak adlandırılan yeni bir ekonomik, toplumsal ve
siyasal yaklaşımı gündeme getirmiştir (Köstekli, 2005: 97). Bu kapsamda
gelişmiş ülkelerde kooperatifler, diğer benzeri kuruluşlarla birlikte
“üçüncü sektör” olarak tanımlanmıştır (GTB, 2013: 14).
Bu doğrultuda 2012 yılında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından “Türkiye Kooperatifçilik
Stratejisi ve Eylem Planı 2012-2016” yayınlanmıştır. Bu çalışma ile
Türkiye’de istenilen seviyede bulunmayan kooperatifçiliğe daha elverişli
bir ortam sağlamak; toplumda olumlu bir kooperatifçilik imajı oluşturmak
ve sektöre güveni artırmak; verimli ve etkin uygulamaları ortaya çıkarmak;
sürdürülebilirlik, rekabet edebilirlik ve yenilikçiliği sağlamak;
kooperatiflerin ekonomik kalkınmaya ve gelirin daha adil paylaşımına olan
katkılarını arttırmak amaçlanmıştır (GTB, 2013: 4).
Bu bağlamda kamu kurumlarının kooperatiflere hizmet sunum
biçimleri yeniden yapılandırılmış olup kooperatiflere eğitim, danışmanlık,
bilgilendirme ve araştırma faaliyetleri konusunda destekler verilmiştir.
Kooperatiflerin sermayesinin güçlendirilmesi ve finansmana erişim
noktasında kolaylıklar sağlanmıştır. Bu doğrultuda tarım kredi ve esnaf
sanatkârlar kredi kooperatiflerine sübvansiyonlu kredi desteği verilerek
kooperatifler tarafından ortaklarına kullandırılan kredilerdeki faizin bir
kısmı devlet tarafından karşılanmasına imkân tanınmıştır. Ayrıca son
dönemlerde tarım satış kooperatiflerine Destekleme Fiyat İstikrar Fonu
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kredisi kullandırılarak bu kooperatiflerin gelişmesine katkıda
bulunulmuştur. Küçük sanayi sitesi kooperatiflerine altyapı ve üstyapı
kredisi kullandırılarak bu kooperatiflerin faaliyetleri daha iyi bir şekilde
sürdürülmesi sağlanmaktadır.
3. Kooperatifçilikte Yaşanan Sorunlar
Türkiye’de uzun süreli ve köklü bir kooperatifçilik deneyiminin
bulunmasına rağmen kooperatifçilik faaliyetlerinin istenilen seviyelere
ulaşmadığı görülmektedir. Bunun nedenleri şu şekilde sıralayabiliriz
(GTB, 2012: 34-35) ;


















Kooperatifçilik politikalarının etkin ve sürdürülebilir olmaması,
Kooperatiflere yönelik devlet desteklerinin her geçen yıl azalması,
Kooperatiflere tanınan (vergi muafiyeti, faiz desteği, kredi desteği
vb.) özellikle aynı alanda faaliyet gösteren diğer işletmelerin
etkisiyle ortadan kaldırılmasına yönelik girişimler
Eğitim, yayın, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yeteri
düzeyde olmaması,
Özellikle tarımsal amaçlı kooperatifler başta olmak üzere,
ortakların eğitim seviyesinin düşüklüğü
Ortakların kooperatif faaliyetlerine olan ilgisizliği ve ekonomik
olayları algılama sorunu
Kooperatifçilik kültürü ve bilincinin toplumda yeterince
yerleşmemiş olması; ekonomik işbirliğinin sağladığı katkı ve
faydaların tam olarak anlaşılamaması,
Birim kooperatiflerin küçük ölçekte olmaları ve ortak sayısının az
olması,
Kooperatif örgütlenmelerinin dağınık yapıda olması ve
kooperatifler arası eşgüdüm ve işbirliğinin gelişmemiş olması,
Kooperatiflerin sürekli finansmana erişim sorunu yaşamaları, bu
bağlamda dışa bağımlılığı azaltacak ve kendilerinin yöneteceği
yeterli bir mali kaynağa sahip kooperatifler bankasının olmaması,
Kooperatif ortaklarının düşük ortaklık payı yüklenmeleri
nedeniyle yaşanan sermaye yetersizliği,
Kooperatif yöneticilerinin işletme yönetimi konusunda bilgi ve
deneyim eksikliği, profesyonel yönetici istihdam edilememesi,
Çok sayıda faal durumda olmayan ve tasfiye olmayı bekleyen
kooperatiflerin bulunması,
Bazı kooperatif türlerinde yaşanan olumsuzluklar nedeni ile ortaya
çıkan güven ve imaj sorunu,
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Toplum genelinde “kişiler arası güven, dayanışma ve ortak iş
yapma kültürü” gibi değerleri de kapsayan sosyal sermayenin
düşüklüğü,
Kooperatiflerin politik değişikliklerden kolaylıkla etkilenmesi vb,

Kooperatifçilik alanında yaşanan yasal, eğitim, örgütlenme ve
finansman vb. sorunlar kooperatifçiliğin temel esaslarının tam olarak
gerçekleşmesinin önünde engel teşkil etmektedir. Özellikle Avrupa
ülkeleri karşılaştırıldığında kooperatifçilik alanında bu ülkelerin gerisinde
kalan Türkiye’de belirtilen sorunların çözümü, kooperatifçiliğin istenilen
düzeye ulaşmasını sağlayacaktır.
Sonuç
Kooperatifçilik Türkiye’de 1800’lü yılların sonlarına insanların
birbiriyle yardımlaşarak diğer bir ifadeyle imece usulü ile bir araya gelerek
ihtiyaç duydukları iş ve işlemleri daha iyi şekilde daha uygun maliyetle
yapmak üzere kurulmuş bir yapıdır. Türkiye’de modern anlamda
kooperatifçilik ise Cumhuriyet döneminden sonra gelişmiştir.
Kooperatifçilik insanlara sadece ekonomik anlamda değil aynı zamanda
sosyal ve kültürel anlamda da katkı sunmaktadır.
Kooperatifçilik çok yönlü yapısı ile ülkeleri etkileyen derin ekonomik
krizlerde istihdama olan katkısı bununla birlikte yaygınlaşan yoksulluk,
sosyal ve kültürel yozlaşma, çevre kirliliği gibi ekonomik olmayan
problemlerle mücadelesi ile son dönemlerde ülkelerin gündeminde yerini
almıştır.
Kooperatifçilik serbest piyasa ekonomilerindeki zayıflıkları azaltarak,
küçük ölçekli işletmelerin sistemde yer alabilmesi için denge unsuru
olmakta, küçük ölçekli işletmelere kendi özerkliklerini kaybetmeksizin
daha büyük ve güçlü ekonomik yapılar şeklinde birleşme imkanı
sunmakta, bununla birlikte kooperatif ortaklarının sürdürülebilir bir
ekonomik gelire sahip olmalarını sağlayarak ekonomik istikrarın
sağlanmasına yardımcı olmaktadır (Cenkış, 2014).
Kooperatifçiliğin temelleri Türkiye’de çok eskiye dayanmaktadır. Bu
süreçte çok sayıda kooperatif türü ve çok sayıda kooperatif kurulmuştur.
Nitekim son verilere göre Türkiye’de 37 farklı alanda faaliyet gösteren
53.259 kooperatif ve bu kooperatiflerin 7.422.994 ortağı bulunmaktadır.
Bu bağlamda değerlendirildiğinde çok eskiye dayanan geçmişi ve
sayısal anlamda belirli bir noktaya ulaşmış olmasına rağmen
kooperatifçiliğin ülkemizde istenen seviyede olmadığı görülmektedir.
Bunun nedeni finansman, yasal, örgütlenme vb. pek çok alanda yaşanan
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sorunlardan kaynaklanmaktadır.
Bu sorunların aşılması için
kooperatifçiliğin dünyadaki örneklerinin daha iyi incelenmesi ve
irdelenmesi, kooperatifçilik alanında bilinçlendirme eğitim ve
etkinliklerine ağırlık verilmesi gerekmektedir.
Bununla birlikte
kooperatifler hakkındaki olumsuz imajın ortadan kaldırılması yönünde
çalışmalar yapılması, uluslararası başarılı kooperatifçilik örneklerinin
incelenerek model alınması gerekmektedir. Ayrıca devlet tarafından
kooperatifçiliği geliştirecek yasal düzenlemeler yapılarak, kooperatiflere
ekonomik anlamda finansman desteği sağlanarak kooperatifçiliğin teşvik
edilmesi sağlanmalıdır.
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DİJİTAL LİDERLİK
Digital Leadership
Esra Aydın Göktepe
Giriş
İnternet teknolojileri, bilgiyi üretme ve paylaşmada sınırları kaldıran bir
araç olarak her alanda kullanılmaktadır. Dijital teknolojiler, bireylerin ve
toplumun genel olarak kamu hizmetlerine ulaşılabilirliğini artırmakta,
alışveriş imkânlarını çeşitlendirmekte, mobil uygulamaların yaygınlaşması
ile de bu teknolojik imkânlar zenginleştirmektedir. İşletmeler de dijital
dönüşümlerle organizasyon yapılarında, yönetim politikalarında, yönetim
uygulamalarında ve liderlik yaklaşımlarında yıkıcı değişimler
yaşamaktadırlar (Jakubik & Berazhny, 2017; Banksa vd., 2019; Bennis,
2013). Örgüt yapılarının, iş tasarım ve modellerinin dijitalleşme ile
yaşadığı dönüşümde, liderlik süreci de dijitalleşmekte ve dijital liderlik
kavramı ortaya çıkmaktadır. Dijital liderlik kavramı, dijitalleşen dünyada;
yöneticilik, işletmecilik ve stratejik düşünme gibi becerilerin dijital çağın
araçlarını bilme ve etkin kullanma gibi becerilerle kesinleştiği alanda
şekillenmektedir. Bu çalışmada, dijital liderlik ve dijital dönüşümün
getirdiği yeni çalışan profili de kavramsal olarak incelenmiştir.
1.

Dijitalleşme Kavramı

Latince parmak anlamına gelen “digitus” kelimesinden türetilmiş olan
dijital kavramı, enformasyon sistemlerinin temelini oluşturan
sayısallaştırmayı ifade etmektedir (Klein, 2020:998). Dijital TDK’ya göre,
“verileri bir ekran üzerinden elektronik olarak gösterilmesi” olarak
tanımlanmıştır (TDK,2020). Dijitalleşme, işletmelerin bilişim teknolojileri
ile geçirdikleri değişim ve dönüşümü ifade etmektedir (Aksel vd., 2013).
Yazılım sistemlerinin kullanılmasıyla iş süreçlerinin otomasyonu
gerçekleşmiş, internet gibi gelişen çeşitli dijital teknolojilerin desteğiyle
de işletmelerin iş modelleri değişmeye başlamıştır. Dijital teknolojilerin
entegrasyonu ile dördüncü sanayi devrimi Endüstri 4.0’a geçilmiştir.
İşletmelerdeki dijitalleşme süreci, işletmelerin tüm iş süreçlerini, iş
modellerini ve örgütsel yapılarını da kapsadığı için dijital dönüşüm olarak
adlandırılmaya başlanmıştır. Dijitalleşme veya dijital dönüşüm, teknolojik
ilerlemelerden kaynaklanan değişimler olarak belirtilmektedir (Chew,
2013). Teknolojik ilerlemelerden kaynaklanan dijitalleşme, teknolojik
ilerleme ile benzer anlamlar içerse de iki kavram arasında farklılıklar
bulunmaktadır. Teknolojik ilerleme, sürdürülebilir yenilik çabası olarak
aslında dijitalleşmeyi de kapsamaktadır. Dijitalleşme, sistemleri manuel
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olmaktan çıkarma anlamını taşımaktadır ve teknolojik gelişme kavramına
nazaran daha sınırlı içeriğe sahiptir. Dijitalleşme önemli bir süreçtir ve bu
süreç bütün ya da çoğu iş ve eylemleri dijital bir ortamda
gerçekleştirebilme kabiliyetine ulaşmak için yapılan faaliyetleri kapsar.
Teknoloji, işletmelerin kabiliyetini, stratejik seçimlerini ve hareket
alanlarını genişletmiştir ve tüm bu gelişmeler dijital işletme kavramını
ortaya çıkarmıştır (İrge, 2018:22). Dijital teknolojilerle iletişim hızının
artması ve ayrıca anlık mesajlaşma ya da dosya paylaşımı gibi
uygulamaları kullanmanın yaygınlaşması, yönetici-çalışan arasındaki
etkileşimi ve iletişimi kolaylaştırmakta ve farklılaştırmaktadır
(Subramanian, 2018). Yeni çalışan profili, iş modelleri ve örgütsel yapı
yeni liderlik yaklaşımı olarak karşımıza dijital liderliği çıkarmaktadır.
2. Liderlik
Dijital dönüşüm, bilgiyi kolay ulaşılabilir, kullanılabilir ve daha az
maliyetli hale getirdiği için çalışma koşullarını ve ilişkilerini
değiştirmektedir. Yönetim düşüncesinin evrimine paralel olarak liderlik
çalışmaları da tarihsel süreçte değişim geçirerek gelişmiştir. Teknolojik
ilerlemeler, yönetim düşüncesinin evriminde lokomotif rol oynamış, bu
itici güç ile liderlik tarzları da değişmiştir (Kremer, 1993). İçinde
bulunduğumuz çağda yaşanan teknolojik ilerlemeler, odak noktası
öğrenme, yaratıcılık ve yenilikçilik olan yaratıcı ekonomileri
oluşturmuştur. Yaratıcı ekonomiler de dijital liderlik kavramını gündeme
getirmiştir (Özmen vd.., 2020:58).
Dijital liderlik öncesinde liderlik düşüncesinin kronolojik gelişiminden
kısaca bahsetmek, liderliğin dijital yeni doğasının daha iyi anlaşılmasını
sağlayacaktır (Owie,2017). Liderlik yaklaşımları; liderin bireysel
özellikleri, astların davranışları, gereksinmeleri ve diğer bireysel
özellikleri, örgütün amaçları, yapısı, yapılacak görevlerin nitelikleri,
toplumsal, ekonomik ve siyasi ortam gibi kriterlerine göre
sınıflandırılmıştır (Yıldız, 2002:223). Genel anlamda bakıldığında lider,
grup amaçlarını belirleyerek, takım ruhunu teşvik ederek ve belirli bir
iklim geliştirerek bir grubu eyleme geçiren kişidir (Korek vd., 2010: 366).
Liderlik teorileri; özellikler ve nitelik teorileri, davranışsal teoriler,
durumsallık teorileri ve yeni liderlik teorileri olarak sınıflandırılmıştır.
Liderlik teorileri bazı kaynaklarda liderlik 1.0, 2.0, 3.0 ve 4.0 olarak da
ifade edilmektedir (Kelly, 2018:11; Tukiyo, vd., 2017; Raza, 2016; Prince,
2017; Yusof vd., 2019; McCann, 2016).
Özellik ve nitelik teorileri (1940 öncesi dönem); liderlik sürecinin üç
unsurundan biri olarak sadece “lider”e odaklanmıştır (Elkins, 1980:358).
Özellikler yaklaşımında liderin bilişsel ve duygusal özelliklerini göz ardı
edilerek sadece fiziksel özellikleri açısından liderlik süreci
yorumlanmıştır. Özellikler yaklaşımı liderlik 1.0 olarak da
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tanımlanmaktadır. Liderlik 1.0 – Karizmatik Dönemin liderlik anlayışı
olarak kabul edilmektedir. Bu dönemde liderlik, liyakat temelli değil
kalıtsal olarak bir bireyden diğerine geçmektedir. Liderlik 1.0’da liderin
herhangi bir çaba sarf etmeden lider olarak kabul edildiği belirtilmektedir
(Tukiyo vd., 2017; Nikoloski, 2015).
Davranış teorileri (1940 – 1960 yılları arası), liderlik sürecinin ikinci
unsuru olan takipçileri de liderlik sürecini açıklarken göz önünde
bulundurarak liderin takipçilerine karşı sergilediği davranışlarına
odaklanmıştır (Owens, 1976:227). Davranışsal liderlik yaklaşımı liderlik
2.0 olarak da tanımlanmaktadır. Liderlik 2.0’da yol göstericilik vurgusu
yapılarak, lider belirlenen işletme politikalarının uygulayıcısı olarak kabul
edilmektedir. Liderlik 2.0’da, takipçiler liderin isteklerinin peşinden
giderler ve liderin gücü örgütsel yapı ile ilişkilidir (McCann, 2016).
Durumsallık teorilerinde (1960 – 1980 yılları arası), liderlik sürecinin
üçüncü unsuru olan koşullar da göz önünde bulundurularak, liderlik
davranışlarının koşullara göre değişebileceği üzerinde durulmuştur (Gray
& Starke, 1977:77). Durumsal liderlik yaklaşımı liderlik 3.0 olarak da
tanımlanmaktadır. Liderlik 3.0’da liderin gücü, takipçilerinin kendisini
gönüllü olarak takip etmesini sağlayabilmesidir. Küreselleşmenin etkisi ile
değişen örgüt yapılarında Lider 3.0’dan beklenen özellikler, ahlaki
yetenek, sosyalleşme, duygu yönetimi, entelektüellik olarak
belirtilmektedir (Tukiyo vd., 2017; Hersey & Blanchard, 1969).
Yeni liderlik teorilerinde (1980 sonrası dönem), genellikle durumların
neler olduğu ile ilgili teoriler üzerinde durulmuştur. Liderin içinde
bulunduğu durumların neler olduğuna odaklanan yeni liderlik teorileri
Endüstri 4.0 ile yakından ilişkilidir. Teknolojiler birbirine bağlandığını
sağlamakta ve sanal ve gerçek dünyayı birleştirerek büyük değişimleri
tetiklemişlerdir. Endüstri 4.0 teknolojileri kullanılarak büyük
miktarlardaki veriyi birleştirme ve çözümleme, değer içeren yeni bilgiler
üretmenin kolaylaşması, bilgiyi işlemede kullanılan hızlı bilgisayarların
yaygınlaşması ve 3D modellemenin sanal ortamdan yazıcılara aktarılması
teknolojik gelişmeler arasındadır. Yaşanan bu değişim ve dönüşümlere
liderlik etmek ve buna uyum sağlamak liderlik 4.0 ya da dijital liderlik
olarak ifade edilmektedir (Prince, 2017;Yusof vd., 2019; Sheninger, 2014).
Liderlik 4.0’da liderin vizyon sahibi olması, geleceği ön görebilmesi,
takipçilerini kendi vizyonu etrafında toplayabilmesi beklenmektedir
(Raza, 2016).
3. Dijital Liderlik
Endüstri 4.0 ile birlikte değişen işletme ekosisteminde, liderlerin
takipçileri ile olan ilişkileri, kurdukları ilişkisel ağlar, sahip olması gereken
teknik ve sosyal beceriler de değişmektedir. Dijital liderlik literatürde
yakın dönemde araştırma konusu olarak çalışılmaya başlanmış ve farklı
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bakış açıları ile tanımlanmıştır. Dijital liderliği “sessiz lider” olarak
nitelendiren Prentice (2013), dijital lideri ilham veren, başkalarını motive
eden, çok fazla konuşmadan işin gerçekleştirilmesini sağlayan lider olarak
tanımlanmıştır (Prentice, 2013:179-185). Dijital lider, Sheninger (2014)’a
göre diğerlerini etkileyen, onlara yön veren, bilgiyi yöneterek değişimi
sürdürebilir kılan, gelecekte başarıya ulaşmak için değişimleri öngörmek
için ilişkiler ağı kuran kişi olarak tanımlamıştır (Sheninger 2014:2). Dijital
liderin bireysel etkisini vurgulayan El Sawy ve diğerleri (2016:142) dijital
liderliği, dijitalleşmenin stratejik başarısı için doğru işler yapmak olarak
tanımlamışlardır. Dijital dönüşümde liderin gücüne odaklanan Westerman
ve diğerleri (2014) dijital dönüşümü, dijital farkındalığı ve etkileme gücü
ile örgütü harekete geçiren kişi olarak tanımlamışlardır. Bir başka tanımda
ise, dijital liderlik, dijital kültür ve dijital yetkinliğin bir bileşimi olarak
ifade edilmektedir (Mihardjo & Sasmoko, 2018:2).
Dijital dönüşümle birlikte, yaratıcılık, risk alma, esneklik, küresel
düşünme, bilgi paylaşımı ve vizyon belirleme gibi liderlik özelliklerine
daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. İletişim becerilerinin ve duygusal zekanın
ön planda olduğu yeni dijital liderlikte işbirlikçi tutum ve farklı dijital
platformlar üzerinden geçekleştirilen yazılı iletişim yetkinlikleri daha fazla
önem kazanmaktadır (Owie, 2017:213). Dijital dönüşümlerle birlikte
liderlerden, kişisel verilerin korunması, dijital içeriklerin korunması,
teknoloji kullanımın kişiye ve çevreye zarar vermemesi gibi güvenlik ve
problem çözme yeterliliğine sahip olması beklenmektedir.
Dijital liderin özelliklerini sınıflandıran çok sayıda çalışma
bulunmaktadır (Owie, 2017;Bass & Avolio, 1993;Walumbwa vd.,
2008,Pearl Zhu , 2015). Dijital liderliğin beş temel özelliği; fikir liderliği,
yaratıcı liderlik, küreselvizyoner lider, meraklı lider ve bilge lider olarak
belirtilmiştir. İşletmenin içinde bulunduğu ekosistemde yaşanan
değişimlere karşı güçlü olma yeteneği fikir liderliği olarak ifade
edilmektedir. Dijital liderin ikinci temel özelliği olarak yaratıcı liderlik,
fikir üretebilmek ve yenilik zihniyetine sahip olmak olarak
belirtilmektedir. Küreselvizyoner liderlik özelliği ise, liderin dijital iş
dönüşümlerinde yönlendirici olma yeteneğini ifade etmektedir. Kaos
ortamında ve dinamik ekosistemlerde öğrenme yetkinliğine sahip olma
özelliğine meraklı lider özelliği, karmaşık zamanlarda doğru kararlar
verebilmek için bilgiyi edinme, kavrama, yorumlama ve sentez yapabilme
yeteneği ise bilge lider özelliği olarak belirtilmiştir (Pearl Zhu , 2015).
Literatürde dijital liderliğin itici gücü olarak bireyi ve liderlerin sahip
olması gereken özellikleri belirleyebilmek için çalışmalar yapılmıştır
(Bass, 1990; Raza, 2016; Erçetin,vd., 2018; Bass&Avolio, 993;
Walumbwa vd., 2008; Copeland, 2014; Du Toit vd., 2016). Sheninger
(2014), dijital liderlerin yaşanan dijital dönüşüm sayesinde her yerde
772

kesintisiz internet bağlantısına sahip olmaları ile iş süreçlerini
dijitalleştirdiklerini belirtmiştir. Bu nedenle de liderlerin, açık kaynak
teknolojisini kullanabilme, mobil cihazlar ve teknolojiyi amaca uygun
olarak kişiselleştirme gibi durumları dikkate alan bir liderlik becerisine
sahip olması gerektiğini belirtmiştir. Bir diğer çalışmada dijital liderlerin
karakteristik özellikleri; girişimcilik ve teknik beceriler, bireysel gelişim,
hesap verebilirlik, kolektif liderlik, işbirliği ve kişilerarası beceriler,
inovasyon, eleştirel düşünme ve kavramsal beceriler olarak belirtilmiştir
(Raza, 2016). Başkalarıyla bağlantı kurma, sosyal zeka, yumuşak beceriler,
empati, tutku, açık fikirlilik, yenilikçilik gibi liderlik özellikleri de dijital
liderlik olarak belirtilerek, lider ve izleyenlerinin eleştirel düşünebilmesi
de dijital liderlik sürecinin özelliği olarak vurgulanmıştır (Clerkin,
2015:175-187). Akıl yürütme, problem çözebilme ve öz disiplin de dijital
liderin iletişim ve bilimin yer aldığı ortamda çalışacak dijital liderin
özellikleri olarak belirtilmiştir (Mack, 2015:15-16).
Özmen ve diğerleri (2020) tarafından, dijital çağda liderlerin başarılı
olabilmek için, takipçilerini teşvik etmeleri, farklı bakış açılarına sahip
olmaları, gelecek odaklı olmaları yeni yaklaşımlar denemeleri, sürekli
olarak
öğrenmeleri,
gerektiğinde
kalıplaşmış
uygulamalardan
vazgeçebilmeleri gerektiğini belirtmişlerdir (Özmen, vd, 2020:58).
Dijital çağda, teknolojik gelişimlere uyum sağlayabilmek için liderler
yeni bir beceri olan teknolojik okuryazarlık yetkinliğine sahip olmalıdır.
Rekabetçi üstünlüğün sürdürülebilirliği için liderin örgütsel değişimi
sağlamayabilecek özdisiplin, paylaşılan vizyon yaratabilme, belirsizlik
durumlarıyla ilgili mücadele etme gibi özelliklere sahip olması da
gerekmektedir (Erçetin, vd., 2018:110).
4. Dijital Liderlerin Takipçileri Olarak Dijital Yerliler ve Dijital
Göçmenler
Dijitalleşme, iş modellerini ve iş gücü kavramını da değiştirmektedir.
Dijital dönüşüm ile dijital yerliler ve dijital göçmenler olarak tanımlanan
yeni çalışan profilleri oluşmuştur. Dijital liderlerin, takipçisi olan bu yeni
çalışan profillerini yönetebilmek de dijital liderin liderlik stilini
belirleyecek önemli unsurlardandır.
Dijital yerliler ve göçmenler konusunda çok sayıda araştırma yapan
Prensky (2001a), dijital yerlileri etrafı dijital teknolojilerle donatılmış olan
1980 sonrası kuşağın, teknoloji ile iç içe olmasının getirdiği profil
özellikleri olarak tanımlamıştır. Dijital yerliler, bilgiye kolay erişebilen,
görselliği ön planda tutan, dikkat süresi kısa ve teknolojik gelişim takibi
yüksek olan, dijital araçları kolay keşfeden ve öğrenen, dijital araçların
diline hakim olan, çevrimiçi ortamları öğretim aracı olarak kullananlar
olarak tanımlanmıştır (Prensky, 2001a; Prensky, 2001b; Prensky, 2004;
Günther, 2007). Dijital liderlik sürecinde dijital yerlileri esinlendirmek,
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bilgiye ulaşmak, bilgiyi özümsetmek ve yeni bilgi haline getirmek daha
kolay olacaktır. Dijital yerlilerin özellikleri düşünüldüğünde dijital
liderlerle daha iyi ilişkiler kurabilecekleri söylenebilir. Dijital göçmenler,
dijital yerlilerin aksine teknolojik dünyaya doğmamış, teknolojik araçlarla
yirmili yaşları sonrasında tanışmış olan kuşaktır. Dijital göçmenler,
teknolojik araçların kullanımında zorluk yaşayabilen, teknoloji tabanlı
öğrenmede zor uyum sağlayan, teknoloji okuryazarlığı düşük olan çalışan
profilidir (Prensky, 2001a; Prensky, 2001b; Palfrey & Gasser, 2008).
Dijital göçmenler, basılı materyalleri tercih etmekte, herhangi bir
teknolojik ürünü ya da programı kullanmada kılavuz veya rehber kullanma
eğilimi sergilemektedirler (Prensky, 2004; Tonta, 2009).
Sonuç
Teknolojik ilerlemelerin getirdiği dönüşüm, organizasyonların
vizyonunu, politikalarını, yapısını, kültürünü hızla değiştirmektedir.
Dijitalleşmenin getirdiği yeni organizasyon koşulları ve çalışan profilleri
işletmenin amaçlarına ulaşması için izlenecek liderlik sürecini de
farklılaştırmaktadır. Yeni çalışma hedefleri, koşulları ve çalışan profilleri
ile liderlerden beklenen özellikler de teknolojik beceri ve öğrenme odaklı
olmaktadır. Dijitalleşmenin iş süreçlerinin ve bilgiye ulaşım hızını
artırdığı, bilgiye ulaşım maliyelerini düşürdüğü, yeni bilginin
yaratılmasının en önemli güç olduğu günümüz işletmelerinde yeni bilginin
edinilmesini, özümsenmesini, teknolojik duyarlılığa sahip organizasyon
yapısının dizayn edilmesini sağlayacak dijital liderlere ihtiyaç
duyulmaktadır.
Dijitalleşmeyi, yaşamının bir parçası haline getirmiş, dijital iş süreçlerini
yaratan ve bu iş süreçlerine çalışanlarını dahil edebilen, doğru işin
yapılabilmesi için esinlendiren liderler, çağın gereklerine uyum sağlayan
dijital liderler olacaklardır. Teknoloji ile sıkı bağları olan dijital yerlilerin
dijital lider olarak başarılı olacağı ya da dijital yerlilerin takipçi olduğu
liderlik süreçlerinin değişimlere daha kolay uyum sağlayabileceği ve
değişmeleri yaratabilecekleri söylenebilir. Dijital liderlerin dijital göçmen
çalışanları dijitalleşme süreçlerine dahil edebilmek için rol model olmaları,
öğrenme fırsatları yaratmaları ve dijital göçmenleri de dijital yerli profiline
taşımaları gerekmektedir.
Kaynakça
Aksel, İ., Arslan, M. L., and Kizil, C., Okur, M. E. & Seker, S. (2013).
Dijital İşletme (Digital Business), Cinius Yayınları, ISBN: 978-605127-675.
Banksa, G.C., Dionneb, S.D., Sayamab, , H. & Schmid, M. (2019). “Mast
Leadership in the Digital Era: Social Media, Big Data, Virtual
774

Reality,Computational Methods, and Deep Learning”, The Leadership
Quarterly 30. I-II. https://doi.org/10.1016/s1048-9843(19)30427-8
Bass, B., & Avolio, B. (1993). “Transformational leadership and
organizational culture”, Public Administration Quarterly, 17, 112-121.
Bass, B.M. (1990). “From Transactional to Transformational Leadership:
Learning to Share the Vision”, Organizational Dynamics, 18(3), 19-31.
https://doi.org/10.1016/0090-2616(90)90061-s

Bennis, W. (2013). “Leadership in a Digital World: Embracing
Transparency and Adaptive Capacity”, MIS Quarterly, Vol. 37 No.
2/June 20. 635-637.
Chew, E.K. (2013). Value Co-creation in the Organizations of the Future.
IT Leadership in Transition The Impact of Digitalization on Finnish
Organizations. (Editors; Collin, J., Hiekkanen, K., Korhonen, J.J.,
Halén, M., Itälä, T., Helenius, M., others.), Aalto University publication
series, 7.
Clerkin, C. (2015). Creative Leadership and Social Intelligence: The Keys
to Leading in the Digital Age. (Editors: Sowcik et al.) Leadership 2050.
Challenges, Key Contexts, and Emerging Trends, 175-187.
Copeland, M.K. (2016). “The Impact of Authentic, Ethical,
Transformational Leadership on Leader Effectiveness”, Journal of
Leadership, Accountability and Ethics 13.3, 79-97.
Du Toit, A.J., Vivers, R., & Mayer, C.H. (2016). “Emotional intelligence
and leadership in a South African financial service institution”, South
African
Journal
of
Labour
Relations,
40(2).
https://doi.org/10.25159/2520-3223/3765

El Sawy, O.A., Kremmergaard, P., Amsinck, H.& Vinther, A.L. (2016).
“How LEGO Built the Foundations and Enterprise Capabilities for
Digital
Leadership.”
MIS
Quarterly
Executive,
15(2).
https://doi.org/10.4324/9780429286797-8

Elkins, A. (1980). Management, Structures, Functions and Processes,
Addison-Wesley Pub. Co..
Erçetin, Ş., Ş., Çevik, M., S. & Çelik, M. (2018). “Okul müdürlerinin
kuantum liderlik davranışlarını gerçekleştirme düzeyleri”, Uluslararası
Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama, 1(2),109-124.
https://doi.org/10.17244/eku.482292

Grayy, J. &Strake F. (1977). Organizational Behavior Concepts and
Applications, Charles Merrill Pub. Co. 65-77.
Günther, J. (2007). Digital Natives and Digital İmmigrants. Hamburg:
Studienverlag.
775

Hersey, P. & Blanchard, K., H. (1969). “Lifecycle teory of leadership”,
Training Development, 23, 26-34.
İrge, N. T. (2018). “Dijital Liderlik”, Proceeding of the International
Congress and Marketing, Maltepe University, İstanbul.
Jakubik, M. & Berazhny, I. (2017). “Rethinking Leadership and Its
Practices in the Digital Era”, Management International Conference.
24-27 Mayıs, 471-483.
Klein, M. (2020). “İşletmelerin dijital Dönüşüm Senaryoları-Kavramsal
Bir Model Önerisi”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Nisan, 19(74).
https://doi.org/10.17755/esosder.676984

Kelly, R. (2018). Constructing leadership 4.0, Swarm leadership and the
fourth industrial revolution, Kent: Palgrave Macmillan.
Korek, S., Felfe, J. & Rothe, U. Z., (2010), “Transformational Leadership
and Commitment: A Multilevel Analysis of Group-level Influences and
Mediating Processes”, European Journal of Work and Organizational
Psychology , 19 (3), 364–387. https://doi.org/10.1080/13594320902996336
Kremer, M. (1993). “Population growth and technological change: One
million B.C. to 1990”, The Quarterly Journal of Economics, 108:681–
716. https://doi.org/10.2307/2118405
Mack, T.C. (2015). Leadership in the Future. (Editörler:Sowcik et
al.)2015. Leadership 2050. Challenges, Key Contexts, and Emerging
Trends.9-22.
McCann, L. (2016). From management to leadership. (Editörler: Edgell,
S., Granter, E., and Gottfried, H.) The SAGE Sociology of Work and
Employment, London: SAGE. https://doi.org/10.4135/9781473915206
Mihardjo, L.W.W. & Sasmoko, S. (2019), “Digital Transformation: Digital
Leadership Role in Developing Business Model Innovation Mediated
by Co-Creation Strategy for Telecommunication Incumbent Firms”,
Strategy and Behaviors in the Digital Economy, InTechopen, 1-18.
https://doi.org/10.5772/intechopen.82517

Nikoloski, K. (2015). “Charismatic leadership and power: using the power
of charisma for better leadership in the enterprises”, (JPMNT) Journal
of Process Management – New Technologies, International, 3(2), 1826.
Owens J. (1976). The Uses of Leadership Theory, Management, (Editörler:
H. Hicks and J. Powell), Organizations and Human Resources,
McGraw Hill.

776

Owie E.T. (2017). A Review of the Digital Age and Its Implications for
Leadership and Management, Proceeding of the ISTEAMS
Multidiciplinary Cross-Border Conference, October 2017, 211-216.
Özmen, Ö.N.T., Eriş, E. D. & Özer, P.S. (2020). “Dijital Liderlik
Çalışmalarına Bir Bakış”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2020, 25(1), 57-69.
https://doi.org/10.17153/oguiibf.481191

Palfrey, J. & Gasser, U. (2008). Born Digital, Understanding The First
Generation of Digital Natives. New York: Basic Books.
Pearl, Z. (2015). Digital master: Debunk the Myths of Enterprise Digital
Maturity. Lulu Publishing Service.
Prensky, M. (2001a). “Digital Natives, Digital Immigrants Part 1”. On the
Horizon, 9(5),1-6. https://doi.org/10.1108/10748120110424816
Prensky, M. (2001b). “Digital Natives, Digital Immigrants, Part 2: Do
They Really Think Differently?”, On the Horizon, 9(6), 1-6.
https://doi.org/10.1108/10748120110424843

Prensky, M. (2004). The Emerging Online Life Of The Digital Native:
What They Do Differently Because Of Technology, and How They Do
It. From Digital Natives to Digital Wisdom: Hopeful Essays for 21st
Century Learning, Corwin Press, 1-14.
Prentice, A.E. (2013). Leadership for the 21st Century. Libraries
Unlimited.
Prince, K., A. (2017). Industrie 4.0 and Leadership, Proceedings of the
17th International Conference on Electronic Business, 132-139, ICEB,
Dubai, UAE, December 4-8.
Raza, B. (2016). Leadership 4.0, module: management cometencies 1,
https://www.academia.edu/25513158/LEADERSHIP_4.0_Module_M
anagement_Competencies_1_MC1_MBA_Aviation_Enrolment_numb
er_1042342 Erişim Tarihi: 01.03.2020.
Sheninger, E. (2014). Digital leadership: Changing paradigms for
changing times.
Thousand Oaks:
CA: Corwin Press.
https://doi.org/10.1080/15700763.2015.1026451

Subramanian, K., R. (2018). “Technology and transformation in
communication”, Journal of Advance Research in Electrical &
Electronics Engineering, 1(1), 38-50.
TDK, Türk dil Kurumu, https://sozluk.gov.tr/, Erişim Tarihi: 30.04.2020
Tonta, Y. (2009). “Dijital Yerliler, Sosyal Ağlar ve Kütüphanelerin
Geleceği”, Türk Kütüphaneciliği, 23(4), 742-768.
777

Tukiyo, N., J., Siswandari & Gunarhadi (2017). Leadership 3.0 based
principal’s leadership to improve teachers’ work in multicultural
society, Proceedings ICTESS UNISRI, 1(1), 313-320.
Walumbwa, F.O., Avolio, B.J., Gardner, W.L., Wernsing, T.S. & Peterson,
S.J. (2008). “Authentic Leadership: Development and Validation of a
Theory-Based Measure”, Journal of Management, 34(1), 89–126.
https://doi.org/10.1177/0149206307308913

Westerman, G., Bonnet, D. & McAfee, A. (2014). “The nine elements of
digital transformation”, MIT Sloan Management Review, 55(3), 1-6.
Yıldız, M. (2002), “Liderlik Yaklaşımları ve Türk Kamu Yönetiminde
Liderlik Araştırması”, Türk İdare Dergisi , Sayı: 435, Haziran, Ankara.
Yusof, M., R., Yaakob, M., F., M., & Ibrahim, M., Y. (2019). “Digital
leadership among school leaders in Malaysia”, International Journal of
Innovative Technology and Exploring Engineering, 8(9), 1481-1485.
https://doi.org/10.35940/ijitee.i8221.078919

778

ULUSLARARASI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
STANDARTLAŞMA ÇALIŞMALARINDA GELİNEN NOKTA:
ISO 30400 SERİSİ
Mehtap Aracı Kazıcı*
Giriş
Literatürde insan kaynakları uygulamaları üzerine yapılmış
çalışmalarda, 1970-2000 yılları arasında bu uygulamalarda yaşanan
dönüşümün temel nedeni olarak küreselleşmeye işaret edildiği görülür.
“Küreselleşme sürecine hız kazandıran ana dinamikleri ise, ‘teknolojik
değişimler’, ‘artan uluslararası rekabet’ ve ‘çok uluslu şirket sayısının
artması’ olarak sıralamak mümkündür. Günümüz üretim teknolojilerindeki
hızlı değişim tüm dünyada işgücü talebinin biçimini değiştirmiş, yeni
teknolojilerle artan rekabet bir yandan ucuz işgücü talebini doğururken,
diğer yandan niteliksiz işgücü yerini bilgi ve beceri düzeyi yüksek nitelikli
işgücüne bırakmıştır. Artan nitelikli işgücü talebi, işgücü piyasasına ve
geleneksel çalışma biçimlerine daha esnek bir görünüm kazandırmış ve
yeni çalışma türleri ortaya çıkmıştır. Bu gelişmeler işletmelerin yapı ve
organizasyonlarını, sendikalar ve çalışma ilişkilerini de doğrudan ya da
dolaylı olarak etkilemiş, işletmelerin işe uygun nitelikteki işgücünü
sağlayan ve onu elde tutarak ondan en üst düzeyde faydalanmayı
amaçlayan insan kaynakları faaliyetlerini de yeniden tanımlanma
noktasına getirmiştir” (Aracı, 2014:67-68).
Geleneksel insan kaynakları uygulamalarının yetersiz kaldığı böyle bir
ortamda her ülke için ihtiyaçlar doğrultusunda farklı insan kaynakları
uygulamaları gündeme gelmeye başlamış, ancak bu kez kurumsal çabalarla
yürütülen bu yenilenme çalışmaları nedeniyle küresel çağın ihtiyacına
yanıt veren insan kaynağı yönetim anlayışının standart bir çerçeveye sahip
olamadığı görülmüştür. Çünkü şirketler, bir yandan yeni insan kaynakları
rolleri ve sorumlulukları geliştirirken, diğer yandan bölgesel ya da
geleneksel ihtiyaçları karşılayabilecek uygulamalara da devam
etmektedirler. Bu durum, gerekliliklerden hareketle doğru bir yaklaşımdır.
Ancak insan kaynaklarının yönetimi faaliyetinin, coğrafi, sosyal ve
kültürel farklılıklar gözetilmeksizin herkesçe benimsenmiş ve ölçülebilir
uygulama ve kriterlere ya da rehber niteliğindeki bazı kurallara sahip
olması da bir o kadar gerekli ve doğru görünmektedir. Bu yaklaşım
uluslararası insan kaynakları uygulamalarında standartlaşma gerekliliğini
ortaya koymakta, Uluslararası Standardizasyon Birliği’de (ISO) 2011
(Dr.Öğr.Üyesi); Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Gülşehir Meslek Yüksek Okulu,
İnsan
Kaynakları
Yönetimi
Programı,
Nevşehir-TÜRKİYE,
e-mail:
aracimehtap@gmail.com
*

779

yılında aynı gereklilikle insan kaynağının optimum kullanımına yönelik
olarak “ISO 30400 Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi Standartları
Serisi” adı altında bir standardizasyon çalışması başlatmış bulunmaktadır.
Bu çalışmanın amacı, ülkemizde ve dünyada, henüz yalnızca -ve
özellikle- internet üzerinde haber niteliği taşıyan, herhangi bir araştırmaya
konu olmamış bu standardizasyon çalışması hakkında bilgi vererek bundan
sonra bu konuda yapılması muhtemel başka çalışmalara zemin
oluşturabilmek ve standartlaşmanın insan kaynakları uygulamalarının
başarısına ne gibi muhtemel katkıları olabileceği hakkında bir
değerlendirme sunabilmektir.
I. Uluslararasılaşma ve İnsan Kaynakları Uygulamaları
Küreselleşme süreci ile giderek sayıları artan çok uluslu işletmelerde
istihdam edilen işgücünün coğrafi, kültürel ve etnik alanlarda çeşitlilik
kazanması, “farklı kültür ve milletten birçok çalışanın bir araya gelmesi ile
insan kaynakları uygulamaları da bölgesel ve kültürel farklılıklar
doğrultusunda şekillenmeye başlamıştır” (Bayraktaroğlu, 2006: 230). Bir
ülkenin insan kaynakları uygulamalarını olduğu gibi alıp yatırım yapılan
ülkeye transfer etmek mümkün değildir. Çünkü bir ülkede başarıyla
uygulanan bir insan kaynakları yönetim anlayışının bir başka ülkede aynı
sonuçları vermesi her zaman mümkün değildir. Kaldı ki, çok uluslu
olmayan işletmeler için de artan dış ticaret uygulamalarının, bu işletmeleri
farklılıklar doğrultusunda şekillenmeye yönelttiği söylenebilir.
Artan çokuluslu işletmeler ve dış ticaret faaliyeti, işletmeleri, farklı
kültürden birçok çalışanın uyum içinde yönetilmesi sorunu ile karşı karşıya
bırakmakta ve küresel sürece ayak uyduran bir insan kaynakları yönetimini
daha önemli hale getirmektedir (Aracı, 2014: 69). “Ulusal kökenine
bakılmaksızın işgücünün büyük oranda diğer ülkelerde istihdam edildiğini
görmek artık şaşırtıcı değildir. Örneğin; Ford Motor şirketinin
çalışanlarının yarısı ABD dışından, Philips şirketinin çalışanlarının ¾’ü
Hollanda dışından ve Matsushita Electrick’in çalışanlarının yine yarıdan
fazlası da İsveç dışındandır. Ayrıca uluslararası faaliyette bulunan
işletmelerin yönetim düzeylerinde de bu kültür harmonisini görmek
mümkündür. Örneğin; İsviçre’nin Nestle firması satışlarının yaklaşık
%98’ini kendi ülkesi dışında gerçekleştirmekte ve çalışanlarının yaklaşık
%96’sını farklı uluslardan kişiler oluşturmaktadır. Nestle’nin üst yönetim
kadrosu Alman olup, yönetim kadrosunu oluşturan personelin yarısı
İsviçre uyruklu değildir. Benzer biçimde Unilever şirketi merkez personeli
30 farklı ulustan oluşmaktadır. Du Pont ise, 1991 yılında şirketi Amerikalı
olmayan bir başkana emanet etmiştir” (Şimşek ve Öge, 2011:387). Bu
örneklerde olduğu gibi sürekli değişen iş koşullarında ve farklı görüşlerin
bir arada bulunduğu çalışma ortamlarında küresel iş stratejilerini oluşturan
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en önemli oluşum, uluslararası uygulamaları benimsemiş bir insan
kaynakları yönetimidir.
“Çokuluslu işletmelerin çok boyutlu yapısı, insan kaynaklarıyla ilgili
faaliyetlerin organizasyonunu daha karmaşık hale getirmektedir. Bu
işletmeler faaliyet alanlarının genişlemesi sonucunda daha fazla fırsatla,
ama aynı zamanda daha fazla riskle karşı karşıya kalmaktadırlar.
Ekonomik, sosyal, etnik ve kültürel anlamda doğabilecek bu uluslararası
riskleri bertaraf edebilmek için her türlü faaliyet ve yatırımlarını dünya
rekabeti açısından düşünüp değerlendirmek durumunda kalmışlardır”
(Filizöz, 2003:163). “İşletmelerin küresel boyuta ulaşmaları, ister istemez
insan kaynakları yönetiminin küresel ölçülerdeki bilgiler ışığında
değişimini de gerekli kılmıştır” (Cascio ve Bailey, 1995:19). İçsel ve dışsal
değişime ayak uydurabilmek için, bu uyumun öncelikli kaynağı olacak
olan personelin seçiminde ve elde tutulmasında, eğitiminde,
performansının değerlenmesinde ve ücretlenmesinde, motivasyon ve
kariyer uygulamalarında, vergilendirme ve iş güvenliği konularında
uluslararası farklılıkları ve değişimleri dikkate almak ve uygulamak
gerekmektedir. Burada en büyük görev insan kaynakları birimine
düşmekle birlikte, bunun başarılamaması halinde, farklı ülke kültürleri
içinde gelişen örgüt kültürlerine sahip şirketler arasında doğan kültürel
uyumsuzluklar şirketleri başarısız sonuçlara götürebilecektir. Vantage
Partners’ın (global yönetim danışmanlık şirketi), Kaliforniya Teknoloji
Enstitüsü’nde (Caltech) gerçekleştirdiği ve 235 şirketi kapsayan
araştırmasının
sonuçları,
şirket
birleşmelerinin
başarısızlıkla
sonuçlanmasının en önemli nedeninin birleşen kültürler arasında
uyumsuzluk olduğunu ortaya koymuştur (Willmore, 2009: 52).
Barem Research International tarafından, 24-26 Şubat 2004 yılında
gerçekleştirilen 9. İnsan Kaynakları Zirvesi’nde yabancı ve yerli şirket
birleşmelerinde şirket kültürü farklılıklarını İKY açısından değerlendiren
275 firma katılımcısı üzerinde yaptığı araştırmanın sonucu, ‘ortak bir
kurum kültürü oluşturulmalı’ yorumuna katılımın, %27 oranla birinci
sırada tercih edilen yorum olduğunu ortaya koymuştur. “Mercer’in 2008
yılı Eylül ayında gerçekleştirdiği Kültürel Birleşme Araştırması’nda ise;
üst düzey yöneticilerin %84’ü, kültürel birleşmenin birleşme-satınalma
sürecine negatif etkisi olduğunu söylemiştir. Aynı araştırmada
‘Organizasyonunuzda hangi gruplar kültürel birleşme çalışmalarına
liderlik etme eğiliminde’ sorusuna üst düzey yöneticilerin %76’sı ‘İnsan
Kaynakları Birimi’ yanıtını vermiştir. Kültürel birleşme çalışmalarına
liderlik etmek ve ortak bir kurum kültürü oluşturabilmek için İKY, her iki
ülke veya kurum kültürlerinin sentezi olması gereken bu yeni kültürün
oluşmasında çok önemli bir rol üstlenmeli, yönlendirici, dengeleyici ve
uzlaştırıcı olmalı, ayrıca firmaların kaynaşmasına yardımcı olacak sosyal
etkinlikleri de göz ardı etmemelidir” (Aracı, 2014:101). Buradan
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anlaşılmaktadır ki; insan kaynakları birimi, şirketlerin çağın gereklerine
daha hızlı yanıt veren örgüt yapılarına dönüşebilmesi için sürekli bir
küresel gelişim hareketi içinde olmak zorundadır.
II. Standartlaşmanın Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Gerekliliği ve
İnsan Kaynakları Uygulamalarının Başarısına Muhtemel Katkıları
Günümüz rekabet ortamında standardizasyon ve kalite kavramlarının
önemi giderek artmaktadır. “Standardizasyon; belirli bir çalışmanın, o
çalışma ile ilgili bulunanların ve özellikle milli ekonominin yararına
yapılabilmesi için tüm tarafların katkı ve işbirliği ile belirli kurallar koyma
ve bu kuralları uygulama işlemidir. Tüketiciler ulusal standartların da
ötesinde, uluslararası standartlara uygun ürün ve hizmetlere karşı daha
fazla güven duyduklarından, bu standartların asıl amacının ticareti
kolaylaştırmak olduğu söylenebilir” (Kölük, vd. (2009:3).
Uluslararası koordinasyon ve endüstriyel standartların birleştirilmesini
kolaylaştırmak gayesiyle 1947'de Cenevre'de kurularak faaliyete geçen,
halihazırda 164 ülkenin üyesi olduğu ISO (International Organization for
Standardization) teşkilatı değişik alanlarda 22.888 uluslararası standart
geliştirmiş bulunmaktadır (ISO, 2019a). Kuruluşlar, küresel rekabet
ortamında rekabet güçlerini arttırmak ya da korumak için çeşitli yönetim
standartlarını uygulamaktadırlar. Bu amaçla kullanılan birçok standart
mevcuttur. ISO 9001 Kalite Yönetim Standardı, ISO 14001 Çevre
Yönetim Sistemi Standardı, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
Standardı, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
Standardı, ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı,
IIP İnsan Kaynakları Standardı*, SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı
uluslararası alanda yaygın olarak kullanılan yönetim sistemi
standartlarından bazılarıdır.
Standardizasyon, aynı iş için yapılan tanımlamalarda ortaya çıkan
farklılıkların önüne geçmekte, işin yapılış biçimini bir dizi aşama ile tarif
etmekte, ürün ve hizmetlerin nitelik olarak olabilecek en alt düzeyini
belirleyerek tüketicide güven oluşturmakta ve ayrıca işi yapan işgörenlere
ilişkin unvan ve görev karmaşalarını da ortadan kaldırabilmektedir. “Bir
meslek konusunda yapılan standardizasyon işlemi ise bu mesleğin gereği
gibi icra edilebilmesi için gerekli ve yararlı olup, ilgili taraflarca kabul
edilen minimum bilgi, beceri ve tutumların ortaya konması anlamına gelir.
Ülkemizde insan kaynakları alanının mesleki standart ve yetkiliklerini
*

“Investors in People (İnsana Yatırım Yapanlar Standardı (IIP): 1990’ların başında
İngiltere’de hükümetin, ticari birliklerin, kooperatiflerin, İngiliz Endüstrisi
Konfederasyonu’nun işbirliğiyle ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan bu standart bir
kuruluşun iş performansının ve rekabet gücünün çalışanlarının yönetimi ve geliştirilmesi
yoluyla artırılması üzerine tasarlanmış pratik bir süreç iyileştirme aracıdır” (Investors In
People Türkiye, 07.03.2009).
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belirlemek için ilk adım, 1971 yılından bu yana Türkiye’deki insan
yönetimi anlayışının yaygınlaştırılması konusunda çalışan sivil toplum
kuruluşu Türkiye Personel Yönetimi Derneği’nden (PERYÖN) gelmiştir”
(Yazıcı, 2010). “2010 yılından bu yana Mesleki Yeterlilik Kurumu
(MYK) ile ortaklaşa yürütülen yeterlilik çalışması sonucunda Endüstriyel
İlişkiler Uzmanı (Seviye 6), İnsan Kaynakları Elemanı (Seviye 4), İnsan
Kaynakları Uzmanı (Seviye 5), İnsan Kaynakları Yöneticisi (Seviye 6),
Eğitim Uzmanı (Seviye 6), İdari İşler Uzmanı (Seviye 5), İş ve Meslek
Danışmanı (Seviye 6), İşe Alım Personeli (Seviye 5), İşe Alım Uzmanı
(Seviye 6), Organizasyonel Gelişim Uzmanı (Seviye 6), Özlük İşleri
Personeli (Seviye 5), Ücret ve Yan Haklar Uzmanı (Seviye 6), Kariyer ve
Yetenek Yönetimi Uzmanı (Seviye 6), Performans Uzmanı (Seviye 6)
ulusal meslek standartlarını geliştirmiştir” (PERYÖN, 2019). Bu meslek
standartlarının geliştirilmesinde amaç, benzer işleri yapan unvanların
sadeleştirilmesi, meslekleri yürütenlerin minimum düzeyde belirlenmiş
bazı vasıfları taşımasının sağlanması, insan kaynağının daha etkin
kullanımının sağlanması, iş süreçleri ve verilen eğitimlerin de belli
standartlara bağlanmasının sağlanması olarak sıralanabilir.
Literatürde sonuçlarından bahsedilen bazı çalışmalar, tüketicilerin
alışverişlerinde işgücüne karşı standart ve daha insani yaklaşımlar
geliştiren şirketlerin ürün ve hizmetlerini tercih ettiklerini ortaya
koymuştur (ISONEWS, 2011). İşletmelerde operasyon harcamalarının
%20’sini oluşturan insan/işgücü ilişki maliyetleri zaman geçtikçe artmış
ve bu harcamaların %70’ini oluşturur hale gelmiştir (Cascio ve Boudreau,
2011). Bu nedenlerledir ki, insana yapılan yatırımın daha ölçülebilir
biçimde geri dönmesi gerekmektedir. Bu standartlarla ortaya çıkacak olan
İK ölçümleri bu ihtiyaca yanıt vereceği gibi, İK Stratejisinin oluşumuna
yardım edecek, kıyaslama ve organizasyonun geleceğine ilişkin öngörü
yeteneğini geliştirecektir. Saratoga Enstitüsü İK ölçümlerinin sağlayacağı
aşağıdaki bazı faydalardan bahsetmektedir (ISO, 2012):
•

Kurumlara özel beklentileri karşılayabilir.

•

Analiz edilebilir ve gerektiğinde dışarıda bırakılabilir performans
tanımlamaları oluşturur.

•

Geribildirim sağlar, bir standarda göre ya da kıyaslama yönetimi
ile karşılaştırılabilir performans sunar.

•

Kaynak tahsisini destekler.

•

İK süreçlerinin verimliliğine ilişkin sayısal veriler sunar.

•

İK’nın farklı faaliyetleri arasındaki geçiş ve ilişkileri tanımlar.

•

İşletmenin geleceğine yönelik daha güvenilir veriler sunar.

•

İK’nın muhtemel risklere karşı hazırlıklı olmasını sağlar.
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•

Rekabet, maliyet etkinliği ve işletme ihtiyaçlarının karşılanması
konularında, gelişim odaklı işletme içi kıyaslama tanımları ortaya
koyar.

•

İK departmanının tüm alt fonksiyonlarının işletmeye katkısını;
güvenilir, gerçeklere dayanan ve doğruluğu kanıtlanabilir
yöntemlerle ölçer.

•

Organizasyonel hedeflere başarı ile ulaşma konusundaki
verimliliği arttırır.

Standartlaşmanın işgücünün performansı üzerinde de olumlu etkileri
olduğu düşünülmektedir. Bu konuda yapılan bir araştırma sonucuna göre;
“bir organizasyonun performansının insan kaynağı yolu ile
geliştirilmesini yöntem olarak benimseyen ve henüz dünyada tanınan tek
uluslararası insan kaynakları kalite standardı olan IIP standardına ulaşan
firmalarda çalışan insanlarda işine sevgi %94 seviyesindeyken, diğer
şirketlerde %37’dir. Bunun yanı sıra, IIP uygulayan firmalarda işe güven
%82, iş arkadaşlarıyla iyi geçinme %92, işe katkı hissi %57 iken IIP’yi
uygulamayan firmalarda sırasıyla bu oranlar, %42, %37 ve %3
düzeyindedir” (Barbera, 2004).
Yukarıda sıralanan faydaların günümüz işletmelerinde mevcut İK
uygulamaları ile sağlanması mümkündür. Ancak burada ki amaç; bu
faydaları sağlayacak yöntemleri, uluslararası kabul görür uygulamalara
dönüştürmek ve böylece küreselleşen dünyanın küresel üyeleri ve
temsilcileri haline gelmiş iş hayatı paydaşlarını, farklı toplum ve
kültürlerin olumsuz etkilerinden arındırarak, işgücünün kullanımı ile
sağlanacak verimlilik ve başarıyı garantilemektir. İşletmeler verimlilik ve
etkinlik rakamlarını önemsemekte, bu nedenle “birçok organizasyon
belirli
faaliyetleri
ölçerek
niceliksel/niteliksel
analizlerini
yapabilmektedir. Ancak bu faaliyetler ne yazık ki işletmenin geleceği ile
son derece ilişkili, gerekli ve stratejik faaliyetler oldukları için değil,
ölçümleri mümkün ya da kolay olduğu için seçilen faaliyetlerdir” (ISO,
2012). İKY standartlarının işletmelere onları bu tuzağa düşmekten
kurtaracak kuralları ve yöntemleri vermesi ve küresel hizmete sunulmuş
ciddi bir İKY alt yapısı oluşturması beklenmektedir.
Uluslararası standartların uygulanması, sağlayacağı birçok fayda
yanında, uygulayıcıların kültürel altyapısına uyumsuzluk gibi önemli bir
nedenle büyük sakıncalar da doğurabilecektir. Bunun için iyi bir
değerlendirme yapılması ve bu açıdan doğacak sorunları ortadan
kaldıracak proaktif bir tutum içine girilmesi gerekmektedir.
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III. ISO 30400 İnsan Kaynakları Yönetimi (HRM) Uluslararası
Standartlar Serisinin Oluşum Süreci, Boyutları ve Çalışmalarda
Gelinen Nokta
2011 yılının Mart ayında Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü
(ANSI), ‘İnsan Kaynakları Yönetiminde Uluslararası Standartlar’
önerisinin ISO tarafından kabul edildiğini duyurmuştur. Önerinin ISO’ya
sunulması için ANSI’ya başvuran, ANSI’nın bir üyesi olan ve resmen
tanınmış standartlar geliştiren kurum ise İnsan Kaynakları Yönetim
Topluluğu’dur (SHRM) (GlobalHR Business, 2011).
İşgücünün yönetimi uygulamalarını sorumluluklar ve performans
beklentileri dahilinde standardize etme ve tutarlı bir şekilde geliştirme
talepleri sonucunda ISO, insan kaynaklarının standardizasyonu konusunu
da üstlenmiş ve sürdürülebilir bir proje olması için ISO/TC 260 İnsan
Kaynakları Standartları Teknik Komitesini biçimlendirmiştir. Komite
İnsan Kaynakları Yönetimi Uluslararası Standartları ISO 30400 serisi
üzerine çalışmaktadır (ISO, 2012:1).
Komiteye üye ülke sayısı, 10-11 Kasım 2011’de Washington’da
yapılan ilk toplantıda 11 iken, 24-25 Eylül 2012’de Melbourne,
Avustralya’da yapılan ikinci toplantıda 15’e çıkmıştır. Şu anki katılımcı
ülke sayısı 28 olup, gözlemci ülke sayısı da 23’tür (ISO, 2019a)*. Türkiye
sürece 2. toplantıdan sonra katılmış, teknik komitesini Türkiye Personel
Yönetimi Derneği, Mess Eğitim Vakfı, Afyon Kocatepe Üniversitesi ve
Türkiye İş Kurumu’ndan temsilciler oluşturmuştur. Komitenin geçmişte
başkanlığını ve sonrasında genel sekreterliğini yapmış olan (Mevcut
Başkan Mrs. Michelle Deane) Lee Webster, insan kaynakları
faaliyetlerinin sonuçlarının ölçülebilmesinin önemini vurgulayarak,
çalışmalardaki ana amacın bir insan kaynağı bilimi ya da teknolojisi
ortaya koymak ve uygulayıcılara standartların kullanım incelikleri
konusunda yol göstermek olduğunu söylemektedir (Webster, 2012:22).
Bu sayı aynı kaynağa 24.04.2019 tarihindeki erişimde 26 olarak verilmiş ve hem katılımcı
hem de gözlemci ülke listeleri şu şekilde kullanıcılara sunulmuştur: “Katılımcı Ülkeler:
Australia (SA, Austria (ASI), Bahrain (BSMD), Barbados (BNSI), Belgium (NBN),
Canada (SCC), Finland (SFS), France (AFNOR), Germany (DIN), India (BIS), Iran,
Islamic Republic of (ISIRI), Israel (SII), Italy (UNI), Lithuania (LST), Netherlands (NEN),
Norway (SN), Pakistan (PSQCA), Portugal (IPQ), Romania (ASRO), Russian Federation
(GOST R), Serbia (ISS), Slovenia (SIST), Spain (UNE), Sweden (SIS), Turkey (TSE),
United Kingdom (BSI), United States (ANSI), Zimbabwe (SAZ). Gözlemci Ülkeler:
Bhutan (BSB), Bolivia, Plurinational State of (IBNORCA), Bulgaria (BDS), Congo, The
Democratic Republic of the (OCC), Cyprus (CYS), Czech Republic (UNMZ), Ghana
(GSA), Indonesia (BSN), Ireland (NSAI), Japan (JISC), Korea, Republic of (KATS),
Lebanon (LIBNOR), Malaysia (DSM), Mongolia (MASM), Montenegro (ISME), New
Zealand (NZSO), Nigeria (SON), North Macedonia (ISRSM), Poland (PKN), Senegal
(ASN), South Africa (SABS), Sri Lanka (SLSI), Switzerland (SNV), Thailand (TISI),
Trinidad and Tobago (TTBS), Vietnam (STAMEQ)” (ISO, 2019a, Erişim: 29.04.2019).
*
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Komite kapsamında aşağıda verilen 8 faaliyet alanı üzerinde çalışan 10
çalışma grubu oluşturulmuştur (ISO, 2019b):
1. Terminoloji (Çalışma Grubu Lideri: Birleşik Devletler)
2. Ölçümler (Çalışma Grubu Lideri: Pakistan)
3. İnsan Yönetişimi (Çalışma Grubu Lideri: Pakistan)
4. İşgücü Planlama ve İşgücü Yönetimi (Çalışma Grubu Lideri:
Avustralya ve Amerika)
5. İşe Alım (Çalışma Grubu Lideri: Almanya)
6. Bilgi Yönetim Sistemleri (Çalışma Grubu Lideri: İsrail)
7. İnsan Sermayesi Raporlama (Çalışma Grubu Lideri: Almanya)
8. Çeşitlilik ve Katılım (Çalışma Grubu Lideri: Amerika)
Komite kapsamında oluşturulan çalışma grupları
tamamlanarak yayınlanan standartlar şöyledir (ISO: 2019c):














tarafından

ISO 10667-1: 2011: Hizmet sunumunun değerlendirilmesi Çalışanları ve örgütsel ortamları değerlendiren prosedürler ve
yöntemler - Bölüm 1: Müşteri için şartlar
ISO 10667-2: 2011: Hizmet sunumunun değerlendirilmesi Çalışanları ve organizasyonel ortamdaki insanları değerlendirme
prosedürleri ve yöntemleri - Bölüm 2: Servis sağlayıcılar için
şartlar
ISO 30400: 2016: İnsan kaynakları yönetimi: Terminoloji
ISO 30401: 2018: Bilgi yönetimi sistemleri - Gereksinimler
ISO 30405: 2016: İnsan kaynakları yönetimi - İşe alma rehberi
ISO/TR 30406: 2017: İnsan kaynakları yönetimi - Kurumlar için
sürdürülebilir istihdam yönetimi
ISO/TS 30407: 2017: İnsan kaynakları yönetimi - Kiralama
maliyeti
ISO 30408: 2016: İnsan kaynakları yönetimi - İnsan yönetimi
hakkında rehber
ISO 30409: 2016: İnsan kaynakları yönetimi – İşgücü planlaması
ISO/TS 30410: 2018: İnsan kaynakları yönetimi – Kiralık
metriklerin etkisi
ISO/TS 30411: 2018: İnsan kaynakları yönetimi – Kiralık
metriklerin kalitesi
ISO 30414: 2018: İnsan kaynakları yönetimi – İç ve dış insan
kaynakları raporlaması için rehber

ISO TC/260 Teknik Komitesi çalışma grupları tarafından üzerinde
çalışılmaya devam edilen standartlar ise şöyledir (ISO: 2019d):


ISO/AWI 10667-1 (Geliştiriliyor) Hizmet sunumunun
değerlendirilmesi - Çalışanları ve örgütsel ortamları değerlendiren
prosedürler ve yöntemler - Bölüm 1: Müşteri için şartlar
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ISO/AWI 10667-2 (Geliştiriliyor) Hizmet sunumunun
değerlendirilmesi - Çalışanları ve örgütsel ortamları
değerlendiren prosedürler ve yöntemler - Bölüm 2: Hizmet
sağlayıcılar için şartlar
ISO/AWI 23326 (Geliştiriliyor)- İnsan Kaynakları YönetimiÇalışan bağlılığı: Kurallar
ISO/AWI TS 24178 (Geliştiriliyor)- İnsan Kaynakları Yönetimi:
Örgüt kültürü metrikleri kümesi
ISO/CD TS 24179 (Geliştiriliyor)- İnsan Kaynakları Yönetimi: İş
sağlığı ve güvenliği metrikleri
ISO/NP 30400 (Geliştiriliyor)- İnsan Kaynakları Yönetimi:
Terminoloji
ISO 30401:2018/AWI AMD 1 (Geliştiriliyor)- Bilgi Yönetimi
Sistemleri-Gereksinimler-Değişiklik 1
ISO/AWI 30405 (Geliştiriliyor)- İnsan Kaynakları Yönetimi-İşe
alma rehberi
ISO/DIS 30415 (Geliştiriliyor)- İnsan kaynakları yönetimi
Çeşitlilik ve katılım
ISO/CD 30416 (Geliştiriliyor)- İnsan kaynakları yönetimi- İşgücü
yönetimi
ISO/AWI TS 30421 (Geliştiriliyor)- İnsan kaynakları yönetimi:
Ciro ve elde tutma
ISO/AWI 30422 (Geliştiriliyor)- İnsan kaynakları yönetimi:
Öğrenme ve gelişim
ISO/CD TS 30423 (Geliştiriliyor)- İnsan kaynakları yönetimi:
Uyum ve etik ölçümleri kümesi
ISO/NP 30424 (Geliştiriliyor)- Bilgi yönetimi-Terminoloji
ISO/NP 30425 (Geliştiriliyor)- İnsan kaynakları yönetimi –
İşgücü kullanılabilirliği ölçümleri
ISO / AWI 30426 (Geliştiriliyor)- Tazminat sistemi

Komite üyeleri çalışmalar süresince beklenen faydaları dikkate alarak,
ne zaman, kim, nasıl ve ne kadar sorularına cevap aramaktadırlar. Bu
soruların cevapları aşağıda verilen ölçme konuları üzerinden
değerlendirilmektedir (ISO, 2012):
Tablo I: ISO 30400 Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi
Standartları Ölçme Konuları
Finansal Alanlarda Ölçüm
Beşeri sermayenin getirisi (etkin seçim süreci, uygulanabilir esnek
çalışma türleri ya da işgücü yer değiştirme programları sonunda
sağlanan işgücü verimliliği gibi)
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Beşeri sermayenin maliyeti (işgücü devri ya da devamsızlık maliyetleri
gibi)
Beşeri sermaye yatırımının geri dönmesi (eğitim programları vasıtası
ile ya da vb.)
Sosyal Alanlarda Ölçüm
Kurumsal sosyal sorumluluk, şeffaflık, sürdürülebilir girişimler
Fonksiyonel Alanlarda Ölçüm
Kiralama, elde tutma, eğitim ve geliştirme, ücretlendirme, performans
yönetimi, işgücü ilişkileri, farklılıkların yönetimi, işgücünün
demografik yapısı, iş-özel yaşam dengesi
Rehber Göstergeler
İşgücü Sözleşmeleri
Vekalet uygulaması (İzleyici yetiştirme dahil)
Kurum kültürü
Kritik işler için kadro oluşturma
Yönetim bilgi sistemleri
Liderlik vasıfları
Belirtilen ölçüm alanlarını buraya kadar yapılan incelemelerden
hareketle; işgücü maliyetleri, işgücünün genel durumu, eğitim ve
geliştirme, motivasyon, işin kapsamı ve işgücüne yatırımın geri dönmesi
şeklinde de sınıflandırmak mümkündür. Ölçüm ifadesi, ortaya konan tüm
sınıfların etkinliği ve verimliliğini ayrıntılı şekilde tarif edebilmeyi ifade
eder. Standardizasyon için en önemli ve öncelikli İKY ölçümlerinin neler
olduklarına karar vermek için bu konuda çalışan ve katkı sağlayan tüm
ülkelerin farklı alanlardan gelen temsilcilerinin görüşlerinin incelenmesi
gerekmektedir.
Sonuç
ISO/TC 260 Teknik komitesi tarafından oluşturulmaya çalışılan
standartların, organizasyonların sınır ötesi oluşumlara adaptasyonunu
kolaylaştıracağı, bölgelerarası beceri, bilgi, yetenek değişimlerindeki
engelleri ortadan kaldıracağı düşünülmektedir (ISONEWS, 2011). Ayrıca
bu standartlar, insan kaynakları uygulayıcılarına ayrıntılı ve kapsamlı bir
rehber sunacak ve birbiri ile kıyaslanamayacak kadar farklı olan insan
kaynakları uygulamalarını, organizasyonların ve çalışanların yararına
olacak şekilde harmonize ederek kullanışlılığını arttıracaktır (GlobalHR
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Business, 2011). İKY Standartları, ticaret engellerini ortadan kaldırarak
yerel ekonomilerin uluslararası pazarlara girişini kolaylaştıracak, işletme
verimliliğini arttıracak, esneklik sağlayacak ve işgücü memnuniyetini
arttıracaktır (ISO 2012). Webster, standart oluşturma sürecinin, insan
kaynakları uygulamalarının iyileştirilmesi ve geleceğin tanımlanmasında
yalnızca kaçırılmaz bir fırsat değil, aynı zamanda iş sahalarını daha etkili
ve daha insancıl hale getirebilmek için küresel uzmanları bir araya
toplayan önemli bir çevre olarak değerlendirilmesi gerektiğinden
bahsetmektedir (ThomasNet.com News, 2012).
İnsan kaynakları uygulamalarında ISO 30400 İnsan Kaynakları
Yönetimi Uluslararası Standartları adı altında hali hazırda üye olan 28 ülke
temsilcileri tarafından yürütülen standartlaşma çalışmalarının tüm
işletmelere, iş süreçlerindeki kaliteyi arttırıcı ve uyum konusunda zorlayıcı
yenilikler getireceği düşünülmektedir. Ancak oluşturulan HR Standartları
hakkında olumlu görüşlerin aksine olumsuz görüşler de mevcuttur.
10.12.2012 tarihinde Bloomberg BNA, bu kalite geliştirme sürecine
şiddetle karşı olduğunu açıklamıştır. Konuya ilişkin bir başka yorumda da,
‘Kalite standardı geliştirmenin iki yolu vardır, biri gönüllü olarak diğeri
zorunlu olarak. Gönüllü olmanın anlamı standartların bir artı değer
oluşturacağına, büyümenin devam edeceğine olan inançtır. Eğer
standartları zorla kabul ederseniz ortaya başarısız bir tablo çıkar. SHRM,
ANSI ve ISO kendi standartlarını dünyanın geri kalanına zorla kabul
ettirmeye çalışmaktadırlar, hatta bu standartlar konusunda Amerika bile
henüz ikna olmuş değildir’ denmektedir (HRQUALITY, 2012).
Konu hakkında farklı görüşlerin mevcut olması, çalışma çıktılarının
henüz net olarak ortaya konamamasından kaynaklanmış olabilir.
Çalışmaların henüz tamamlanmamış olması, halihazırda yalnızca haber
niteliği taşıması ve herhangi bir araştırmaya konu olmamış olması,
anlaşılırlığı kolaylaştırmak ve sağlayacağı faydaları ya da neden olacağı
sakıncaları tespit edebilmek adına örneklendirmeyi zorlaştırmaktadır. Her
ülkenin sosyal, ekonomik, siyasal ve yasal koşullarına ve kültürel
altyapısına uyarlanması beklenen bu standartları benimseyecek olan
işletmelerin, standartları öncelikle, kurumsal ihtiyaçlardan hareketle mi,
küreselleşmenin getirdiği şiddetli rekabet ortamında ayakta kalmak üzere
mi, yoksa bir etiket kaygısı ile mi benimseyecekleri merak konusudur.
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1909-1930 YILLARI ARASINDA KURULAN ÖRGÜTSEL
YAPILAR: YEREL BANKALAR
Muzaffer Aydemir* 1
Giriş
Yönetim bilimi çalışmalarında işletme tarihinin ayrı bir yeri
bulunmaktadır. Tarihsel örgütlerin kuruluşlarını, gelişmelerini ve faaliyet
sonlandırma süreçlerini anlayabileceğimiz bilimsel çalışmalar işletme
tarihi çalışmalarıdır. Ülkemizde de işletme tarihi çalışmalarına olan ilgi
gittikçe artmaktadır. Türk işletme tarihi hakkında yapılan çalışmalarda
genellikle yakın tarihlerde kurulmuş, ortaya çıkmış önemli işletmeler
incelenmektedir. Daha önceki dönemlere gidildiğinde işletme tarihi
çalışmaları için birçok önemli örnek bulunmaktadır. Özellikle Osmanlı
İmparatorluğu’nun son yılları ile cumhuriyetin ilk yılları işletme tarihi
çalışmaları için birçok örnek barındırmaktadır.
1909-1930 yılları arası Türk işletme tarihinde ayrıcalıklı bir yere
sahiptir. Bu yıllarda birçok örgütsel yapı ortaya çıkmıştır. Osmanlı
İmparatorluğu’nun son, cumhuriyetin ilk yıllarında ortaya çıkan özgün
örgütsel yapılardan birisi de yerel bankalardır. Yerel bankalar dönemin
koşullarının şekillendirdiği tarihsel örgütsel yapılardır.
Türk işletme tarihi çalışmalarının önemli örneklerinden birisi de
finansal örgütsel yapılar olan bankalardır. Türk bankalarının tarihsel
özelliklerinin bilinmesi için Türk finansal sistemi de bilinmelidir. Osmanlı
İmparatorluğu’nun finansal yapısı yüzyıllar boyunca mali uygulamalar ile
sürdürülmüştür. Osmanlı İmparatorluğu batılı ülkelerin sanayileşmesi ve
sahip oldukları sermaye birikimi karşısında yeterli gelişmeyi
gösteremeyince yalnızca sanayi ürünleri konusunda değil aynı zamanda
finansal açıdan da pazar konumuna gelmiştir.
1800’lü yılların ortalarından itibaren kurulan bankalar, yabancılar
tarafından kurulmuştur. İmparatorluk topraklarında etkin olan diğer
bankalar da yabancı bankaların şubeleridir. İkinci Meşrutiyet sonrasında
yabancı bankaların neden olduğu olumsuz uygulamalara karşı ortaya çıkan
milli iktisat, milli kalkınma yaklaşımı sonucunda yeni örgütsel yapılar,
yerel bankalar kurulmaya başlanmıştır.

*1 (Dr. Öğr. Üyesi); Altınbaş Üniversitesi, İstanbul, TÜRKİYE, E-mail:
muzaffer.aydemir@altinbas.edu.tr
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1911 yılından itibaren dönemin koşullarına bağlı olarak kurulmaya
başlanan yerel bankalar stratejik örgütlerdir. Yerel bankalar bölgesel
nitelikler taşısalar da kuruldukları coğrafya ülkenin çoğunu kapsamaktadır.
1909-1930 yılları arasında kurulan yerel bankalar uzun vadeli, geleceğe
dönük hedefleri gerçekleştirmek amacıyla kurulmuşlardır. Yerel
bankaların kurulmasında ülkenin idarecilerinin, stratejik yöneticilerinin
destek ve yönlendirmeleri etkili olmuştur. Bununla birlikte yerel
bankaların kurucuları da bölgenin ileri gelenleri, stratejik kadrolarıdır.
Yerel bankalar örnek tarihi girişimlerdir. Anadolu’nun ticari olarak
canlı olan bölgelerinin ileri gelenleri olan esnaf, tüccar ve toprak sahipleri
bir araya gelerek yeni girişimler kurmuşlardır. Yerel bankalar bireysel
girişimciliğin ötesinde bireylerin belirli bir amaç doğrultusunda bir araya
gelerek oluşturdukları özgün girişimlerdir. Girişimcilerin amacı kredi
ihtiyaçlarını olumlu koşullarda karşılayacak örgütsel yapıların kurulması
yanında ulusal kalkınmaya katkı sağlamaktır. Yerel bankaların kuruluş
amaçları işletmecilik boyutundan ulusal hedeflere kadar geniş bir
çerçeveyi kapsamaktadır.
Yerel bankalar hakkında yapılan en detaylı inceleme Ökçün (1973),
tarafından yapılmıştır. 1909-1930 yılları arasında 10 adeti İstanbul, 3 adedi
Ankara 1’i de İzmir’de olmak üzere toplam 49 adet anonim şirket
statüsünde banka kurulmuştur. Osmanlı İmparatorluğu döneminde
İstanbul başkent, İzmir’de en önemli ticaret merkezidir. Ankara’da
cumhuriyet kurulduktan sonra başkent, devletin yönetim merkezi
olmuştur. İstanbul, İzmir ve Ankara’da kurulan bankalar yerel banka
kapsamının dışında tutulmuştur. Çalışmamızın konusu olan yerel bankalar
bu üç büyük kentin dışındaki Anadolu’daki şehir ve yerleşim birimlerinde
kurulan finansal örgütlerdir.
Yerel bankalar belli bir dönemde ortaya çıkan özgün örgütlerdir. Yerel
bankaların kuruluşlarını ve gelişmelerini doğru bir şekilde anlayabilmemiz
için yönetim bilimi metodolojileri ile incelemek gerekmektedir. Yeni
işletmelerin ortaya çıkışlarını anlamamıza yardımcı olacak bilimsel metot
tarihsel dönüşüm metodolojisidir. Tarihsel dönüşüm metodolojisi, mikro
ve makro düzeyleri birbirine bağlayabilme kapasitesiyle iş tarihi, ulusal ve
uluslararası ekonomik kalkınmanın evrimini anlamada önemli bir katkı
sağlar (Amatori, 2009: 17). Belli bir dönem Türk finans sistemi örgütsel
yapıları olan yerel bankalar makro koşullarda ortaya çıkan mikro örgütsel
yapılardır.
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Yerel bankalar hakkında şu ana kadar yapılan çalışmalar Türk iktisat
tarihi çalışmalarıdır. Yapılan çalışmalarda konu iktisadi boyutta ele
alınmıştır (Ökçün, 1973; Kazgan vd, 1999; Yüzgün, 1982). Yerel bankalar
henüz yönetim bilimi yaklaşımları ile incelenmemiştir. Bir dönem ülkenin
önemli örgütsel yapılarından olan yerel bankaların yönetim bilimi esasları
ile incelenmesi, Türk işletme tarihi çalışmaları yanında yönetim bilimi
çalışmaları açısından da önem taşımaktadır. Çalışmamızda cevabı aranan
soru; 1909-1930 yılları arasında kurulan yerel bankaların özelliklerinin
neler olduğudur.
1909-1930 yılları arasında kurulan yerel bankalar Türk işletme tarihi
açısından ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Yerel bankalar dönemin koşullarına
bir tepki, sorunlara bir çare olmak üzere kurulmuşlardır. Çalışmayı
yapmaktaki amacımız öncelikle işletme tarihi çalışmalarına dikkat
çekmektir. Yerel bankalar işletme tarihi çalışmalarında henüz yeterince ele
alınmamıştır. Yerel bankaların incelenmesi ile Osmanlı İmparatorluğu’nun
son, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında kurulan özgün yapılar bilimsel
metotlar ile incelenecek, yeni çalışmalara kaynaklık edecektir. Ayrıca daha
önce yazında bulunmayan yerel bankalardan birisi olan Bolvadin İktisadi
Osmani Şirketi’ni bilim dünyasına tanıtmaktır.
I. Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Döneminde Mali Sistemi ve
Bankacılık
Güçlü bir devlet yapısı ve yönetim sistemine sahip olan Osmanlı
İmparatorluğu yüzyıllar boyunca geniş bir coğrafyada hüküm sürmüştür.
İmparatorluk 1300’lü yılların başında kurulduğu andan itibaren para
sistemi ve mali düzene sahip olmuştur. İmparatorluğun klasik düzeninde
mali işlemler etkin bir şekilde yerine getirilmiştir. Söz konusu dönemde
imparatorluğun mali işlemleri; “para arzının ayarlanması, kredi hacminin
düzenlenmesi, altın ve döviz rezervlerinin yönetimi ile iç ve dış ödemelerin
gerçekleştirilmesi; hazine, darphane, sarraflar, vakıflar, bedestenler ve
loncaların yüklendiği değişik rollerin” (Tiryaki, 2012: 74) birlikteliği
yoluyla düzenlenmiştir. İmparatorluğun mali gücü topraklarının
genişlemesi ile doruk noktasına ulaşmış, sonrasında batı karşısında
gerilemeye başlamıştır. Yaptığı yeni keşifler ve ticaret yolları vasıtasıyla
yeni coğrafyalara açılan Avrupa izlediği politikalar ile ticari gücünü ve
mali yapısını güçlendirmiştir. Buhar gücünün keşfi ve üretime, sanayiye
uygulanması Osmanlı ekonomisi, mali yapısı üzerinde negatif sonuçlar
yaratmıştır. Zamanla batı karşısında rekabet gücünü kaybeden ve açık
pazar konumuna düşen imparatorluk mali yapısı bakımından da zor bir
döneme girmiştir. Batı söz konusu faaliyetleri ile mali yapısını güçlendirip
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bu konudaki örgütsel yapılarını kurarken Osmanlı İmparatorluğu gerekli
gelişmeleri gösterememiştir. Bahse konu nedenler iki ana başlıkta ele
alınabilir. Birincisi teknik nedenlerdir. Akgüç’e (1989) göre; mali yapının
güçsüz kalmasının teknik nedenleri, Osmanlı İmparatorluğu sanayisinin
Avrupa karşısında güçsüz kalması; ulusal sermaye birikimi sağlayacak
burjuvazinin zayıf olması, merkeziyetçi devlet yapısı, sanayinin el
emeğine dayalı olmasıdır. Mali yapıda bugünkü anlamda bankacılık
işlevlerini yerine getirecek örgütlerin ortaya çıkmamasının ikinci nedeni
ise Akgüç’e (1987) göre; topluma egemen olan değer yargılarıdır.
1800’lü yıllara gelindiğinde imparatorluğun mali yapısı çoğunluğu
azınlıklardan oluşan sarraf, bankerler tarafından finanse edilmekteydi.
İlerleyen dönemde bankerler örgütsel birlikler oluşturmaya başladılar.
Sarraflar 1842’de “Anadolu ve Rumeli Kumpanyaları” adıyla bir örgüt
kurmuş ve devlet gelirlerini toplamayı üstlenmişlerdir (Duru, Turan &
Öngeloğlu, 1982: 69). Devletin çıkarttığı kağıt para “kaime”lerin değer
kaybının önlenmesi, kambiyo istikrarının sağlanması amacıyla banka
kurulmuştur. İmparatorluktaki ilk banka “İstanbul Bankası” 1847 yılında
Baltazzi ve Aleon adındaki iki galata bankeri tarafından kurulmuş (Duru,
Turan & Öngeloğlu, 1982: 69), faaliyetlerini 1852 yılına kadar
sürdürmüştür. Çok kısa sürede faaliyette bulunan ve kapandığında önemli
bir bütçe açığına neden olan girişimden sonra devlet bankası niteliğini
taşıyan yeni bir banka şeklinde “Bank-ı Osmanii Şahane” kurulmuştur.
Son derece geniş yetkilerle kurulan banka imparatorluğun en güçlü
finansal örgütü olmuştur. Banka; devletin haznedarlığını yapacak, devlet
gelirlerini tahsil edecek, Hazine’nin ödemelerini yerine getirecek, hazine
bonolarını iskonto edecek, iç ve dış borçlara ilişkin faiz ve anapara
ödemelerini yapacak, ancak Osmanlı hükümeti Banka’nın kârına iştirak
edemeyecektir (Tiryaki, 2012: 75).
1800’lü yıllar Osmanlı İmparatorluğu için ekonomik ve siyasi açıdan
zorluklarla geçmeye başlamıştır. Yaşanan yıkıcı savaşların siyasi sonuçları
kadar ekonomik sonuçları da yıkıcı olmuştur. Savaşların yol açtığı bütçe
açıklarını sürekli borçlanma yoluyla kapatmaya çalışan imparatorluk
günden güne batılı finans yapılarının etkisine girmiştir. 1875 yılında
kurulan Duyun-u Umumiye vasıtasıyla imparatorluk borçlarının ödenmesi
garanti altına alınmıştır.
Osmanlı İmparatorluğu’nda yabancı bankaların faaliyetlerini iki
başlıkta ele alabiliriz; siyasi ve ekonomik nedenler. 19. yüzyıl da
imparatorluk toprakları batılı ülkelerin bir mücadele sahası olmuştur.
Duru, Turan ve Öngeloğlu’na (1982) göre; siyasi amaçları, parçalanmasına
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kesin gözüyle bakılan Osmanlı Devleti’nin ilgilendikleri bir bölümünü
denetim altına almaktır. Bunun gerçekleşebilmesi için siyasi girişimler
finansal faaliyetler ile desteklenmiş, güçlendirilmiştir. Özellikle Kırım
Savaşı sonrası batılı devletler ile yapılan ittifaklar ile bankacılık faaliyetleri
arasında yakın ilişkiler vardır. Batılı ülkeler kurdukları bankalar ve
imparatorluk topraklarında açtıkları banka şubeleri ile siyasi amaçlarını
güçlendirmişlerdir. Osmanlı İmparatorluğu’ndaki yabancı bankalar; kamu
borçlarını düzenlemek (Keyler, 1998: 115), dış borçlanma arayışlarında
aracılık etmek, devlete borç vermek (Duru, Turan & Öngeloğlu, 1982; 72)
suretiyle devlet üzerinde etkilerini artırmışlar siyasi etkilerini
güçlendirmişlerdir.
Osmanlı İmparatorluğu’nda yabancı bankaların kurulması, faaliyet
göstermelerinin ikinci nedeni ekonomik nedenlerdir. Yabancı bankalar
öncelikle kendi imparatorluk topraklarında girişimlerini desteklemek,
güçlenmek istemişlerdir. Yabancı bankalar; imparatorluk sınırları içinde
faaliyet gösteren yabancı işletmelerin çalışmalarının kolaylaştırılmasına
yönelik olanlar ise yabancı şirketleri finanse etmek (İlker, 1998;109),
Osmanlı Devleti’nin yabancılara verdiği demiryolu, maden vb. ekonomik
ve mali ayrıcalıklardan yararlanmak (Duru, Turan ve Öngeloğlu, 1982:
72), ülkedeki yabancı yatırımcıları yönlendirmek ve Avrupa kaynaklı
üretici sermayenin (yatırımların) değerlendirilmesini kolaylaştırmak
olarak sıralanabilir (Keyler, 1998: 115). Ekonomik nedenler açısından
bakıldığında 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunda bankacılığın
gelişiminde belirleyici olan unsur kurulan bankaların temel işlevi dış
ticaretin finansmanını kolaylaştırmak olmuştur (Kazgan, vd., 1999: 281).
İkinci Meşrutiyet öncesi yabancı bankaların yanında sınırlıda olsa milli
banka kurulması girişimleri olmuştur. Söz konusu dönemde milli
kaynaklar ile kurulan iki banka göze çarpmaktadır; İstanbul Emniyet
Sandığı ve Ziraat Bankası. Yabancı bankalar ile kıyaslandığında sayı
olarak yeterli olmayan bu girişimler ilk olmaları nedeniyle dikkat çekicidir.
Özellikle Ziraat Bankası Türk işletme tarihi çalışmaları açısından
önemlidir. 19. yüzyılın ikinci yarısında başlayan kuruluş çabaları sonrası
Ziraat Bankası’na dönüşen girişim, günümüzün etkin bir bankasıdır.
1868’de kuruluşuna Mithat paşanın ön ayak olduğu emniyet sandığı ve
1888’de kurulan Ziraat Bankası dönemin iki bankacılık girişimidir
(Parasız, 1998: 109).
Ziraat Bankası’nın kuruluşunun başlangıcı memleket sandıklarıdır.
Memleket sandıkları 1863 yılında kurulmuştur. Onların kaynakları da
imparatorluk topraklarında kurulan ortak sandıklardır. Vatandaşların
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katılım, katkıları ile kurulan ortak sandıklar istenilen sonuçları elde etmede
yetersiz kalınca finansal ve örgütsel değişiklikler yapılarak memleket
sandıklarına onlar da menafi sandıklarına dönüşmüştürler. Sandıkların
kurulmasının öncelikli nedeni tarımın finansmanıdır. Sandıkların
nihayetinde bankaya dönüşmesi 1888 yılında olmuştur. Bölgesel dar
kapsamlı sandıklardan güçlü bir bankaya dönüşüm imparatorluğun
finansal yapısında değişikliklere neden olmuştur. Banka imparatorluğun
tarımsal bölgelerinin finansal işlemlerini kolaylaştırmanın yanında
devletin işlerini de kolaylaştırmıştır. Banka adeta devletin tahsilat ofisine
dönüşmüş, 1900’lerin başında bazı vergilerin toplandığı örgütsel yapıları
olmuşlardır. Ziraat Bankası Birinci Dünya Savaşı esnasında da önemli bir
rol üstlenmeye başlamıştır. Birinci Dünya Savaşı sırasında devletin artan
finansman ve diğer ihtiyaçları için 1916 yılında çıkarılan Ziraat Bankası
Kanunu ile devlet, bankayı adeta bir merkez bankası gibi kullanmak
istemiştir (Tiryaki, 2012: 75).
Osmanlı finans tarihinde önemli safhalarından birisi de İkinci
Meşrutiyettir. 1908 yılında İkinci Meşrutiyetin ilanından sonra ortaya
konan yaklaşım sonucu yaşanan değişimler finansal örgütlere de
yansımıştır. İkinci Meşrutiyet döneminde öncelikle ortaya çıkan
millileşme yaklaşımı ile milli girişimlerin yaratılması, milli kalkınmanın
sağlanmasına öncelik verilmiştir. Bu yaklaşımın ortaya çıkmasında
yabancı sermaye ve yabancı bankaların faaliyetlerinin yarattığı olumsuz
sonuçların yadsınamaz bir yeri vardır. Öncelikle kendi ticari faaliyetlerini
kolaylaştıracak işlemlere öncelik veren yabancı bankalar yerli
girişimcilerin ihtiyaçlarına cevap verememiştir. Bahse konu dönemde
finans piyasasında yaşanan örgütsel değişim yeni bankaların ortaya
çıkmasıdır. Anadolu’nun farklı yerlerinde kurulan bankalar yerel
bankaların kuruluşu İkinci Meşrutiyetin ilanına rasgelmektedir.
Yerel bankalar bölgenin ileri gelenleri tarafından kurulmuştur.
Cumhuriyet öncesi kurulmaya başlayan yerel bankalar, Türk işletme tarihi
ve özellikle girişimcilik tarihi açısından incelenmeye değerdir. Bu
bankaların pek çoğunun kurucuları, Avrupa’ya hammadde ihraç eden veya
bu ülkelerden sanayi ürünü ithal eden tüccar ve çiftçilerdir (Keskin, vd.,
2008: 2). Yerel bankaları finansal işlevleri büyük bankaların işlevleri ile
karşılaştırıldığında daha dar kapsamlı olmuştur. İstanbul bankalarının
bütün bankacılık faaliyetlerinde bulunmalarına karşılık Anadolu bankaları
ihracatta yabancı sermaye hâkimiyetiyle rekabet olanakları sağlamaya
yönelik yerel tüccar örgütleri niteliğindeydi (Keyler, 1998: 115).
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İkinci Meşrutiyetin ilanından sonra tüm dünyayı olumsuz şekilde
etkileyen yıkıcı bir olaya yaşanmıştır. Birinci Dünya Savaşı öncesinde
yapılan ittifaklar ve savaşın yarattığı olumsuz koşullar imparatorluğun
finansal yapısını da değiştirmiştir. Birinci Dünya Savaşı sonrasında
imparatorluk topraklarının çoğunu kaybedilmiştir. Son çare kalmıştı,
Anadolu’da yaşam mücadelesi vermek. İstiklal Savaşı’nı kazanan kadro
daha zorlu bir mücadelenin yapılması gerektiğinin farkında idi: Ekonomik
savaşı da kazanmak.
Henüz barış anlaşması imzalanmadan ve ülkenin yeni yönetim şekli
ilan edilmeden aylar önce toplanan kongre ile yeni ekonomik esaslar tespit
edilmeye çalışılmıştır. Kongrede, sanayileşme ve bunu destekleyecek
finansal yapıların kurulması yapılan en önemli tespit idi. Ülkenin yönetici
kadrosu konuyu yeni bir özgün örgütsel yapı ile çözmüştür. Cumhuriyetin
ilanından sonra kurulan en önemli örgütsel yapılar bankalar olmuştur.
1924 yılında kurulan İş Bankası ile 1925 yılında kurulan Sanayi ve
Maadin Bankaları isimleri banka olmasına rağmen gerçekte özgün örgütsel
yapılardır: Banka merkezli işletme grubu modeli. Her iki banka da hem
sanayileşme hem de milli finansal işlemleri yapabilecek işlevleri yerine
getirebilecek yapıda kurulmuşlardır. İş Bankası (Aydemir, 2019) ve Sanayi
ve Maadin Bankası (Aydemir, Özkaleli ve Katırcıoğlu, 2012) gerçekte bir
banka olmanın ötesinde banka merkezli işletme grubudur. Banka merkezli
işletme gruplarının kuruluşları yanında erken cumhuriyet döneminde
bankacılık konusunda yapılan değişiklerden birisi de Ziraat Bankası’nda
yapılmıştır. İzmir İktisat Kongresi’nde çiftçi grubu temsilcileri tarımsal
faaliyetlere sağlanan kredi imkanlarının artırılması istemişlerdir. Bunun en
uygun çözümü Ziraat Bankası’nın güçlendirilmesiydi. Bu kapsamda,
Ziraat Bankası’nın sermayesi 1924 yılında artırılmış, bankaya tarımsal
kredi vermenin yanında her türlü bankacılık faaliyetinde bulunabilme
yetkisi verilmiş ve statüsü anonim şirket olarak değiştirilmiştir (Keskin,
vd. 2008: 3).
Cumhuriyet kurulduktan sonra Anadolu’da yaşam koşulları son derece
olumsuz idi. Yaşanan yıkıcı savaşlar sonucunda yerleşim birimleri harap
olmuş, zayıf olan altyapı neredeyse yok olmuştur. Ülkenin yaşanır bir hale
gelmesi, iskana ilişkin sorunların çözülmesi için gerekli finansı sağlamak
için 1927 yılında Emlak ve Eytam Bankası kurulmuştur. Banka, 1946
yılında Emlak ve Kredi Bankası’na dönüştürülmüştür (Keskin, vd. 2008:
3).
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Cumhuriyet döneminde de öncesinde olduğu gibi yerel bankaların
kurulmasına devam edilmiştir. Cumhuriyet ilan edildikten sonra
Anadolu’nun farklı bölgelerinde birçok yerel banka kurulmuştur. 1923
sonrası kurulan yerel bankalar önceki benzerleri gibi bölgenin ileri
gelenleri tarafından kuruldular. Özellikle 1923-1926 yılları arasındaki
dönemde tarımsal üretimde yaşanan artışlar sonunda kurulan yerel
bankaların sayısında da kısmi artış olmuştur.
II. Yerel Bankalar
1800’lü yılların ortalarından itibaren ikinci meşrutiyete kadar Osmanlı
İmparatorluğu finansal yapısı batılı ülkelerin ve onların bankalarının
iştiraklerinin kontrolünde idi. İkinci Meşrutiyet ilanından sonra ortaya
çıkan milli girişimlerin somut karşılıklarından birisi de finansal örgütlerde
olmuştur. 1908 yılına yani ikinci meşrutiyetin ilanına kadar İstanbul
emniyet sandığı ile ziraat bankası dışında ulusal bir banka kurulamamış
(Duru, Turan ve Öngeloğlu, 1983: 73), hemen hemen tüm bankacılık
işlemleri yabancı sermayenin kurduğu bankalar aracılığıyla yürütülmüştü
(Toprak, 1982: 163). Yabancı bankaların imparatorluk ekonomisinde
yarattığı finansal etkinin çok faydalı olduğu söylenemez. Cumhuriyet
öncesi dönemde yabancı bankaların egemen olduğu ve borçlanma
bankacılığı olarak adlandırılan ve Osmanlı imparatorluğunun yıkılışına
devletin iflasına dek sürdürülen çarpık bir bankacılığın bulunduğu
söylenecektir (Yüzgün, 1982: 13). Mevcut olumsuz ekonomik tabloyu
ortadan kaldırmak üzere yöneticilerin geliştirdikleri yaklaşımların ana
prensipleri; milli iktisat, milli kalkınma olmuştur. Milli kalkınma
yaklaşımının örgütsel karşılığı yerel bankalar olmuştur. Tarihi, önemli
girişimcilik örnekleri olan yerel bankalar dönemin özelliklerini
taşımaktadır.
İkinci Meşrutiyet sonrasında Anadolu’nun farklı yerlerinde yerel
bankalar kurulmaya başlanmıştır. Ökçün’e (1973) göre; dönem içerisinde,
tüccar ve/veya toprak sahipleri arasında gerek iktisadi güç gerek etnik yapı
bakımından farklılaşmalar ve rekabet bulunmaktadır. Yerel bankaların
kurucuları bölgelerin ileri gelen kişileri, Osmanlı’nın orta kesimi idi.
Tüccar, esnaf ve toprak sahipleri sahip oldukları güçleri ile yerel bankaları
kurmuşlardır. Anadolu’da güçlenmeye başlayan tüccar, esnaf ve büyük
toprak sahipleri tefeciler ve batılı yabancı bankaların olumsuz kredi
destekleri karşısında kredi ihtiyaçlarını karşılayabilmek, ticari
faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde yapabilmek amacıyla kendi
girişimlerini ortaya çıkarmaya başlamışlardır.
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Yeni kurulmaya başlayan yerel bankalar ulusal bankalardır. İkinci
meşrutiyeti izleyen yıllarda giderekten büyüyen ulusal bankacılık
hareketinin ortaya çıkmasındaki temel nedeni ülke içinde birikmekte olan
sermayeyi yabancı ve/veya azınlık bankalarının elinden kurtarmak ve bu
sermayeyi ulusal ticareti geliştirmek amacıyla kullanmaktır (Artun, 1983:
39).
Türk girişimcilerin gittikçe güçlenmeleri ile yöneticilerin ortak bir
ekonomik yaklaşım ve politikalarda birleşmeleri yerel bankaların
kurulmasında etkin olmuştur. Ülke yöneticileri yerel girişimcileri milli
kalkınma kapsamında desteklemişlerdir. Anadolu’nun ileri gelenleri;
iktisadi gücü giderek artan Anadolu eşraf tüccarı, büyük çiftlik sahiplerini
de yanına alarak kredi sorununu çözmeye yönelmişler, İttihat ve
Terakki’den gördükleri teşvik sonucu kısa sürede taşra bankalarını
kurmuşlardır (Toprak, 1982: 153). İkinci meşrutiyet sonrası iktidar
sahipleri yerel bankacılık girişimlerini teşvik etmenin yanında
kuruluşlarına önayak olmuşlardır. Ulusal bankacılığın gelişme yönü
açısından önemli oluşum, aslında kökeni 1909-1920 dönemine ait olan
yerel bankacılık hareketiydi ve özellikle kasabalardaki Türk toprak
sahipleri ve tüccarlar tarafından örgütlenmiş olan bu bankaların
kuruluşunda genellikle siyasal iktidarın milletvekillerinin öncü olduğu
göze çarpmaktaydı (Kazgan, vd., 1999: 81).
Kuruluşları bu şekilde gerçekleşen yerel bankalar 1920’lerde de
artmaya devam etmiştir. Kurtuluş Savaşı sonrası ekonomik koşullar
savaşın yıkıcı sonuçlarını taşımaktaydı. Ayrıca, savaş sonrası Türk
ekonomisi çeşitli sınırlamalara tabi idi. Kurtuluş Savaşı sonrasında
Türkiye’nin uygulayabileceği iktisadi politika, dış borçlar ve gümrük
vergileri bakımından önemli bazı sınırlamalara bağlı idi (Tekeli & İlkin,
1977: 1). İkinci Meşrutiyet sonrası ortaya çıkan milli kalkınma modeli
cumhuriyet yöneticileri tarafından da güçlü bir şekilde takip edilmiştir.
Milli kalkınmanın finans ayağını oluşturan unsurlardan biri olan yerel
banka girişimleri cumhuriyetin ilanı sonrası artarak devam etmiştir.
Girişimlerin en yüksek seviyesi 1927 ve 1928 yıllarında gerçekleşmiştir.
1927 ve 1928 yıllarında yedişer banka kurulmuştur (Ökçün, 1997: 277).
Ancak bir yıl sonra tüm dünyayı etkileyecek Büyük Buhran yaşanacaktır.
1929 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde patlak veren Büyük
Buhran kısa sürede tüm dünya ekonomilerini olumsuz şekilde etkilemiştir.
Ülkemiz de krizinden olumsuz şekilde etkilenmiştir. Büyük Buhranın
finansal örgütler üzerinde birçok olumsuz etkileri olmuştur. Ateş ve
Soyak’a (1999) göre; Büyük Buhranın bankalar üzerinde etkilerini üç
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noktada toplamanın mümkün olacağını değerlendirmektedirler: Birincisi
devletin 1930’lu yıllarda yürürlüğe koyduğu ilk sanayi planı çerçevesinde
sınai yatırımların finansmanını sağlamak üzere ihtisas bankaları kurması,
ikincisi özellikle Anadolu’daki çoğu tek şubeli yerel bankaların sayısının
azalması ve son olarak da devletin bankacılık kesimini düzenlemek üzere
kanunlar çıkarmasıydı (Ateş & Soyak, 1999: 93). Yerel bankaların bazıları
Büyük Buhran sonrasında faaliyetlerini sonlandırmış, diğerleri de
dönüşüm yaparak faaliyetlerini sürdürebilmiştir.
III. Tarihsel Dönüşüm Metodolojisi ve Yeni İşletmelerin Ortaya
Çıkışı
Tarihsel süreçte çeşitli işlevlere sahip, farklı örgütsel yapıları olan
birçok işletme kurulmuştur. Söz konusu işletmeler farklı boyutlarda
işletme bilimi çalışmalarına konu olmaktadır. İşletme tarihi çalışmalarında
işletmelerin ortaya çıkış sebepleri ile birlikte faaliyette bulundukları
süreçte uğradıkları değişim ve dönüşümlerin nedenselliklerinin
metodolojik olarak incelenmesi önemlidir.
İşletme tarihi çalışmalarında kullanılan yöntemlerden birisi de
“Tarihsel Dönüşüm Metodolojisidir”. Tarihsel dönüşüm metodolojisi,
kuramı ve tarihi bütünleştirilmeye yönelik çabalarının eleştirel bir
değerlendirilmesi yoluyla (Lazonick, 2007: 53) uygulanmaktadır.
Metodoloji, genel ekonomik koşullar içinde işletmelerin yerini belirmede
kullanılmaktadır. Yeni işletmelerin ortaya çıkışları ve kurulduktan sonra
geçirdiği safhalar ile bunların nedenleri arasındaki ilişkileri ortaya
çıkarmak tarihsel dönüşüm metodolojisi ile mümkün olabilmektedir.
Tarihsel dönüşüm metodolojisinde, niteliksel veriler kullanılarak işletme
kuruluş ve değişimlerini açıklanmaya çalışılmaktadır.
İşletme tarihi çalışmalarına konu olan örgütsel yapılar sektörde
ayrıcalıklı bir yere sahip olanlardır. İşletme tarihi çalışmalarında örnekler
genellikle öncü konumundaki işletmeler olmaktadır (Sivramkrishna, 2014;
Pozzi, 2014). İşletme tarihi araştırmalarında öncü konumdaki işletmeler,
genel durum ile işletmenin faaliyette bulunduğu sektör arasındaki ilişkileri
sistematik bir şekilde ilişkilendirip analiz eder. İşletme tarihi çalışmaları,
mikro ve makro ekonomik düzeyler arasındadır (Amatori & Jones, 2007:
19).
İşletme tarihi çalışmalarında yeni işletmelerin ortaya çıkışını etkileyen
koşullar üç ana başlık altında toplanmaktadır; sektörel koşullar, örgütsel
koşullar ve kurumsal koşullar (Lazonick, 2007: 49). Yenilikçi işletmenin
koşulların da alt koşulları bulunmaktadır. Sektörel koşullar; teknoloji,
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piyasa ve rekabet koşulları, örgütsel koşullar; bilişsel, davranışsal, stratejik
koşullar, kurumsal koşullar da; istihdam, mali, düzenleyici koşullardan
(Lazonick, 2007: 49) oluşmaktadır.

IV. Tarihsel Dönüşüm ve Kurumsal Koşullar
Osmanlı İmparatorluğu’nun son ve cumhuriyetin ilk yıllarında ortaya
çıkan örgütsel yapılardan birisi de yerel bankalardır. Yerel bankalar İkinci
Meşrutiyet sonrası kurulmaya başlayan yeni işletmelerdir. Yeni işletmeleri
kuruluşlarını yönetsel açıdan anlayabilmemiz için tarihsel dönüşüm
metodolojisinden yararlanılmalıdır.
Tarihsel dönüşüm metodolojisinde; kurumsal, sektörel ve örgütsel
koşulların temel özellikleri nitel olarak belirlenmektedir. Her üç koşulun
alt koşulları yeni işletmelerin varlıklarının nedenlerini anlamamızı
sağlamaktadır. Şekil 1’de yerel bankaların ortaya çıkışları ve yaşanan
dönüşümler kronolojik olarak yer almaktadır.
Şekil 1: Yerel Bankalar ve Tarihsel Dönüşüm Metodolojisi.

Yerel bankalar 1900’lü yılların başında kurulmaya başlamalarına
rağmen varlık nedenlerini anlayabilmemiz için öncelikle kurumsal
koşulların ele alınmasında yarar vardır. Bu nedenle Osmanlı
İmparatorluğu’nun finansal yapısının kökenlerine inmek gerekmektedir.
Yerel bankalar yaklaşık bir yüzyıl boyunca yaşanan koşullar sonucu ortaya
çıkmışlardır. Batı karşısında üstünlüğünü koruyabilmek için reform
çabalarına girişen imparatorluk kısa süre sonra ittifakların etkin olduğu
savaşlara maruz kalmıştır.1854’deki ilk borçlanmadan borçlarını
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ödeyemeyeceğini ilan ettiği 1875-76 yılına kadar imparatorluk ağır
koşullarda borç almıştır (Pamuk, 1984: 55). Söz konusu dönemde
borçlanma faizi %4-5 gibi görünse de bu oran gerçekte %12’lere kadar
çıkmıştır. Savaşları aldıkları borçlarla yapan imparatorluk yaşanan
mağlubiyetler sonucu toprak asker, nüfus kaybetmiştir. Bu dönemde
devletin mali işleri siyasi işleri ile birlikte yürütülmüştür. Kırım Savaşı’nın
bitiminde yapılan 1856 Paris Barış Antlaşması’nın, Osmanlı
İmparatorluğu’nun dış borç alma olanaklarını arttırmış olması, Osmanlı
Bankası’nın kurulması (Keskin, vd. 2008: 1) savaştaki ittifaklar ile
ilişkilidir. Benzer şekilde Birinci Dünya Savaşı döneminde İmparatorluk
sınırları içerisinde ittifak halinde olduğu Alman ve Avusturya Macaristan
bankalarının şubelerinin sayısında önemli bir artış gözlenmiştir (Keyler,
1998: 116). Borçlanarak savaşan ve siyasi ittifaklarına bağlı olarak finansal
yapısı şekillendirilen Osmanlı İmparatorluğunun mali yapısı gittikçe
kötüleşmiştir.
1882-1913 yılları arasında devlet maliyesi yine borçlanmaya devam
etmiştir. Artan borçlanma devlete ciddi bir yük olmuştur. Söz konusu
dönemde yılda hazineye ortalama 1.8 milyon sterlin kalırken yılda
ortalama 3.7 milyon sterlin borç ödenmiştir (Pamuk, 1984: 59). Kurutuluş
Savaşı’na kadar geçen sürede de devletin finansal yapısı içerisindeki
yabancı hakimiyetinde önemli bir değişiklik olmamıştır. 1920’lerin
başında Türkiye ekonomisinde önemli bir yer tutan yabancı sermaye
şirketlerinin ülkedeki öz varlıklarının %45 Alman, %26 Fransız, %17
İngiliz, %4 Belçika, %2 Amerikalılara ait olup toplamı 63 milyon strelin
kadardır (Tezel, 2015: 126).
Kurtuluş Savaşı da kısıtlı mali imkanlarla yapılmıştır. Savaşın yıkıcı
sonuçlarının mali yansımaları cumhuriyetin ilanı sonrasında da kendisini
hissettirmiştir. Savaşın yarattığı olumsuz sonuçlar yanında cumhuriyete
büyük bir miktarda borç kalmıştır. Cumhuriyet kurulduktan sonra yıllık 6
milyon lira ödemeli 85 altın milyon liralık borç ödemesi
gerçekleştirilmiştir (Müderrisoğlu, 1998: 239).
Osmanlı İmparatorluğu’nun günümüzdeki şekliyle bir sanayi sistemi,
yapısı yoktu. Osmanlının tarım dışı üretim sistemi lonca, esnaflık sistemi
idi. İmparatorluğun üretim sistemi oluşturan küçük sanatlar mahiyeti
itibarıyla geniş imkanlara malik olmadığından Osmanlı İmparatorluğunda
iktisadi hayatı durgun geçmekteydi (Eldem, 1970: 111). Osmanlı
İmparatorluğu’nun sanayisi, üretim sistemi uzun yıllar boyunca lonca
sistemi ile yürütüldüğü için yeterince dış pazara sahip olamamıştı. Sanayi
Devrimi sonrası Batı Avrupa ekonomileri bir yandan ürünleri için pazar
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ararken diğer yandan ucuz ve bol hammadde bulmanın peşindeydi (Pamuk,
1984: 7). Gelişmiş batı sanayisi karşısında Osmanlı imparatorluğu pazar
olmanın ötesine geçememişti. Osmanlı sanayisi yakın pazar için tüketim
malları üretecek şekilde bir oluşum göstermiştir (Ökçün,1973, IX). 1800’lü
yıllara gelindiğinde kendi kendine yetmeye çalışan üretim sistemi batı
karşısında güçsüz kalmıştır. 1838’de imzalanan serbest ticaret anlaşması,
loncaların tasfiyesinin koşullarını hazırlayan unsurlardan biri olmuştur
(Aytemur, 2010: 49). Osmanlı sanayisi bu dönemden itibaren batının açık
pazarı haline gelmişti. Ucuz ve bol hammaddeyi modern fabrikalarda
ürüne dönüştüren batı karşısında rekabet edemeyen Osmanlı esnafı
zamanla etkinliklerini kaybettiler. 1870’lerde lonca hiyerarşisinin
zanaatkarların içinde bulunduğu ekonomik şartların belirlenmesindeki
etkinliğini büyük ölçüde yitirmesi ve loncaların varlıklarını ancak 1912’de
çıkarılan bir kanunla lağvedilinceye kadar sürdürebilmeleri sonucunu
değiştirmemiştir (Aytemur, 2010: 51). Birinci Meşrutiyet sonrası devletin
ve ordunun ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik üretim yapan devlet
girişimleri de istenen sonucu vermemiştir. İkinci Meşrutiyet sonrasında
milli kalkınma için yerli girişimciler yaratmak hedeflenmiştir.
Cumhuriyetin ilanı sonrasında yine aynı amaç devam ettirilmiştir. Osmanlı
İmparatorluğu’na ait detaylı sanayi sayımları ilk kez 1913-1915 yılları
arasında yapılmıştır. İstatistik olarak bakıldığında söz konusu dönemdeki
üretimin büyük miktarı gündelik hayatın idamesi ile ilgilidir. 1913 yılında
imalatın %68.8’sı gıda, %14.9’u da dokuma sanayine aittir (Ökçün,1973,
IX).
Cumhuriyetin kurulduğu dönemde sanayi üretimi sektörel olarak
oldukça kısıtlıydı. Mevcut sanayi işletmelerinin %75’i özel sektöre ait
işletmelerin %28’i gıda, sanayi, %27’si dokuma %19’u kırtasiye sanayiye;
kalan işletmelerinin %24.7’si de devlete ait askeri fabrikalardan
oluşmaktaydı (Müderrisoğlu, 1998: 239). Osmanlı Devleti’nden Türkiye
Cumhuriyeti’ne iyi bir sanayi mirası kalmamasına rağmen; devraldığı iyi
miraslardan birisi de sanayileşme arzusu deyim yerindeyse sanayileşme
sevdası olmuştur (Altıparmak, 2002: 33). Düşük sanayi üretiminin
ekonomik nedenlerinin yanında önemli bir sebebi de yeterli girişimci ve
yöneticilerin olmayışıdır.
İkinci Meşrutiyet döneminde iktisadi yaklaşımlarda yeni yaklaşımlar
ortaya çıkmıştır. 1908-1914 yılları arasında imparatorluğun tarım, sanayi,
bankacılık olmak üzere ekonomik yapısı geri, dış ticarette de dışa bağımlı
idi (Boratav, 1988: 23). Olumsuz ekonomik tablonun pozitif hale gelmesi
için yeni bir yaklaşım ve uygulamaya ihtiyaç duyulmaktaydı. Bu dönemde
Milli İktisat politikası uygulanmaya sokulmuştu (Toprak, 1982: 20). Milli,
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iktisat, kalkınmanın başarılabilmesi için güçlü bir milli finansal sistemin
oluşturulmalıydı. Bu dönem aynı zamanda İttihat ve Terakki hükümetinin
önderliğinde başlayacak olan “milli iktisat” akımının bankacılık sektörüne
yansımasının ilk örneklerinin ortaya çıkmaya başladığı bir dönem olması
açısından önemliydi (Ortabağ, 2018: 1991).
Şekil 1’de zaman çizgisinin altında 1800’lü yılların başlangıcından
Büyük Buhranın yaşandığı 1929 yılları arasında yaşanan ve Osmanlı
İmparatorluğu ve erken cumhuriyet dönemi finansal yapısını etkileyen
önemli olaylar ile bankacılık girişimleri, örgütsel yapıları yer almaktadır.
Bahse konu bir asırdan fazla süren dönemde yaşanan siyasi olaylar ile
ekonomik olaylar ve bunların sonucu olarak ortaya çıkan finansal örgütler
olan bankaların ortaya çıkışları arasında yakın ilişkiler bulunmaktadır.
Yenilikçi işletmelerin ortaya çıkışı faaliyet gösterdiği toplumun
koşullarına bağlı olmaktadır. Çünkü, yenilikçi işletme iktisadi gelişme ile
sonuçlanan değişim sürecinde temel öneme sahiptir ve toplumsal bir örgüt
olmasından dolayı işletme özellikleri içinde faaliyet gösterdiği kurumsal
ortamı bir ölçüde yansıtmaktadır (Lazonick, 2007: 53).
V. Yerel Bankaların İşletme Tarihi Açısından Özellikleri
Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemi ile erken cumhuriyet
döneminde ortaya çıkan örgütsel yapılardan birisi de yerel bankalardır.
Yerel bankalar dönemin koşulları düşünüldüğünde stratejik öneme sahip
örgütsel yapılardır. Yerel bankalar ülkenin tamamına yakın bölgesinde
kurulmuş, gelecekte başarıyı artırmayı hedefleyen örgütsel yapılardır.
Osmanlı İmparatorluğu’nun finansal yapısı Birinci Meşrutiyet sonrası
neredeyse tam olarak yabancıların hakimiyetine geçmişti. İkinci
Meşrutiyet dönemine gelindiğinde mevcut durumun idamesinin zor olması
sonucu yeni bir iktisadi yaklaşım Milli İktisat/Kalkınma benimsenmişti.
Ağır borçlanma koşulları ve olumsuz mali durum sonucunda devletin
güçlü finansal yapılar kurma imkânı kalmamıştı. Mevcut koşullarda örnek
stratejik yaklaşım ve girişimcilik örneği ortaya çıktı. Yerel bankaların
kuruluşu ve yaşadıkları değişim, dönüşümler işletme ve yönetim tarihi
çalışmaları açısından ayrıcalıklı bir yere sahiptir.
Yapılan çalışmalarda kurulan yerli bankalar hakkında farklı bilgiler
bulunmaktadır. Kazgan (1992), cumhuriyet öncesi dönemde 17’si 1909
sonrası 19 adet yerli banka kurulduğunu belirtmektedir. Benzer konuda
Yüzgün’e (1982) göre; cumhuriyet öncesinde 14’ü 1909 sonrası 24 milli
bankanın kurulmuştur. Ökçün (1973), 1909-1930 yılları arasında anonim
şirket olarak yabancılar ve azınlıklar tarafından 9 banka kurulmuştur.
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Akgüç (1992) de cumhuriyet döneminden önce küçük şubeli hariç
yabancılar ve azınlıklar tarafından 19 banka kurulmuştur. Yine aynı
dönemde, cumhuriyet döneminden önce 19 yabancı banka İmparatorluk
topraklarında şube açmışlardır (Akgüç, 1992: 117-118).
Görüldüğü üzere yapılan çalışmalarda, farklı başlıklardaki
değerlendirmelerde farklı banka grupları sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan
çalışmalarda iki önemli husus öne çıkmaktadır. Dönem ve aidiyet. Yapılan
çalışmalar dönemsel olarak cumhuriyet öncesi ve cumhuriyet sonrası
olmak üzere iki ayrı dönemde ele alınmıştır. Aidiyet olarak da yabancılar
ve yerli girişimciler tarafından kurulan bankalar başlıkları altında
incelenmiştir. 1909-1930 yılları arasında yerli girişimciler tarafından
anonim şirket olarak kurulan milli banka sayısı 49’dur (Ökçün, 1973: 415458). 1909-1930 yılları arasında anonim şirket olarak kurulan bankalar
hakkında detaylı bilgilere ulaşabileceğimiz kaynak A. Gündüz Ökçün’ün
(1973), Türkiye İktisat Tarihi Seminerinde sunduğu çalışmadır. Kongrede
sunulan çalışmada yer alan bankalara ait işletme tarihi açısından öne çıkan
özellikler şunlardır:
Söz konusu bankaların 10 adedi 1911- 1929 yılları arasında İstanbul’da
kurulmuştur. İstanbul’da kurulan bankaların kurucularına bakıldığında
karşımıza çıkan tablo şu şekildedir. Kurucuların çoğu tüccarlar, şirket
sahipleri, bürokratlar, cemiyet başkanları, taşra eşrafları, mebuslar
bulunmaktadır. Görüldüğü gibi İstanbul’da kurulan bankaların kurucuları
heterojen bir yapı arz etmektedir. Kurucular arasında mebus ve
bürokratların yer alması dönemin yönetimi tarafından desteklendiklerinin
bir göstergesidir. Bahse konu bankaların 8 adedi cumhuriyet öncesi, 2
tanesi de cumhuriyet sonrası kurulmuştur. İstanbul’da anonim şirket olarak
kurulan bankaların sermaye yapılarına bakıldığında, 50.000-4.000.000
Osmanlı Lirası arasında değişmektedir.
Cumhuriyetin ilanı sonrasında ve İstanbul dışında anonim şirket olarak
kurulan banka merkezlerinden birisi de Ankara’dır. 1924 sonrası
Ankara’da 3 adet banka kurulmuştur; Türkiye İş Bankası A.Ş., Türkiye
Sanayi ve Maadin Bankası ve Emlak ve Eytam Bankası T.A.Ş. Her 3 banka
da cumhuriyet dönemine damga vurmuş bankalardır. Ankara’da kurulan
bankalar cumhuriyet yöneticilerinin teşviki, katılımı ve stratejik
yaklaşımları sonucu kurulmuştur, ülke ekonomisinde kritik roller
oynamışlardır. Anadolu’nun üçüncü büyük şehri olan İzmir’e baktığımızda
anonim şirket olarak bir bankanın kurulduğu görülmektedir. İzmir Esnaf
ve Ahali Bankası T.A.Ş. 1928 tarihinde tüccar, bürokratlar tarafından
kurulmuştur.
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1909-1930 yılları arasında kurulan yerel bankaların özelliklerine
baktığımızda karşımıza çarpıcı özellikler çıkmaktadır. Yerel bankaların
kurulması son derece çalkantılı olayların yaşandığı, zor koşulların hakim
olduğu bir döneme rastlamaktadır. İkinci Meşrutiyet sonrası kurulan ilk
banka olan Konya İktisad-ı Milli Anonim Şirketi (Konya İktisad-ı Milli
Bankası) 30 Kasım 1911 tarihinde kurulmuştur. Söz konusu dönemde
kurulan son banka Kastamonu Bankası T.A.Ş. 24 Şubat 1930’de
kurulmuştur (Ökçün, 1997).
Yerel bankalara ilişkin çalışmalarda farklı konular üzerinde
durulmaktadır. Ökçün (1997), 1909-1930 yılları arasında kurulan
bankaların üç özelliğine yoğunlaşmaktadır. Birincisi, bankaların kimler
tarafından kurulduğu, ikincisi, kuruluş amaçlarının neler olduğu ve son
olarak kuruluş yerleri itibarıyla nasıl bir değişim gösterdiğidir.
Yerel bankaların ayırıcı özelliklerinden ilki kurucularını özellikleridir.
Bölgelerin ileri gelenleri ihtiyaç duydukları finansal desteği yabancı
bankalardan alamayan tüccar ve esnaf yeni çareler aramış, örgütlenmeye
başlamıştır. Yerel bankalar, Anadolu’da giderek güçlenen Türk tüccar ve
toprak sahipleri, kendi aralarında kredi sorununu çözümlemek üzere
“ulusal bankalar” halinde örgütlenmek suretiyle (Ökçün, 1997)
kurulmuşlardır. Yerel bankaların kurucularına baktığımızda bölgesel
özelliklerin öne çıktığı görülmektedir. 1909-1930 yılları arasında kurulan
yerel bankalar bölgenin ileri gelenleri olan tüccar, çiftçi, emlak ve arazi
sahipleri olduğu görülmektedir. Söz konusu girişimciler ekonomik olarak
bölgelerinin üst kademelerini, tabakasını oluşturmaktaydı. Bölgesel
boyutta düşündüğümüzde bile bu kişilerin verecekleri kararlar stratejik
karar, uygulamaları da stratejik uygulamalardır. Yerel bankaların
kurucuları dönemlerinin öne çıkan girişimcileri, yöneticileridirler. Yerel
banka kurucularının özelliklerinden birisi de bazı girişimcilerin büyük
şirketlerin temsilcileri, bayileri de olmalarıdır. Yerel banka kuran
girişimciler ulusal boyutta veya uluslararası boyutta ticaret yapan şirketler
ile birlikte çalışarak tecrübe sahibi olmuşlardır. Örneğin yerel bir banka
olan Bolvadin İktisadi Osmani Şirketi Singer firmasının bölge bayiliğini
yapmıştır.
Yerel bankalar kuruluş amaçlarına baktığımızda ilk sırayı ekonomik
sebepler almaktadır. Anadolu ileri gelenleri, tüccar ve esnafı uzun zaman
boyunca olumsuz koşullarda kredi bulabilmiş, yüksek faiz oranları ile
borçlanabilmiştir. Tefeci, yabancı banka döngüsünü bir türlü kıramayan
girişimciler çareyi yeni girişimlerde bulmuşlardır. İktisadi gücü giderek
artan Anadolu eşraf tüccarı, büyük çiftlik sahiplerini de yanına alarak kredi
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sorununu çözmeye yönelmiş, İttihat ve Terakki’den gördükleri teşvik
sonucu kısa sürede taşra bankalarını kurmuşlardır (Toprak, 1982: 153).
Ökçün’ün (1973) de belirttiği gibi yerel bankaların kuruluşunun esas amacı
kredi sorunlarını çözmek yani kendilerine uygun koşullarda destek
sağlayacak güçlü finansal yapılar kurmaktır. En az finansal nedenler kadar
önemli bir diğer kuruluş amacı da ulusal kalkınma hedeflerine katkıda
bulunmaktır. Kazgan vd. (1999) çalışmalarında 1923-1929 yılları arasında
kurulmuş 23 adet yerel bankanın 4’ünün tarımsal kredi, 19’unun da ticari
kredi verdiğini belirtmiştir. İkinci Meşrutiyeti izleyen yıllarda giderek
büyüyen ulusal bankacılık hareketinin ortaya çıkmasındaki temel nedeni
ülke içinde birikmekte olan sermayeyi yabancı ve/veya azınlık
bankalarının elinden kurtarmak ve bu sermayeyi ulusal ticareti geliştirmek
amacıyla kullanmaktır (Artun, 1983: 39). Kurulacak yerel bankalar
bölgesel kalkınmanın sağlamasının ötesinde ulusal kalkınmaya katkı
sağlamak amacını da taşımaktaydılar. Bunun en güzel örneklerinden birine
Bolvadin’de yerel bir banka olarak kurulan anonim şirketin kuruluş
sözleşmesinde rastlayabiliriz. Şirket sözleşmesinin birinci maddesinde
kuruluş amacı belirtilmektedir. “Memlekette ekonomik seviyeyi
yükseltmek, gerekli sermayeyi büyütmek için ödenebilir krediye dönük bir
şirketin kurulması amaçlanmıştır” (Bolvadin İktisadi Osmani Şirketi
Kuruluş Sözleşmesi, 1914, 1). Yerel bankalar ulusal kalkınma, milli iktisat
yaklaşımına katkı sağlamak amacıyla kurulmuşlardır.
Yerel bankaların özelliklerinden birisi de kuruluş yeri itibarıyla
taşıdıkları özellikler ve değişimlerdir. Ökçün (1997), bankaların kuruluş
yerleri bakımından yaşanan değişimleri anlatırken bankaların cumhuriyet
kurulduktan sonra İstanbul’dan Anadolu’ya yayıldığını vurgulamaktadır.
Anadolu’da kurulan yerel bankalardan 15’i cumhuriyetin ilanından önce
21 adedi de cumhuriyetin ilanından sonra kurulmuştur. Cumhuriyetin
ilanından sonra kurulan yerel bankaların bir diğer özelliği de belirli
bölgelerden Anadolu’nun birçok noktasına yayılmasıdır. Başlangıçta tarım
ekonomisinin güçlü olduğu Marmara, Ege, İç Anadolu bölgelerinde
kurulan yerel bankalar cumhuriyetten sonra Karadeniz ve Doğu Anadolu
bölgelerine yayılmıştırlar.
Yerel bankaların kuruluş merkezlerine baktığımızda aynı ilde birden
fazla bankanın kurulduğu görülmektedir. Konya, Aydın, Karaman,
Kayseri, Eskişehir ve Adapazarı’nda ikişer adet banka kurulmuştur. Diğer
merkezlerde ise bir banka kurulmuştur. Birden fazla bankanın kurulduğu
il merkezlerinin ortak noktası Anadolu’nun önemli ticaret merkezleridir.
Bankaların kurulduğu dönemde ülke ekonomisinin esas unsuru tarımsal
üretim ve ticarettir. Tarıma dayalı üretim ve gelir düzeyi ileri düzeyde olan
808

illerin tüccarları birikimlerini yerel bankalar kurarak yeni girişimlere
dönüştürmüşlerdir.
Yerel bankalar konusunda yapılan çalışmaları incelediğimizde 19091930 yılları arasında Anadolu’da toplam 36 adet yerel banka kurulduğu
görülmektedir. Tablo 1’de kurulan yerel bankalara ait bilgiler yer
almaktadır. Tablodaki ilk 35 banka Ökçün (1973), çalışmasında yer
almaktadır. Tablodaki son banka olan Bolvadin İktisadi Osmani Şirketi ise
henüz bilim dünyası tarafından yeterince bilinmemektedir. Kuruluş
sözleşmesi incelendiğinde diğerleri gibi anonim şirket olarak kurulan
bankanın bölgesinin finansal faaliyetlerini yürüten etkin örgütsel yapı
olduğu görülmektedir.
Tablo 1: 1909-1930 Yılları Arasında Kurulan Yerel Bankalar.
Banka Adı

Faaliyet Süresi

Kurucular

Konya İktisad-ı Milli 30 Kasım 1911-19 Konya
eşrafı,
Anonim Şirketi (Konya Mart
1957’de tüccar, toprak sahibi
İktisad-ı Milli Bankası)
feshedildi
Konya Türk
Bankası

Ticaret

Konya Ahali Bankası

1920
kuruldu- Konya
eşrafı,
1941’de feshedildi
tüccar, toprak sahibi
29 Haziran 1918-25 Konya
eşrafı,
Ekim 1945
tüccar, toprak sahibi

Aydın İncir ve Himaye-i 18 Ocak 1923-Kısa İncir üretici
Zürra Osmanlı Şirketi
süre sonra feshedildi tüccar

ve

18 Temmuz 1914- İncir üretici
1983 TARİŞBANK tüccarı.
dönüşüm

ve

Milli Aydın Bankası

Karaman Milli Bankası
Osmanlı Anonim Şirketi

18
Nisan 1915- Muhtelif Tüccar.
1965’de
tasviyesi
tamamlandı

Karaman Çiftçi Bankası
T.A.Ş.

28 Kasım
Şubat 1937

1925-5 Tüccar aile şirketi

Kayseri Milli İktisat
Tüccar
11 Temmuz 1916- 3
Anonim Şirketi (Kayseri
Kasım 1936
Milli İktisat Bankası)
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Köy İktisat Bankası
(1920’den sonra Kayseri
Çiftçiler bankası O.A.Ş.)

1916-1928

Akşehir Osmanlı İktisat
Anonim Şirketi (Akşehir
Bankası)

1 Kasım 1916-7 Ocak
1966

Manisa Bağcılar Bankası

27 Kasım 1917- Tüccar, çiftçi, arazi
1962’de feshedildi
sahibi.

Eskişehir
Çiftçiler
Bankası O.A.Ş.

9
Eylül
1918- Tüccar, çiftçi.
1930’larda feshedildi

Eskişehir
T.A.Ş.

Bankası

21 Temmuz 1927- Tüccar
1973

Adapazarı İslam Ticaret
Bankası Osmanlı A.Ş.
(Türk Ticaret Bankası)

5 Ağustos 1919- 31 Tüccar
Mayıs 1937 Türk
Ticaret Bankası

Adapazarı
Emniyet
Bankası T.A.Ş.

1919-1953

Bor Zürra ve Tüccar
Bankası A.Ş.

6 Kasım 1921-1965

Bor Esnaf
T.A.Ş.

19 Haziran 1928-16 Tüccar, arazi sahibi
Aralık 1949

Bankası

Arazi sahibi

Tüccar

Tüccar
Tüccar

Akhisar
Tütüncüler
Bankası
(Türkiye
Tütüncüler Bankası)

17 Eylül 1924-10 Tüccar, emlak ve
Nisan
1954’de arazi sahibi
Türkiye Tütüncüler
Bankası adını aldı.

Aksaray Halk
Bankası T.A.Ş.

6 Mart 1926-14 Mart Tüccar, emlak ve
1953
arazi sahibi

İktisat

Niğde Çiftçi ve Tüccar
Bankası T.A.Ş.

26 Haziran 1926- Tüccar
1942’de feshedildi.

Afyonkarahisar Terakki9 Mayıs 1926-1975i Servet Bankası T.A.Ş.
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Tüccar, emlak ve
arazi sahibi

Nevşehir Bankası T.A.Ş.

10 Şubat 1927-31 Tüccar
Aralık 1947

Kocaeli Halk Bankası

7 Mart 1927-1982

Denizli İktisat Bankası
T.A.Ş.

10 Nisan 1927-1971 Tüccar
İktisat
Bankasına
dönüşüm

Akseki Ticaret Bankası
T.A.Ş. (İzmir Ticaret
A.Ş.)

29 Haziran 1927-25
Aralık 1958

Ermenek Ahali Bankası
T.A.Ş.

3 Eylül 1927-1942’de Tüccar
feshedildi

Şarki Karaağaç bankası
T.A.Ş. (Sağlık Bankası
T.A.Ş.) (Isparta)

29 Kasım 1927-24
Tüccar
Mart 1975

Ürgüp Zürra ve Tüccar
Bankası T.A.Ş.

16 Mayıs 1928-1941
Tüccar
yılında feshedildi

Karadeniz
Bankası
T.A.Ş. (Trabzon)

28 Mayıs 1928-?

El’aziz İktisat Bankası
T.A.Ş. (Elazığ)

23 Ekim 1928- 29
Tüccar
Temmuz 1980

Lüleburgaz
Birlik
Ticaret Bankası T.A.Ş.

16
Ocak
1929Tüccar
1960’da feshedildi.

Mersin Ticaret Bankası
T.A.Ş.

6 Mart 1929-15 Şubat
Tüccar
1940

Ermenek Ahali Bankası
T.A.Ş.

3 Eylül 1927-1942’de Tüccar
feshedildi

Van
Milli
Bankası

8 Mayıs 1929 ?

Kastamonu
T.A.Ş.

İktisat
Bankası

24 Şubat
Eylül 1938’
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Tüccar

Tüccar

-

Tüccar

1930-6 Tüccar, emlak ve
arazi sahibi

Bolvadin
İktisadi
Osmani Şirketi

1 Haziran 1914- Tüccar, esnaf, arazi
1929’da feshedildi
sahibi

Kaynak: Ökçün, (1997), İktisat Tarihi Yazıları pp. 415-458; Bolvadin
İktisadi Osmani Şirketi Kuruluş Sözleşmesi, (1330/1914).
Anadolu’da kurulan yerel bankaların yaşam sürelerine baktığımız
zaman üç özellik öne çıkmaktadır. 1909-1930 yılları arasında kurulan yerel
bankaların ortalama yaşam süreleri yaklaşık olarak 28 yıldır. Küçük bir
sermaye ile daha önce bankacılık deneyimi olmayan ve başlangıçta kurulan
bankaları yönetecek profesyonel yönetim ekipleri de bulunmayan yerel
bankaların yaşam sürelerinin çeyrek asırdan fazla olması dikkat çekicidir.
İkinci husus da 1929 yılında yaşanan Büyük Buhrandır. Kurulan yerel
bankaların dördü Büyük Buhranın hemen sonrasında faaliyetlerini
sonlandırmak zorunda kalmışlardır. Büyük Buhran Türkiye’de kendisini
yaygın olarak para darlığı TL değeri düşmesi satın alma gücünde azalma
iflas ve işsizliğin yaygınlaşması biçiminde hissettirdi (Ateş & Soyak; 1999:
93). Büyük Buhran sonrası hemen kapanan bankalar dışında altı banka da
ilerleyen yıllarda faaliyetlerini sonlandırmıştır. Yerel bankaları diğer
önemli yönetsel özelliği de yaşadıkları örgütsel dönüşümlerdir. Yerel
banka olarak kurulan örgütsel yapılar bir süre sonra ciddi örgütsel ve
yönetsel dönüşümler yaşayarak ulusal düzeyde bankalar oldular. Bölgesel
boyuttan ulusal boyuta dönüşüm başarının önemli bir göstergesidir.
Örneğin Adapazarı İslam Ticaret Bankası Osmanlı A.Ş. Türk Ticaret
Bankası’na, Akhisar Tütüncüler Bankası Türkiye Tütüncüler Bankası’na,
Denizli İktisat Bankası T.A.Ş. İktisat Bankası’na, Milli Aydın Bankası da
Tarişbank’a dönüşmüştür. Yerel bankadan ulusal banka boyutuna geçen
bankalar uzun süre faaliyetlerine devam etmişlerdir.
Sonuç
Türk tarihi incelendiğinde kurulan birçok özgün örgütsel yapı
bulunduğu görülmektedir. Türk tarihinde tarihsel süreçte kurulan ve
dönüşümler yaşayan işletmeler henüz yeterince yönetim bilimi
yaklaşımları ile ele alınmamıştır. Türk tarihinin özgün örgütsel
yapılarından birisi de yerel bankalardır. Bir döneme damgasını vuran yerel
bankaların bilimsel yöntemler ile ele alınması Türk işletme tarihine önemli
katkılar sağlayacaktır.
Yerel bankalar dönemin olumsuz finansal koşullarına, sorunlarına bir
tepki, çare olarak kurulmuşlardır. Kurucuları bölgelerinin ileri gelenleri
olan tüccar, esnaf, geniş arazi sahipleridir. Söz konusu kişiler sahip
oldukları varlıklarının bir kısmını ortaya koyarak yerel bankaları
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kurmuşlardır. Yerel bankaların kuruluş amaçlarına baktığımızda; finansal
piyasalardaki yabancı hakimiyetini kırmak, daha olumlu koşullarda kredi
imkanına kavuşarak ticari faaliyette bulunmak olduğu görülür. Ticari
amaçların yanında önemli bir neden de ulusal kalkınmaya katkıda
bulunmaktır. Yerel bankaları 1911 yılından itibaren Büyük Buhrana kadar
kurulmaya devam etmişlerdir. Özellikle cumhuriyetin ilanından sonra
Anadolu’nun birçok bölgesinde yerel banka kurulduğu görülmektedir.
Tarihsel dönüşüm metodolojisi ile incelediğimizde yerel bankaların
ortaya çıkışlarının, gelişmelerinin, yönetsel özelliklerinin nedenleri
dönemin ekonomik ve siyasi koşullarıdır. Dönemin finansal boyuttaki
kurumsal, sektörel ve örgütsel koşulları yerel bankaların kurulmasına
neden olmuştur. Yerel bankaların bir kısmı dönemin olumsuz koşulları
sonucu kapanırken önemli bir kısmı da güçlenerek büyümüş, örgütsel
olarak değişimlere uğramış ve ulusal boyutta bankacılık yapmışlardır. Türk
finans tarihinde etkin olmuş ulusal bankaların kökeninde yerel bankalar
bulunmaktadır.
Türk finans tarihinin iyi anlaşılabilmesi için yerel bankaların daha
detaylı şekilde incelenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bundan sonra
yapılacak çalışmalarda bölge esaslı veya şirket boyutunda yapılacak
incelemeler daha detaylı bilgilere ulaşmamızı sağlayacaktır.
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YAŞLI BİREYLERE VERİLEN BAKIM HİZMETİNDE
GEREKEN İNSAN YETKİNLİKLERİNİN
GERONTEKNOLOJİ BAĞLAMINDA DEĞİŞİMİ
Serkan Erebak*
Giriş
Yaşlı bireylere özgü sunulan hizmetlerin büyük bir kısmı insan
yetkinliklerine dayanmaktadır. Temel fiziksel yetkinlikler başta olmak
üzere, bilişsel ve duygusal yetkinlikler de sunulan hizmetlerin
öğelerindendir. Ancak, Geronteknoloji amaçları ve uygulama
alanlarıyla yaşlı bireylere sunulan hizmetlerin sunum biçimlerini
değiştirmekte ve geliştirmektedir. Dolayısıyla, teknolojik ürünler
özellikle fiziksel yetkinlik konusunda insan fiziki gücü gereksinimini
azaltmaktadır. Bunun yanında, diğer yetkinliklerde insan gereksinimi
devam etmektedir. Ayrıca bu hizmetlerin sunumunda teknoloji
kullanımın artması insanlarda farklı bir yetkinlik alanının gerekliliğine
işaret edebilir: teknolojik yetkinlik. Geronteknolojik ürünleri ve
hizmetleri etkin şekilde kullanabilen, yaşlı bireylere bu ürün ve
hizmetlerin kullanımı konusunda danışmanlık verebilen kişilere ihtiyaç
duyulabilir. Bu fikir doğrultusunda, öncelikle Geronteknoloji hakkında
bilgi verilecek; sonrasında yaşanan güncel gelişmelerden bahsedilerek
teknolojik yetkinliğe nasıl ihtiyaç duyulabileceğine dair öngörüler
belirtilecektir.
Geronteknoloji
“Sabah dört ayaklı, öğlen iki ayaklı, akşam ise üç ayaklı olan şey
nedir?” Rivayet odur ki, milattan önce 1000 yıllarında Thebes şehir
kapısından içeriye girmek isteyen Oedipus’a Sphinx bu soruyu
bilmesini şart koşmuştur. Oedipus ise “bebekken emeklediği için dört
ayağını kullanan, yetişkinlikte yürüyebildiği için iki ayağını kullanan
ve yaşlılığında bir bastona ihtiyaç duyduğu için üç ayaklı olan canlı
insandır” diye cevaplamıştır. Mitolojilerde de yerini bulan bu üçüncü
ayak belki de insanlık tarihinin en eski yardımcı teknoloji ürünüdür
(Bouwhuis, 2017).
İnsanlar dünyada var oldukları tarih boyunca devamlı bir şekilde
hayatlarını kolaylaştıracak aletler üretmişlerdir. Bunun yanında,
yaşlıların hayatını kolaylaştıracak ürünlerin sayısı içinde
bulunduğumuz yüzyıla kadar birkaç taneyi aşamamıştır. Teknolojinin
Araştırmacı; TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü, Kocaeli Türkiye; e-mail: serkan.erebak@gmail.com
*Uzman
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yaşlılık ile ilgili tarihi incelendiğinde yemeyi kolaylaştıran takma dişler,
duymayı kolaylaştıran kulak borusu ve okumayı kolaylaştıran göz
mercekleri dışında icat pek yoktur (Bouwhuis, 2017). Çin tarihi
belgelerinde milattan sonra 525 yılına ait tekerlekli sandalye resimleri
bulunmuştur; ancak, en pratik şekillerini 1900’lü yıllarında alan bu
sandalyeler aslında engelli bireyler için üretilmişti (Sawatzky, 2002).
Benzer şekilde hipermetropluk için üretilen gözlüklerin geçmişi XIII.
yüzyıla kadar dayanmaktadır (Ilardi, 2007). İlk katlanabilir tekerlekli
sandalye 1932 yılında (Sawatzky, 2002), şuan birçok yaşlının
kullandığı tekerlekli yürüteç ise 1978 yılında tasarlanmıştır (Bouwhuis,
2017). Yürümekte zorluk çeken insanların karşılaştığı en büyük
engellerden biri olan basamakları aşmak için geliştirilen kaldıraçlar
1920 yılında dizayn edilse de, kullanımı kolay olanlarının üretimi için
1970 yılına kadar beklenmiştir. Alexander Graham Bell’in 1876’daki
telefon icadını sağlayan motivasyonu aslında işitme engellilerin
topluma entegrasyonu amacından gelmiştir. Miller Hutchison’un 1898
yılında icat ettiği Akouphone da (ilk elektrikli duyma aparatı) yine
yaşlılık dönemine yardım eden icatlardan biri olarak gösterilebilir
(Bouwhuis, 2017).
1990’lı yıllara doğru birçok bilim dalında yaşlılar için yapılan
araştırmalar çoğalmış ve teknolojik üretimler hızlanmıştır. Farklı
disiplin dallarında bu konuyla alakalı yaşanan gelişmelerin bir çatı
altında toplanmasını öngören Hollanda’daki Eindhoven Teknoloji
Üniversitesinden bir grup araştırmacı Gerontoloji ve Teknoloji
kelimelerini kullanarak Geronteknoloji (sosyal, kültürel, fiziksel
olgulardan da faydalanarak teknolojinin yaşlıların hayatını
kolaylaştıracak ve hayat kalitesini arttıracak şekilde geliştirilmesini
amaçlayan çok disiplinli bir araştırma alanı) kelimesini üretmiş ve bu
çatıyı bu terimle isimlendirmiştir (Graafmans, 2016). 1991 yılında yine
aynı
üniversitede
I.
Geronteknoloji
Konferansının
gerçekleştirilmesiyle, bu çatının kapsama alanı daha da belirlenmiş ve
bu alanda yapılan çalışmaların disiplinler arası işbirliğiyle daha etkin
ve hızlı yol kat etmesinin önü açılmıştır. Bu işbirliğiyle sağlıktan ev
yaşamına, hareket edebilme becerilerinden iletişime, serbest zaman
aktivitelerinden yaşlıların iş hayatına kadar geniş bir yelpazede
yaşlılığa katkı sunmak amaçlanmıştır. Bunun yanında, tıbbi, biyolojik
(Örn: Demansa olan yatkınlığı bulabilmek için geliştirilen DNA
teknolojileri) ve farmakolojik çalışmalar bu yeni terimin kapsamı
dışında bırakılmıştır (Cohen-Mansfield ve Biddison, 2007).
Yaşlının hayatının kolaylaştırılması onun kültürüne uygun şekilde,
sosyal hayattan kopmadan ve kendi kendine hayatını idame
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ettirebileceği uygun fiziki çevre içerisinde yaşam aktivitelerini
gerçekleştirmesini olanaklı hale getirilmesiyle mümkün olabilir. Bu
bakış açısıyla adım atabilmek için odaklanılması gereken öncelikli
noktalardan bir tanesi yaşlıların gündelik hayatlarında meşgul oldukları
aktiviteleri tespit etmektir. Günlük yaşam aktivitelerini belirlemeye
yönelik bu çalışmalar doğrultusunda, temel ve alet desteğiyle yapılan
günlük yaşam aktiviteleri olarak iki çeşit ortaya çıkarılmıştır (Sale,
2018).
Temel günlük yaşam aktiviteleri bireyin kendi kendine yapabileceği
gündelik işleri kapsamaktadır. Banyo yapmak, giyinmek, soyunmak,
yemek yemek, yataktan sandalyeye geçmek veya sandalyeden yatağa
geçmek, tuvalete gitmek, yürümek vb. aktiviteler temel aktivitelere
örnek olarak verilebilir.
Alet desteğiyle yapılan yaşam aktiviteleri ise temel işler dışında
bireyin toplum içerisinde yaşamasına yardımcı olan diğer işleri
kapsamaktadır. Hafif ev işlerini yapabilme, yemek hazırlama, ilaçlarını
alma, alışveriş yapma, telefonu kullanma, ulaşım hizmetlerini
kullanma, parayı idare etme vb. aktiviteler örnek olarak verilebilir.
Geçen yüzyıllarla karşılaştırma yapıldığında insanların genel olarak
beklenen yaşam süresi artmıştır (BM, 2017). Niceliksel olarak yaşlanan
nüfus artarken niteliksel olarak yaşlılar daha da gençleşmişlerdir.
Günümüzde yaşlılar geçmişe göre potansiyellerinin daha çok
farkındadırlar ve toplumda daha çok rol alarak kendilerini göstermek
niyetindedirler. Bu niyetle birlikte yaşlıların hayatı bahsi geçen günlük
yaşamdaki aktivitelerle sınırlı kalmamaktadır. Bu da geronteknolojinin
odaklandığı aktivite alanlarını genişletmektedir (Dara-Abrams, 2008).
Tablo 1’de yaşlıların hayatında giderek artan teknolojik desteğin
uygulama alanları incelenebilir.
Tablo 1. Geronteknoloji Desteği
Uygulama Alanı

Geronteknolojinin Amacı

Sağlık ve Özsaygı

Fiziksel, bilişsel, duygusal işlevleri
desteklemek, bağımsızlığı
sürdürebilmek.

Barınma ve Günlük Yaşam

Rahat, güvenli ve bağımsız bir şekilde
rutin görevleri yerine getirebilmek.

Hareket Kabiliyeti ve Ulaşım

Hareket
sağlamak,
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edebilme
bir

yöntemleri
yerlere

gidebilmek, araba kullanabilmek,
toplu taşımayı kullanabilmek.
İletişim ve Yönetim

Başkalarıyla iletişime geçebilmek.
Uzaktan sağlık ile ilgili konuları
kumanda edebilmek.

Çalışma ve Serbest Zaman

İşe devam edebilmek. Eğitici,
eğlendirici,
yaratıcı
aktivitelerde
bulunabilmek.

Kaynak: Fozard, J. L., (2005), “Gerontechnology: Optimizing relationships
between aging people and changing technology”, Contemporary Issues in Gerontology:
Promoting Positive Ageing, 241-268.

Yaşlı yaşamında teknolojinin desteklediği alanın giderek
genişlemesi, yapılan çalışmaların sistematik biçimde kategorize
edilmesi ihtiyacını doğurmuştur. Bu amaçla, geronteknoloji çalışmaları
yaşlıların daha sağlıklı ve aktif yaşamaları için beş temel destek alanına
yayılmıştır. Bu yaklaşım Geronteknolojinin Beş Yöntemi olarak
adlandırılmaktadır: Önleme, geliştirme, telafi, bakım ve araştırma
(Graafmans, Taipale ve Charness, 1998), (bknz. Tablo 2).
Tablo 2. Geronteknolojinin Beş Yöntemi
Yöntem
Önleme

Görevler
Takip etmek, müdahale
etmek, sağlıklı alışkanlıklar
edindirmek

Uygulamalar
Düşmeyi önleme,
beslenmeyi düzenleme,
fiziksel güçlendirme
çalışmaları.
Sanal gerçeklik. Gelişmiş
iletişim.

Geliştirme Çalışmayı ve hobileri
desteklemek, olanakları
çoğaltmak.
Telafi
Kaybı veya zayıflığı gidermek. Hareket edebilmeye
Motor aktiviteleri desteklemek. yardımcı araçlar, robotik
teçhizat, yardımcı
teknolojiler.
Bakım
Hareket ettirmeye ve
Ergonomik dizayna sahip
Desteği
kaldırmaya yardımcı olmak.
teçhizat.
İlaç alımlarını izlemek,
yönetmek.
Araştırma Fizyolojik değişimleri
Tıbbi görüntüleme.
ölçmek ve analiz etmek.
Kaynak: Graafmans, J. A., Taipale, V. ve Charness, N., (Eds.), (1998),
“Gerontechnology: A sustainable investment in the future (Vol. 48)”, IOS Press.
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Önleme faaliyetleri kapsamında yaşlının sağlığı ve mutluluğu takip
edilir ve herhangi bir problem oluşmadan önce bazı müdahalelerde
bulunulur. Örneğin, yaşlı bireylerin beslenme şeklini düzeltme, fiziksel
kuvveti arttırma ve onları sağlıklı yaşam alışkanlıklarına teşvik etmek
bu kapsamdadır. Ayrıca, geliştirme faaliyetleri kapsamında iletişim
teknolojileriyle uzak mesafede bulunan kişilerin arasında iletişimi
sağlamak ve yaşam boyu öğrenme için destek sunmak vardır. Telafi
faaliyetleri kapsamında zayıflayan fiziksel, algısal ve bilişsel yetilerin
çeşitli yardımcı araçlarla desteklenmesi amaçlanmaktadır. Ek olarak
bilinmelidir ki, telafi faaliyetleri bu alanda en çok gelişmiş olanıdır.
Bakım faaliyetleri kapsamında amaç yaşlı bakımını kolaylaştırmak için
teknolojik üretimlerde bulunmaktır. Örneğin, kişiyi yerinden kaldırılıp
başka bir yere taşınması için bakıcıların kullandığı araçlar bu
kapsamdadır. Geronteknolojinin son yöntemi ise yaşlılık sürecinde
yaşanan fizyolojik değişimleri daha iyi anlamak için nörolojik
aktivitelerin incelenmesi ve organların görüntülenmesi gibi
araştırmaları desteklemektir.
1960’lı yıllarla birlikte psikologların insan gelişimine ve yaşlılığa
dair inanışları ve tutumları büyük değişimler geçirmiştir. Gelişim
psikolojisi alanında ömür boyu gelişim teorisi dillendirilmeye
başlanmıştır. Bu teoriye göre insanlar aktif oldukları müddetçe hayatları
boyunca gelişim göstermektedirler. Bunun öncesinde yaşlılara daha çok
dinlemeleri ve hareketsizlik önerilirken, artık bu görüşün yerini aktivite
teorisi almıştır (Dara-Abrams, 2008). Yani, sağlıklı yaşlanmanın
öneminin farkına varılmıştır; böylece yaşlıların sağlıklarını ve
bağlantılarını korumaları konusunda teşvik edici aktiviteler
planlanmaya başlanmıştır (Mollenkopf, 2004).
İnsanlar yaşlanırken onları teknolojik olarak desteklemek için insan
davranışları üzerine odaklanmak da gereklidir. Böylece hem yaşlanma
süreci daha iyi analiz edilebilir ve davranışlar konusunda yaşanan
değişimler bahsi geçen destek çalışmalarında kullanılabilir. Özellikle
geliştirilen teknolojilerin etkililiği ve verimliliği konusunda gerekli
müdahalelerin yapılması için de davranışların değişimine özgü
modeller geliştirmek elzem görünmektedir. Bu bakış açısıyla
araştırmacılar, insan vücudu içinden başlayarak dışarıda kurduğu
etkileşimlere kadar bütünleşmiş, insana dair dört katmanlı bir model
geliştirmişlerdir (Harrington ve Harrington, 2000), (bknz. Tablo 3).
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Tablo 3. Dört Katmanlı İnsan Modeli
4. Katman

Bireyin diğer insanlarla, durumlarla, performansla,
gerekliliklerle, bir işin akışıyla kurduğu etkileşimler

3. Katman

Standart psikolojik testlerle ölçülen kişinin bilişsel
performansı
Bir insanın fiziksel becerilerinde, aktivitelerinde ve
egzersizlerinde gözlemlenen fiziksel performans

2. Katman
1. Katman

Bir insan vücudunun içindeki fizyolojik işleyiş

Kaynak: Harrington, T. L. ve Harrington, M. K., (2000), “Gerontechnology: Why
and how”, Maastricht, The Netherlands: Shaker.

Bu model aracılığıyla her hangi bir zamanda bireyin toplamda sahip
olduğu iyilik hali ölçülebilir ve böylece herhangi bir tedavi, müdahale
veya çevresel bir değişim gerekip gerekmediğine karar verilebilir
(Harrington ve Harrington, 2000). Yani bu model üzerinde kişinin
durumunun farkına varılır ve geronteknolojinin beş yönteminden
hangisi uygunsa o alanda destek verilmektedir (Graafmans, Taipale ve
Charness, 1998).
Geronteknoloji Bağlamında Güncel Gelişmeler ve Gereken
Yetkinlikler
Geronteknoloji çatısı altında yürütülen araştırmalar yaşlıların
hayatlarını kolaylaştıracak ve kurumsal bakım desteği almadan daha
uzun süre kendi evinde yaşamasını sağlayacak gelişmelere imza
atmıştır. Bu gelişmeler yaşlıların hayatına değen her noktada kendisini
göstermiştir.
Bilgisayar ve internet konusunda yaşanan gelişmeler yaşlı nüfusu
yüksek derecede olumlu etkilemiştir. Bilgisayar sayesinde, bireyler
hesaplama yapabilmekten fotoğraflarını depolamaya, film izlemekten
yazı yazmaya kadar birçok işlem gerçekleştirebilmektedir. Bunun
yanında, internet sayesinde sosyal medyada yer alabilir, bilgiye
ulaşabilir ve de yakınlarıyla iletişim kurabilirler. Dolayısıyla, bu tip
araçları kullanabilen yaşlılar eskiden çok zorlandıkları konuları şu an
rahatlıkla yerine getirebilirler.
Bilgi sistemlerinin geliştirilmesiyle huzurevlerinde ve yaşlılara
destek veren diğer merkezlerde tüm bilgiler kayıt altına alınabiliyor.
Özellikle kişilere verilen ilaçlar ve yapılan harcamalar da kayıt altına
alınabildiği için öncelikle bireyin sağlıksal durumu takip altına
alınabiliyor. Böylece kişinin hizmet aldığı diğer sağlık kuruluşları da
bu bilgiler ışığında doğru müdahalelerde bulunabiliyor (Cohen821

Mansfield ve Biddison, 2007). Ayrıca toplu olarak elde edilen bilgiler
toplum sağlığı konusunda alınacak önlemlere ve toplum sağlığını
geliştirme projelerine kaynaklık edebiliyor (Hutlock, 2005). Güvenlik,
huzurevleri gibi yaşlı bireylerin yaşadığı ve bakım aldığı kuruluşlarda
öncelik taşımaktadır. Huzurevlerindeki güvenlik konusu basitçe ikiye
ayrılabilir: Acil durumlara müdahale etmek ve denge problemi yaşayan,
duyu kaybı olan veya demans hastası olan bireylerin genel olarak
güvenliğini takip etmek (Cohen- Mansfield ve Biddison, 2007). Acil
durumlar için yardım edebilecek merkeze doğrudan bağlı acil çağrı
düğmeleri hem modern huzurevlerinde sakin yaşam alanlarında hem de
evlerde yaşayan bireyler için evlerinin belirli bölgelerinde yer
almaktadır. Huzurevlerinde yaşayan ve dolaşabilen demanslı bireylerin
kurumun dışına çıkma olasılığı sebebiyle, bu bireyler gittikleri yerleri
belirleyen ve etraftaki insanları uyarabilen bilezikler kullanılmaktadır.
Bunun yanında, hareket takip sistemleri sayesinde bir yaşlı düştüğünde
bakıcılara durum hakkında anında bilgi verilebilmektedir.
Günlük yaşam aktivitelerine destek Geronteknolojide en çok
geliştirilen uygulama alanlarından biridir. Yaşlı bireylerin en çok
zaman geçirdikleri ve günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirdikleri
mekânlar göz önüne alındığında, evler bu desteğin verilmesi için akla
gelen öncelikli uygulama yeridir. Araştırmacılar 1980’li yıllarda ev
içinde teknolojinin kullanılmasını daha çok hayatı kolaylaştırmak,
rahatlık vermek, güvenliği sağlamak ve enerji tasarrufu için istiyorlardı.
İçinde bulunduğumuz yıllarda ise evde kullanılacak teknolojilerin
gelişmesiyle insanlar çok daha uzun süreler evde yaşayabilmekte,
bakıcıların üzerindeki iş yükü azalmakta ve kurumsal destek verme
zorunluluğu azaldığı için maddi anlamda da rahatlık sağlanabilmektedir
(Sale, 2018).
Evdeki aktiviteleri bilgisayar ve robot teknolojileriyle desteklemek
için yapılan çalışmalar Latincede ev anlamına gelen “domus” ve
kullanılacak teknolojiyi temsil etmesi açısından “informatik”
kelimelerinin birleştirilmesiyle oluşan “Domotik” bilimi altında
toplanmıştır (Sale, 2018). Bu alanda yapılan çalışmalar ev içerisinde
bireyin yapabileceği aktiviteleri kolaylaştırmak veya yapamayacağı
aktiviteleri ise mümkün hale getirmeyi amaçlamaktadır (Mainetti,
Patrono, Secco ve Sergi, 2016).
Yaşlılar açısından ev içindeki yaşamın güvenliğinin sağlanması
oldukça önemlidir (Kon, Lam ve Chan, 2017). Özellikle hafıza veya
duyu kaybına uğrayan yaşlılar için bu durumun önemi daha da
artmaktadır. Bundan dolayı evlerde sıcaklığın, suyun ve gazın
seviyesini devamlı ölçen ve gerektiğinde bu kaynağı kapatan araçlar
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tasarlanmıştır. Örneğin, yanık kokusu aldığında fırını kapatmak, gaz
taneciklerini saptadığı an doğal gazı kapatmak ve anında yardım
edebilecek merkeze bağlanıp yaşlı bireyin evine kontrol için birini
göndermek bu aletlerin yaptığı görevlerdendir.
Hafızayla ilgili konularda yaşlılara destek olmak için çeşitli
hatırlatma cihazları geliştirilmektedir. Örneğin, günlük olarak yapması
gereken aktiviteleri, randevuları ve ilaç alma saatlerini ve hangi ilacını
alması gerektiğini hatırlatmaktadırlar. Hatta ileride, isimleri ve gerekli
bilgileri fotoğraflarla eşleştirip bilgi verebilecek hatırlatıcılar da
tasarlanmaya başlamıştır (Cohen-Mansfield ve Biddison, 2007). Diğer
bir hatırlatma sistemi ise evin birçok yerine örneğin evin zeminine,
kişinin elbiselerine veya ayakkabılarına yerleştirilen algılayıcılar
yerleştirilmesidir. Bu algılayıcıların yaşlıların tüm hareketlerini
izlemesi sayesinde kişi verdiği sesle veya görsel işaretlerle radyo,
televizyon ve bilgisayarı açıp kapatabilir. Bunun yanında bu
algılayıcılar, eğer birey çok uzun süre bir yerde oturduysa, bireyin gidip
su içmesini veya yapmadığı ev işini hatırlatabilir. Bu tip evler “akıllı
evler” olarak tanınmaktadır (Rogers ve Fisk, 2004).
Yaşlı bireyin ev içinde bir yerden başka bir yere gitme ihtiyacını
karşılamak için geliştirilen merdiven asansörü ve tekerlekli sandalyeler
de bireyin daha uzun süre kurumsal bakım almadan ev içinde
yaşamasını kolaylaştırmaktadır. Bunun yanında bireyin oturur
pozisyondan ayağa kalkık pozisyona getirilmesi için de sandalyeler
üretilmektedir. Evdeki aydınlatma cihazlarının ve perdelerin açılıp
kapanmasını sağlayan düğmelerin yatağın kenarına yerleştirilmesi
bireye uyandığında daha kontrollü şekilde hareket etmesini
sağlamaktadır. Hatta bu sistemlerin ev sıcaklığını ve aydınlatmayı
biyolojik ritme göre ayarlaması planlanmaktadır. Ek olarak, 90lı
yıllardan beri (bknz. Elliott, 1991) kendini besleyemeyen kişiler için
otomatik besleyiciler de geliştirilmektedir.
Bunun yanında ev içinde sık kullanılabilecek eşyalar kullanıma
uygun şekilde yüksekliği ayarlanabilecek şekilde tasarlanmaktadır.
Tutunma boruları, kaymayan zemin yüzeyi, duş sandalyesi, duş
tutamaçları, tuvalet yıkama ve kurulama cihazları yine günlük yaşamı
düzenleyecek ürünlerdendir. Banyo yaparken yoğun durulanma
gerektirmeyen köpük sabun ve şampuanlar, banyo yaptıran robot da
rahat yaşlıların rahat banyo yapabilmesi için geliştirilmiştir.
Klinik ölçümlerde bilgisayar teknolojilerinin kullanımı da giderek
artmaktadır (Cohen-Mansfield ve Biddison, 2007). Katılımcılara
bilgisayar ekranından sorular yönlendirilebilmekte ve cevap
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alınabilmektedir. Mesela, görsel-mekânsal beceriler oluşturulan bir
sanal gerçeklik ortamında ölçülebilmektedir (McGee, 2000). Bunun
yanında, tele-tıp vasıtasıyla yaşlılara yardım edilebilmekte, bireylerin
kullandığı ilaçların etkileşime girip girmediği bilgisayar sistemleri
tarafından kontrol edilebilmektedir. Giyilebilir teknoloji (örn. kol saati,
yüzük, ayakkabı, gözlük, telefon vb.) sayesinde, kullanılan bir aparat
aracılığıyla kişinin kalp ritmi, vücut ısısı ve benzeri yaşamsal önem
sahip bulguları sağlık merkezleri tarafından takip edilmektedir (Najafi,
Armstrong ve Mohler, 2013).
Klinik müdahalelerde teknolojinin yardımıyla çok çeşitli psikolojik
ve tıbbi terapiler uygulanabilmektedir. Uyku bozuklukların tedavisinde
ışık-terapisinin iyi geldiği bilinmektedir (Lushington ve Lack, 2002).
Evden ayrılamayan yaşlılara bilgisayar aracılığıyla sosyal destek
sunulabilmektedir. Sesli kitaplar sayesinde görsel kayba uğrayanlar
kitap okuyabilmektedir. Yaşlının yakınlarının videolarının çekilmesiyle
ve sohbetlerinin işitsel olarak kaydedilmesiyle yaşlıların yalnızlık hissi
azaltılmaya ve ajite durumları giderilmeye çalışılmaktadır (CohenMansfield, 2004). Videophone (videolu görüşme olanağı sağlayan sabit
telefon) sayesinde doktorlar tele-muayene yapabilmektedirler (Mickus
ve Luz, 2002). Günümüz teknolojisinde, mobil telefonlarda görüntülü
konuşma imkânlarının sağlanmasıyla bu hizmetler bir üst seviyeye
ulaşmıştır.
Evcil hayvan terapisi yüzyıllardır bilişsel problemleri olan bireyler
için uygulana gelen terapi çeşitlerindendir. Özellikle 1980’lerden sonra
bu terapi çeşidinin Alzheimer hastalarının sosyal davranışları üzerinde
etkili olduğu bilimsel çalışmalarla gösterilmiştir (Micera, Bonato ve
Tamura, 2008). Bunun yanında, huzurevleri gibi yaşlı bakım
kuruluşlarında özellikle güvenlik ve hijyen problemleri sebebiyle
gerçek hayvanlar yerine robot hayvanları kullanılması fikri günümüz
gelişmiş ülkelerinde oldukça yaygınlaşmıştır. Bu konuda üretilen
robotlar demans ve Alzheimer hastaları için sadece duyguları uyaran
araçlar olarak değil, aynı zamanda bilişsel uyarıcılar olarak da
kullanılmaktadır (Micera, Bonato ve Tamura, 2008). 2018 yılı itibariyle
dünyada ileri teknoloji unsurları kullanılarak üretilen oldukça gelişmiş
ve insanlarla etkileşime girebilen robot hayvanlar mevcuttur. Bunların
en meşhurları AIBO (robot köpek) (Veloso, vd., 2006), PARO (robot
deniz aslanı) (Wada, Shibata, Saito ve Tanie, 2004), NeCoRo (robot
kedi) (Libin ve Cohen-Mansfield, 2002) ve Teddy Bear’dır (robot
ayıcık) (Shimizu, 2006).
Yaşlı bireyler için robot hayvan geliştirmenin üç temel amacı
bulunmaktadır (Micera, Bonato ve Tamura, 2008). Birincisi, yaşlı
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bireye günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirirken bilişsel destek
olmaktır. Örneğin, ilaç alması gereken zamanın hatırlatılması bu robot
tarafından yapılabilir. İkincisi, bazı demans hastalarına robot hayvan
aracılığıyla bilişsel oyunlar oynatıp norö-dejeneratif süreci
yavaşlatmaktır. Özellikle, bazı bilişsel fonksiyonların geri
getirilebildiği vasküler demansta bu uygulama oldukça etkili
olabilmektedir. Üçüncü olarak da, yaşlı bireyin hareketlerinin
kinematiğini analiz ederek riskli davranışlar sergilendiği durumlarda
yaşlının uyarılmasını sağlamak ve bakıcıya haber vermektir. Bu süreç
şöyle işlemektedir: Robot hayvanın gözlerinin olduğu bölgeye
kameralar yerleştirilir. Bu kameralar içindeki sistemde de kişinin
hareketlerini yakalayan algoritmalar bulunur. Böylece, örneğin
hareketlerinin dengesizliği sonucu düşebilecek olan yaşlının
uyarılmasıyla düşme riski azaltılmış olur. Tele-iletişim yoluyla da
bakıcıya durum hakkında haber verilebilir. Bu konuda yapılan
psikolojik araştırmalar robot hayvanların sosyalleşmeye yardımcı
olduğunu, depresyon sıklığını, ajiteyi ve yalnızlık hissini azalttığını
göstermiştir (Libin ve Libin, 2004).
Bakım personeline yönelik yardımcı teknolojiler geliştirilmesi yine
geronteknoloji kapsamında yer almaktadır. İnsanların yaşam
alanlarında yer alacak robotların bu yaşam alanlarına uyum
sağlayabilmesi için insansı hareket kabiliyetine sahip olması gerektiği
görüşü öne sürülmektedir. Bu fikir doğrultusunda üretilen robotlar,
insanlarla etkileşime geçebildikleri için sosyal özellikleri de
olduğundan, sosyal olarak yardımcı olan robot olarak
tanımlanmaktadır. Genel olarak iki çeşide ayrılan bu robotlar android
ve humanoid olarak bilinirler. Humanoid robotların vücudu ve hareket
kabiliyeti genel olarak bir insanı andırmasına rağmen mekanik
özelliklerinin rahatça fark edilebilir olmasından dolayı insanlar
tarafından bir robot olduğu kolaylıkla anlaşılabilir. Ancak android
robotlarda ise amaç insan vücut formunun aynısını kopyalamak
olduğundan (Bar-Cohen vd., 2009), insanlar kolaylıkla bu robotun
insan mı robot mu olduğunu fark edemezler. Bu robotlara suni deri
yapılmakta (Oh vd., 2006), acıyı hissetmesi sağlanmakta (Kuehn ve
Haddadin, 2017), insan mimik ve jestlerini kullanacak şekilde (Salem
vd., 2013) programlanmaktadır. Bu alandaki çalışmalar hızla
ilerlemektedir. Yaşlı bakım alanında da bu tip robotların yakın
gelecekte çalışması planlanmaktadır (Oulton, 2006). Fiziksel
kuvvetinin yanında, iletişim yeteneği kazandırılmasıyla insanlarla
etkileşime geçebilecek bu robotlardan daha fazla yararlanılması
planlanmaktadır. Yaşlı bakım işlerinde yerine getirilen işler
düşünüldüğünde robotların bu konuda büyük bir boşluğu dolduracağı
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ve insan bakım personelinin zorlandığı fiziksel rutin işleri
devralabileceği beklenebilir. Özellikle robotların humanoid
özelliklerden android özelliklere geçişiyle birlikte psiko-sosyal olarak
da daha çok yardımcı olması hayal edilebilir. Bunun yanında, özellikle
batılı ülkelerde bu alanda çalışacak personelin azlığı ve ilerleyen
yıllarda artan yaşlı nüfusa oranlandığında bu azlığın kıtlık durumuna
geçeceği öngörüsüyle bu tip robotlara ilerde daha çok ihtiyaç olacağı ve
onlar sayesinde personel açığının kapatılacağı tahmin edilmektedir.
Ayrıca, rutin işleri onların devralmasıyla, yaşlıların psiko-sosyal
bakımları konusunda insan çalışanların daha fazla zaman bulabileceği
akıllara getirilebilir.
Yaşlı bakım alanında özellikle bakım personelinin yaşadığı strese
yönelik geronteknolojik tedbir ve müdahaleler bulunmaktadır. Bazı
huzurevlerinde haftalık olarak personeller bilgisayardan kaygı
durumlarının ölçülmesini sağlayan soruları cevaplamaktadır. Gereken
durumlarda ise bu kişilere destek sağlanmaktadır (Mahoney, Tarlow ve
Sandaire, 1998). Bunun yanında bu alandaki bazı eğitimler de video
formatında hazırlanıp bakım personelinin hizmetine sunulmaktadır
(Alzheimer’s Association, 2018).
Teknoloji Kullanımının Önündeki Engeller
Yapılan çalışmalar yaşlıların genel olarak teknolojiye karşı pozitif
bir tutum içerisinde olduğunu göstermektedir; ancak yine de gençler
kadar hevesli değillerdir. Yaşlıların teknoloji kullanımında etkili olan
sebeplerin başında psikolojik sağlığın ve hayattaki önemli gelişmelerin
(emeklilik, torun sahibi olmak, eşin kaybedilmesi) yer aldığı
düşünülmektedir. Yani genel olarak fiziksel, psikolojik ve sosyal
özellikler bu kişilerin teknolojiyle olan ilişkisini etkilemektedir. Bazı
araştırmacılar, yaşlı nüfusunun diğer yaş gruplarına göre daha homojen
yayıldığını ve geronteknolojiyi kabullerinin ve geronteknolojiye
adaptasyonlarının çok fazla bu grup içinde değişmediği fikrini öne
sürmektedirler. Bu grup içinde teknolojiye direnç gösterenlerin temel
sebepleri arasında kaygı (Turner, Turner ve Van de Walle, 2007),
teknolojik ürünün karmaşık olması (Barnard vd., 2013) ve özyeterlilikle ilgili sorunlar (Lee, Cheng ve Cheng, 2007) gösterilebilir.
Kişinin teknolojik bir ürünle arasındaki uyum, sadece teknolojinin
onun ihtiyacını karşılayıp karşılamamasıyla ilgili değil, aynı zamanda
kişinin o teknolojiyi kullanabilip kullanamamasıyla ilgilidir (CohenMansfield ve Biddison, 2007). Birçok teknolojik ürünün devamlı
güncellemeye, programlanmaya veya düzenli olarak bakıma ihtiyacı
var. Bunun yanında, fiziksel veya bilişsel sorunları olan bir yaşlı bu
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teknolojiyi nasıl kullanabilir? Bunun için öncelikle bu bireylere elden
geldiğince rehberlik edilmeli ve eğitimler verilmelidir. Örneğin, akıllı
ev sisteminde yaşlı bireyden bazı emirler vererek sistemi yönetmesi
beklensin. Bu durumda bireyin hangi durumda hangi emri vermesi
gerektiğini ve sistem tarafından kendisine yöneltilen mesaja da nasıl
yanıt vermesi gerektiğini öğrenmesi gerekmektedir. Ancak, bu
dönemde bilişsel yetersizlik yaşanabileceğinden bu öğrenme ve
uygulama aşaması güçleşebilir.
Eğitim olmadan yeterli bir şekilde teknoloji kullanımı
yaygınlaşamaz. Dolayısıyla, teknoloji uygulama alanlarına sokulurken
ve uygulanma sürecindeyken, eğitimciler etkin bir yer almalı, yaşlılarla
ve onların bakım verenleriyle olumlu ilişkiler kurmalıdır (CohenMansfield ve Biddison, 2007). Belli aralıklarla ürünün en verimli
şekilde nasıl kullanılabileceği hakkında eğitimler vermelidir.
Teknolojik ürünlerin genelde sigorta dâhilinde olmaması ve pahalı
olması
sonucunda
ihtiyacı
olan
bireyler
bu
ürünleri
kullanamamaktadırlar. Bu durumun aşılması için öncelikle bu ürünlerin
fiyatlarının daha çok satın alınabilir seviyeye getirilmesi
gerekmektedir. Böylece, hem daha çok insana ulaşabilecek hem de
müşteri kitlesinin büyümesiyle sektör daha da büyüyecektir (CohenMansfield ve Biddison, 2007).
Var olan teknolojiler konusundaki bilgi eksikliği ise diğer bir engeli
oluşturmaktadır. Ne yaşlılar ne de bakıcıları ihtiyaçlarını
giderebilecekleri teknolojinin farkında olmayabilirler. Bundan dolayı,
üreticilerin ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmesi için iletişim kanallarını çok
etkili kullanmaları gerekmektedir.
Sonuç ve Öneriler
Araştırmalar yaşlı nüfusunun gelecek 50 yılda katlanarak artacağını
işaret etmektedir (BM, 2019). Hızla artan yaşlı nüfusu doğal olarak
beraberinde uzun dönem bakım kuruluşlarına olan ihtiyacın da artması
manasına gelmektedir. Bu ihtiyaç hem uzun dönem bakım kuruluşlarına
başvuran yaşlı bireyin sayısının artmasıyla hem de bu bireylerin
beklediği hizmet kalitesinin artmasıyla paralel olarak büyüyecektir. Bu
ihtiyacı en kapsayıcı şekilde karşılamak sadece insan kaynağı
desteğiyle mümkün görünmemektedir. Büyük bir hızla gelişen
teknolojiden yararlanmak bunu ancak mümkün kılabilmektedir.
Geronteknoloji unsurlarının yaygınlaşması sayesinde yaşlı bireyler
toplumdan
kopmadan
evlerinde
daha
uzun
süreler
yaşayabilmektedirler; ancak, teknoloji kullanımının önündeki engeller
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dikkate alındığında bu sürelerin uzunluğu hakkında net bir görüş
belirtmek içinde bulunduğumuz şu yıllarda zor görünmektedir. Eğer bu
teknoloji unsurları bakım kuruluşlarında da kullanılırsa daha verimli ve
etkili olabilecektir. Özellikle teknolojik ürünün kişiye uyumlu bir
şekilde seçilmesi, bu teknolojik ürünün düzenli olarak bakımının
yapılması, kuruluşun belirlenen bir ürünü satın alabilme gücünün
bireylerden daha fazla olması, ürünler ve hizmetler hakkında düzenli
eğitimler verilmesi ve stratejik araştırmalar yapılması bir uzun dönem
bakım kuruluşu çatısı altında daha sistemli yapılabilir. Hizmetlerde
Geronteknolojinin kullanımın artması sayesinde klasik bakım
kuruluşları modelinden bireylerin otonomisini ön planda tutan modele
geçilmesi sağlanabilir. Bu modelde yaşlı bireyler yaşamını toplumdaki
gibi devam ettirir, temel gereksinimlerde teknolojik unsurları yardımcı
olarak kullanırlar. Toplumla ilişkisinin kurulması ve psiko-sosyal
ihtiyaçlarının giderilmesi ise insan çalışanlar tarafından sağlanabilir.
Yaşlı bakım hizmetlerindeki güncel teknolojik gelişmeler göz önüne
alındığında, yaşlı bakım hizmetlerine olan talebin hem yaşlı bakım
kuruluşlarında artarak devam edeceği hem de bu hizmetlerin evde
sunumu yönünde de artacağı öngörülebilir. Bunun yanında, yaşlı
bireylerin temel günlük yaşam aktiviteleri teknoloji yardımıyla çok
daha uzun süreler boyunca bireylerin destek almaksızın kendileri
tarafından gerçekleştirilebilecektir. Bunun yanında bireylerin alet
desteğiyle yaptığı aktivitelerin yelpazesi de genişleyecektir.
Dolayısıyla, Geronteknoloji bağlamında üretilen ürün ve hizmetlerin
etkili ve verimli olması için bazı adımların atılması gerekmektedir.
Üretilen teknolojilerin kullanıcı dostu olması bu teknolojilerin
yaygınlaşması için ilk adımdır. İkinci adım ise yaşlı bireylere bu
teknolojilerin kullanımını öğretmek ve ihtiyaç halinde kullanım
konusunda danışmanlık vermektir. Üçüncü adım ise bakım verenlerin
bu teknolojileri kullanabilecek yetkinlikte olmasıdır. İkinci ve üçüncü
adımların atılması yaşlı bakımı hizmetinde yer alacak olan bakım
verenlerin teknolojik yetkinliklerinin geliştirilmesine bağlıdır. Bu
hizmetler sunulurken veya bu ürünler kullanılırken, hangi hizmette
hangi ürünün ne dereceye kadar kullanılacağı bu kişilerin
yetkinlikleriyle yakından alakalı olacaktır. Bu yetkinlik ne kadar
yüksek olursa, teknolojik hizmet veya ürünün kullanımı o kadar verimli
olabilir. Bu fikir doğrultusunda, yaşlı bakım eğitim programlarına
güncel Geronteknolojik hizmet ve ürünlerinin eklenmesi
gerekmektedir. Bu hizmet alanında gereken teknolojik yetkinlikler
konusunda farkındalık sağlanması bir sosyal politika olarak
yürütülebilir. Böylece, yaşlı bakım hizmetlerinde çalışanların
yetkinlikleri arttırılabilir ve böylece bu çalışanlar kendilerini yeni
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çalışma biçimlerine adapte ederek geçiş yapmaya hazır hale
getirebilirler. Bunun yanında, yaşlı nüfusunda şimdiden var olan ve
gelecekte de yoğunlaşması beklenen talepleri karşılayabilmek için, bu
yaşlı bakım kuruluşlarının servis kalitesini arttırmak adına devamlı
teknolojik gelişmelerin takip edilmesinin ve uygulamaya alınması
planlanan ürün ve hizmetlerin çalışanlarla işbirliği içerisinde hayata
geçirilmesinin kuruluşa büyük katkıları olacaktır.
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BİREYSEL YATIRIMCILARIN ZAMAN YÖNELİMİ VE
YATIRIM DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER *
Turgut Ceyhun Madanlar** & Vildan Hilal Akçay***
Giriş
Bireysel yatırımcılar yatırım kararı verirken üzerlerinde birçok
psikolojik baskı hisseder. Kaybetme korkusu, pişman olma korkusu,
marjinal olmama ve toplu halde hareket etme korkusu bu baskılardan
bazılarıdır. Karar verme, kişinin yaşama ve yetiştirilme şartlarına oldukça
bağlıdır. Kişilerin nasıl karar aldığını ilgilendiren bir diğer konu ise o
kişinin sahip olduğu zaman yönelimidir. Bireyin sahip olduğu zaman
yönelimi, bir kişinin aldığı tüm kararlarda olduğu gibi, o kişinin verdiği
yatırım kararlarını da yakından etkilemektedir. Bu çalışmada, bireysel
yatırımcıların sahip oldukları zaman yönelimlerinin, verdikleri yatırım
kararlarında nasıl etiklere yol açtığını tespit etmek için bir araştırma
yapılmıştır. Ülkemizde bireysel yatırımcı davranışlarının; bireylerin sahip
olduğu psikolojik ve demografik özelliklerden ve içinde bulundukları
sosyal ortamlardan ne kadar etkilendiğini inceleyen az sayıda bilimsel
çalışma yapılmış bulunmaktadır. Bu araştırma ile bireysel yatırımcıların
zaman yönelimi ve yatırım davranışları arasındaki ilişkiler, incelenen
örneklem aracılığıyla ortaya konulmaya çalışılacaktır. Bu vesileyle bu
çalışmanın, literatürdeki konuyla ilgili boşluğun giderilmesinde anlamlı bir
katkı sağlaması umulmaktadır.
1 Yatırım Kararı Modelleri
1.1 Geleneksel Modeller / Rasyonaliteyi Esas Alan Modeller
İnsanı bir anlamda mekanik bir varlık olarak ele alan, insanın davranış
ve kararlarının fayda maksimizasyonu esasına göre ortaya çıktığını
savunan ve duygusal yönlerini neredeyse yok sayan modeller, rasyonel
modeller olarak isimlendirilmektedir. Bu modeller, yatırımcıların tüm
bilgileri etkin biçimde kullanarak rasyonel davrandıklarını ve riskten
kaçındıklarını savunmakta ve bu mekanizmanın içerisindeki davranışların
tahmin edilebilir nitelikte olduğunu varsaymaktadır (Göksu, 2013, s.43).
1.2 Davranışsal Modeller ve Davranışsal Finans
Yatırımcıları, yatırım kararlarını verirken sadece ekonomik veya
finansal göstergeler değil aynı zamanda kendi iç dünyaları, tecrübeleri ve
sezgileri de etkilemektedir. Bu görüş geleneksel finans teorisiyle
çelişmekte ve davranışsal finansın konusunu oluşturmaktadır (Aydın ve
*

Bu çalışma, Gazi Üniversitesi EBE Bankacılık Eğitimi Anabilim Dalında hazırlanan ve
2019 yılında kabul edilen “Bireysel yatırımcıların zaman yönelimi ve yatırım davranışları
arasındaki ilişkiler üzerine bir araştırma” konulu yüksek lisans tezinden türetilmiştir.
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Agan, 2016, s.7). Davranışsal Finans, belirsiz bir gelecekte finansal
tercihleri ya da yatırım tercihlerini yönlendiren psikoloji ile ilgilidir
(Pompian, 2012, s.11). Geleneksel finansta insanlar, rasyonel olarak
nitelendirilirken davranışsal finansta normal olarak nitelendirilir (Statman,
1999, s.15). Geleneksel finans teorileri insanların rasyonel varlıklar
olduğunu varsayarak kâr maksimizasyonu için nasıl davranmaları
gerektiğini açıklarken, davranışsal finans insanların gerçekte davranışının
ne olduğunu araştırır. Temelde araştırılan konu, psikolojinin finans
üzerindeki etki mekanizmasıdır. Diğer bir ifade ile davranışsal finans,
duygusal durumların ve bilişsel eğilimlerin finansal kararlar üzerindeki
etkileri ile finansal piyasalarda bu etkileşimin sonuçlarını araştırmaktadır
(Nofsinger ve Varma, 2014, s.6). Davranışsal finans; insanların yatırım
yapma, para biriktirme ve harcama durumlarında rasyonel olmayan
davranışları nasıl ve neden sergilediklerini, psikolojik ve finansal
bakımdan açıklamaya çalışan bir disiplinler birliği olarak da
tanımlanmıştır (Özerol, 2011, s.16).
2 Yatırım Kararlarında Rol Oynayan Eğilimler
Karar verme sürecinde yatırımcılar, yalnızca finansal verileri ve
analizleri ile değil; aynı zamanda geçmiş tecrübeleri, kişilik özellikleri,
duygusal ve sosyal faktörler gibi diğer faktörleri de devreye sokarlar.
Yatırım kararlarını verirken devreye giren faktörlerin sayısı arttıkça karar
verme süreci daha da karmaşık bir hal almaktadır. Faktörlerin çokluğu
zaman zaman kişilerin zihinlerinde kısa yollar kurmalarına, duygusal
nedenlerle olaylarla değişik seviyelerde yakınlık ilişkileri oluşturmalarına,
sosyal çevreden etkilenmelerine neden olarak çoğunlukla yatırımcıların
yanlış kararlar vermelerine neden olmaktadır. Yatırım kararları birçok
değişken tarafından etkilenir. Değişkenlerin yatırımcılar üzerindeki
etkileri de farklıdır (Kojabad, 2012, s.14). Söz konusu değişkenler bilişsel,
duygusal, sosyal ve dönemsel eğilimler olmak üzere sınıflandırılabilir.
Bilişsel eğilimler, karar verme sürecinde basitleştirme sağlayarak
zaman bakımından kazanç sağlayabilir. Ancak elde edilen tüm verilerin
yeterince değerlendirilememesi, hata yapma olasılığını arttırmaktadır.
Yatırımcılar, karar verme süreçlerinde süreçleri daha basit hale getirip
değerlendirme ve seçim yapma sürecini basitleştirmek için bilişsel
eğilimler adı altında yer alan çeşitli kısa yollar kullanırlar (Bülbül, 2008,
s.12). Kestirme yöntemler olarak da adlandırılan zihinsel kısa yollar,
aslında kişiler için sonuca ulaşmayı kolaylaştırma ve bir anlamda
değişkenleri azaltma çabalarıdır. İnsan beyni, risk ve belirsizlik içeren
durumlarda karar verebilmek için elde ettiği veriler ışığında ulaştığı
gerçekleri, belirsizlikleri sayısallaştırdığı olasılık tahminlerini, mevcut ruh
halini ve karar sonucu ile ilgili beklenen duygularını kullanır (Aksoy ve
Şahin, 2009, s.6). Bilişsel eğilimler; aşırı güven, temsil edilebilirlik,
çıpalama, bilişsel uyumsuzluk, ulaşılabilirlik, kendine odaklı atıfta
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bulunma, kontrol, tutuculuk, belirsizlikten kaçınma, zihinsel muhasebe,
doğrulama, değerini sonradan anlama, yakın zamanda olanı tercih etme,
çerçeveleme, tanıdık olanı tercih etme eğilimi ve parasal illüzyondur.
Duygusal eğilimler ise karar verme sürecinde duygusal faktörler
nedeniyle ortaya çıkan kavrama ve karar verme bozukluklarıdır. Duygusal
eğilimler, kişide gerçekte olumsuz etkisi olan bir olayın olumluymuş gibi
algılanmasına neden olabilir (Elmas, 2010). Duygusal eğilimler;
sahiplenme, kendini kontrol, aşırı iyimserlik, kayıptan kaçınma,
pişmanlıktan kaçınma, mevcut durumu koruma eğilimidir.
Sosyal eğilimler, bir topluluğun veya grubun üyelerinin büyük bir
kısmının paylaştığı ortak davranışsal eğilimlerdir. Bu eğilimler; insanların
düşüncelerini, kararlarını ve faaliyetlerini etkilemektedir. Ayrıca
topluluktan dışlanma korkusu, çoğunluk için geçerli olan değer yargıları,
çoğunluğun vereceği kararların bireylerin kendilerine ait değer yargıları ve
kendilerinin vereceği kararlardan daha sağlıklı olduğu inancına sahip
olunması gibi nedenler, insanları bir birey gibi değil de üyesi oldukları
toplulukla uyumlu bir bütün halinde hareket etmeye yönlendirmektedir.
Toplumlar içinde bu tür uyumlu ve bir bütün halinde kendini gösteren
davranışlarda genel bir hareket tarzına neden olan sosyal eğilimler,
piyasalar üzerinde ciddi seviyelerde etkili olmaktadır (Moldovan, 2010).
Sosyal eğilimler; sürü davranışı ve bilgi çağlayanı eğilimidir.
Dönemsel eğilimler ise yatırım yapılan varlıkların bazı dönemlere ait
performanslarının diğer dönemlerden farklı olduğu yönündeki inançlardan
kaynaklanan karar verme davranışları olarak tanımlanmaktadır. (Sönmez,
2010, s.32).
Yatırım kararında rol oynayan bilişsel, duygusal ve sosyal eğilimlerden,
bu araştırmada kullanılanlar aşağıda açıklanmıştır.
2.1 Temsil Edilebilirlik Eğilimi
Yatırım kararları alınırken sıklıkla temsil edilebilirlik yanılsaması etkili
olur. İnsan beyni, benzer özellikleri bulunan nesne ve düşüncelerin yüksek
bir oran ile benzer olduğunu varsaymakta ve bu durumda temsil
edilebilirlik yanılsamasına dayalı olarak kararlar vermektedir. Bir başka
ifade ile yatırımcılar en son olan ya da daha fazlaca göze çarpan şeylere
daha fazla anlam yüklemekte ve gerçek olasılıkları ihmal etmektedirler
(Thaler, 2005, s.12).
2.2 Yakın Zamanda Olanı Tercih Etme Eğilimi
Yakın zamanda olana eğilim, insanların son yaşadıkları olayları ve
gözlemlerini, yakın veya uzak geçmiştekilere göre belirgin bir şekilde
hatırlama ve bunlar üzerinden hareket etme yanılsamasıdır. Yakın
zamanda olan yanılsamasının etkisi yanlış kararlar vermeye neden olabilir.
Bu etki, sonraki bilgilere ayrıcalık tanıyarak insanların hafızalarındaki taze
olmayan bilgileri görmezden gelmesiyle sonuçlanan olumsuzluklar yaratır
(Elmas, 2010). Yakın zamanda olan etkisi, yatırımcıların kesinlik
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sağlamak için oldukça küçük veri örneklerini esas alarak kendisini sonuca
ulaştıracak yollar çizmesine ve projeksiyonlar yapmasına neden olur. Bu
yatırımcıların yanlış zamanda yanlış yatırımlara girip olumsuz tecrübeler
yaşamaları kaçınılmazdır (Döm, 2003). Yakın zamanda olan etkisi,
yatırımcıların varlıklara ait temel değerleri ihmal etmelerine ve yalnızca
son fiyat performansına odaklanmalarına neden olur. Bu etki,
yatırımcıların doğru varlık yönetimi yapmalarına engel olur. Uzman
yatırımcılar, bunu bilirler ve zaman zaman yeniden değerleme yaparak
yatırım stratejilerini revize ederler ve olumsuz etkilerin önüne geçerler
(Pompian, 2006).
2.3 Çıpalama ve Düzeltme Eğilimi
İnsanlar, bilinmeyen büyüklükteki bir şeyin değerini hesaplamaları
gerektiğinde genellikle bazı başlangıç değerlerini göz önüne getirip bir
sonraki bilgi ve analizi, adeta çapa attıkları bu başlangıç noktası üzerinden
yaparlar. İşte bu eğilim, çıpalama ve düzeltme eğilimi olarak tanımlanır
(Thaler, 2005, s.11). Başlangıç noktasının üzerine çıkarak veya altına
inerek ayarlamalar ile bu analizi gerçekleştirmeye çalışırlar. Çıpa yapılan
nokta, bir defada iyice ayarlanır ve son hesaplamaya ulaşmak için
aralıklarla yeniden gözden geçirilir (Nofsinger ve Varma, 2014, s.10).
Başlangıç noktası belirlenirken daha çok kişinin gözlem ve tecrübeleri
etkili olmaktadır. Çoğunlukla, açık ya da kolay akla gelebilir başlangıç
değerleri belirlenip bu noktadan yola çıkıp ardından ufak düzeltmeler ve
ayarlamalar yapılarak sonuca ulaşılmaya çalışılmaktadır. Başlangıç değeri
kısmi veya yetersiz tipte hesaplamalara dayanabileceği için düzeltme de
eksik kalabilmektedir. Çeşitli çalışmalar, başlangıç noktasının nasıl
seçildiğine bakılmaksızın insanların kendi çıpalarını ayarlamalarındaki
yetersizlik durumunu ortaya çıkarmış ve nihai kararlarını bu şekilde
verdiklerini göstermiştir. İnsanlar genelde ilgili somut verilere ait
kıyaslamaları yapmakta sanal olanlardan daha iyidirler (Bayar, 2012, s.25).
2.4 Tanıdık Olanı Tercih Etme Eğilimi
İnsanoğlunun doğasında tanıdık olandan yana bir tercihte bulunma
eğilimi vardır. Bu, çeşitlendirme bakış açısına göre ideal olmasa da,
yatırımcılar, yatırım portföyleri içerisinde yerel yatırımları daha çok
bulundurma eğiliminde olmaktadırlar (Schoenmaker ve Bosch, 2007, s.1).
Amerika’da büyük çaplı yatırım fonlarının (funds of funds) yatırımlarının
önemli bir kısmını kendi eyaletindeki hedge fonlara yaptıkları, yapılan bir
araştırmada ortaya konulmuştur (Sialm, Sun ve Zheng, 2014, s.14)
2.5 Zihinsel Muhasebe Eğilimi
Zihinsel muhasebe, insanların varlıkları ve düşünceleri, daha sonradan
değiştiremeyecekleri birçok farklı zihinsel hesaplara yerleştirmeleri;
yerleştirme yaparken de kodlama, kategorize etme ve hesaplama yapma
süreçlerini kullandıkları bir eğilim olarak tanımlanmaktadır (Loewenstein,
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Rabin ve Camerer, 2004). Zihinsel muhasebe eğilimi, insanların
yatırımlarını zihinlerinin farklı yerlerine koymalarına neden olur. Bu etki
nedeni
ile
yatırımcılar
hesaplar
arasındaki
pozisyonları
değerlendiremeyebilir ve sonuç olarak vasat portföyler oluşur (Göksu,
2013). İnsanlardaki zihinsel muhasebe eğilimi bir sistem olarak
düşünüldüğünde, bu sistemde her olay ve her karar farklı zihinsel bir
hesapta kodlama ve değerlendirme yöntemleri ile tutulmakta, bu hesapların
her biri kararların fayda ve maliyetini içinde barındırmaktadır. Bu etki,
yatırımcıların gelirlerinden ve anaparalarından gelen kazançlarını rasyonel
olmayan bir şekilde ayırmalarına neden olur. Çoğu insan anaparayı tutma,
faizi harcama eğilimindedir. Çoğu yatırımcı sonuçta gelir akımına kapılır
ve ellerindeki varlıklarını farkında olmadan tüketir (Döm, 2003). Zihinsel
muhasebe, kişilerin bir şekilde ilişki içerisinde veya bizzat dâhil olduğu
varlıkları zihinlerinde farklı yerleştirmelerine neden olur. İnsanlar, daha
önce sahip olunan varlıkları elden çıkarmakta zorlanıp çoğunlukla fırsatları
kaçırırlar ve zarar ederler (Pompian, 2006). Yatırımcıların verdiği her
yatırım kararı için yeni bir zihinsel hesap açılması ve bu hesaplar arasında
etkileşimin bulunmaması; gerçeklik algısının azalmasına, riskin fark
edilememesine veya yanlış algılanmasına, zamanlama hatalarının
yapılmasına, portföylerin çeşitlendirmeden uzak yapılarda olmasına neden
olabilecektir.
2.6 Parasal İllüzyon
Paranın üzerinde yazılı değeri ile (nominal değer) gerçek değeri
arasındaki fark parasal illüzyondur. İnsanlar parayı, gerçek değeriyle değil,
üzerinde taşıdığı değerle düşünürler. 100 TL’lik bir kağıt para, 100 TL
değerinde mal satın aldığı için, insanlar o kağıdın değerini 100 TL olarak
algılar. Oysa o kâğıdın gerçek değeri, kâğıt, mürekkep ve ona yansıyan
sanat çalışmasından ibarettir. Bu durum, paranın nominal değerinin yüzde
biri dolayında bir değerden ibarettir. Para illüzyonu değimi ilk kez Irwing
Fisher (The Money Illusion, 1928) tarafından kullanılmış olmakla birlikte
John Maynard Keynes tarafından ünlenmiştir. (Eğilmez, 2016).
2.7 Aşırı Güven Eğilimi
İnsanlarda kendi bilgi birikimlerini abartma, riskleri küçümseme ve
hatta görmezlikten gelme, yeteneklerini kontrol edebileceği olaylar
karşısında ise daha fazla görme hissi ile kendisini gösteren aşırı güven
yanılsaması, en basit tanımı ile sezgisel düşünce ve bilişsel yeteneklere
olan yersiz bir inanç durumu şeklinde özetlenebilir. Birçok insan
kendisinde olmayana aşırı değer yüklemekte, buna karşılık olarak da
kendisinde olanı küçümsemektedir. Dışarıdan aldığı kıymetli gördüğü
bilgiyle adeta kendisini kandıran insan, olduğundan daha akıllı ve daha
fazla bilgi sahibi olduğuna inanır (Pompian, 2006, s.9). Yatırımcılar,
finansal danışmanlarından aldıkları tavsiye niteliğinde bir bilgiden veya
internetten okudukları yazılardan sonra kendilerini yatırım kararları
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almaya hazır hissederler. Yapılan çalışmalar, yatırımcıların kendi yatırım
yetenekleri konusunda aşırı güven sahibi olduklarını düşündüklerini ortaya
koymuştur. Aşırı güven yanılsaması, tahmin ve kesinlik aşırı güveni olmak
üzere iki alt başlıkta incelenmektedir (Thaler, 2005, s.10). Tahmin aşırı
güveninde (prediction overconfidence) yatırımcının yatırım tahminlerine
ilişkin verdiği güven aralığı oldukça dardır. Örnek olarak, hisse
senetlerinin gelecek değerini hesaplarken bekledikleri fiyattaki değişim
aralığını oldukça küçük tutarlar. Bu davranış, yatırımcının fiyattaki düşüş
riskini küçümsemesi olarak ortaya çıkar. Yatırımcılar, sağduyuları
konusunda sıklıkla aşırı emin olma duygusu içerisine girerler. Bu tip aşırı
güven davranışı, kesinlik aşırı güveni (certainty overconfidence) olarak
isimlendirilmektedir.
2.8 Kayıptan Kaçınma Eğilimi
Davranışsal finansın ana öğretilerinden biri, yatırımcıların riskten
kaçınmadıkları, kayıptan kaçındıklarıdır. Kayıptan kaçınma eğilimi,
bireysel yatırımcıların riske karşı tutumlarını belirleyen bir eğilimdir.
Kayıptan kaçınma etkisi, yatırımcıların kayıp getiren yatırımları uzunca bir
süre elde tutmalarına neden olur. Bu davranış yanılsaması, oldukça
olumsuz sonuçları da beraberinde getirir (Nofsinger ve Varma, 2014).
Yatırımcılar, her zaman ödedikleri bedelden daha fazlasını kazanmak
isterler. Telafi etme güdüsü nedeni ile kayıpları ile barışık olmakta güçlük
çekerler. Telafi etme güdüsü de, yatırımcılar için riske açık bir durum
yaratarak büyük zararlara neden olabilmektedir (Kojabad, 2012). Kayıptan
kaçınma eğilimi, yatırımcıların portföylerinde bilmeden fazlaca risk
almalarına ve dengesiz portföyler oluşturmalarına neden olur (Pompian,
2006).
3 Zaman Yönelimi
Uzun yıllar boyunca kişilerin düşüncelerini, hislerini ve davranışlarını,
içinde yaşadıkları sosyal ortamın nasıl etkilediği araştırılmıştır. Her bir
birey, bilinç dışı olarak mutlaka bir zaman yönelimine sahip olmasından
dolayı, karşılaştığı olayları sahip oldukları zaman yönelimine göre
değerlendirmektedir. Birey kendisine bir hedef koyarken, plan yaparken,
beklentilerini belirlerken yine bu yönelimlere başvurur (Elmas, 2010).
Bireysel yatırımcılar için de sahip olunan zaman yönelimi yatırımcının
kararlarını doğrudan etkilemektedir (Sönmez, 2010, s.52). Diğer yandan,
benlik ve zaman konusundaki çalışmalarda (örn. Cottle ve Klineberg,
1974; Zimbardo ve Boyd, 1999), sahip olunan zaman yöneliminin, küçük
yaşlardan itibaren belli bilişsel beceriler ile gelişip, sosyo-kültürel etkilerle
şekillenerek bir kişilik özelliğine dönüştüğü belirtilmiştir.
Zaman yönelimi, kişinin bilmeden aldığı tüm kararları etkileyen bir
durumdur. Zimbardo ve Boyd’a göre (2008), her insan altı temel zaman
yöneliminden birine sahiptir. Bu temel zaman yönelimlerinden iki tanesi
geçmiş zamana, iki tanesi şimdiki zamana ve iki tanesi gelecek zamana
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odaklıdır. Bireylerin sahip olduğu bu zaman yönelimi, kendi içinde olumlu
ve olumsuz olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
3.1 Geçmiş Zaman Yönelimi
Bazı insanların kararları geçmişte yaşadıkları anılar üzerine kuruludur.
Bu tip kişiler geçmiş zaman yönelimli (past oriented) olarak nitelendirilir.
Geçmişe odaklı bu kişilerin geçmişte yaşadıkları şimdiki düşüncelerini,
duygularını ve davranışlarını şekillendirir.
Geçmiş zaman yönelimli kişiler, halihazır eğlencelerle veya gelecek ile
ilgili birikim yapmakla fazla ilgilenmezler. Onlar daha çok geçmişte
kazandıkları paraları korumak amacındadır. Yüksek getirili yatırımlar
fazla ilgilerini çekmez. Fazla borçlanmazlar, borçlandıkları zaman ise
borçlarını hızlıca geri öderler. Geçmişten ders aldıkları için geçmiş
zamanda yaptıkları hataları tekrarlamaktan kaçınırlar. Bu zaman
yönelimine sahip olan insanların yatırım anlayışı, daha fazla kazanmaktan
ziyade sahip oldukları mevcut parayı kaybetmemektir. Bu tip insanlar
diğer zaman yönelimlerindeki insanlara kıyasla riskten kaçınırlar.
İstedikleri şeyler için değil, ihtiyacı oldukları şeyler için para harcarlar.
İhtiyaçlarını karşılayan en ucuz şeyi satın alırlar. Geçmiş, onlara uygun
olandan ziyade yeterli olanın doğru olduğunu öğretmiştir. Geçmiş zaman
yönelimine sahip tutucu bakış açısı, bu insanlara şimdiki zamana uygun
hareket etmelerini önererek, gelecekte de geçmişten daha iyi bir durum
beklememelerini öğütler. Çoğunlukla şimdiki ve gelecek zamanın geçmiş
zamandan daha kötü olmadığını düşünürler. Bu durum geçmiş zaman
yönelimi düşük bireylerde farklıdır.
3.2 Şimdiki Zaman Yönelimi
Günümüz ekonomileri son derece değişken olduğundan, insanlar
paranın şimdiki değerine daha çok önem vermektedir. Şimdiki zaman
yönelimli bireyler geleceği düşünmekten kaçınırlar.
Şimdiki zaman yönelimine sahip bireyler işlerine daha az konsantre
olurken, gelecekle ilgili daha alaycı bir bakış açısına sahiptirler. Onlar
topluma, birimlere ve ailelerine karşı güvensizdirler. Herhangi bir
toplumda kendilerinden daha düşük sınıftaki insanlar ile kıyaslandığında
onlar için şu anı yaşamak çok keyiflidir. İnsanlar iki farklı şekilde şimdiki
zaman yönelimine sahip olabilirler. Bunlar; şimdiki zaman hazcı ve
şimdiki zaman kaderci olarak adlandırılır.
Şimdiki Zaman Hazcı: Bu tarz insanlar tamamen yaşadıkları anın
tadını çıkaran, acıdan uzak duran insanlardır. Güzel zaman geçirmek için
sürekli olarak eğlenceli faaliyetler organize ederler. Hayatta sürekli çaba
harcayan insanları sıkıcı ve anlamsız bulurlar, bu insanlardan uzak dururlar
ve her yaşta hayattan zevk almayı bilirler. Örgütleri sevmezler ve
kendilerini hayatın akışına bırakırlar. Uzun süreli planlardan kaçınırlar, bir
şeyi, bir fırsatı değerlendirirken fayda zarar analizi yapmazlar. Şimdiki
zaman hazcılık; bireyin kendisini, yeni yerleri, insanları ve hisleri keşfetme
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enerjisini ortaya çıkarır. Tüm insanlar hayata şimdiki zaman hazcıları
olarak başlamaktadır. Hepimiz hayattan zevk almak ister ve acıdan
kaçınırız. Aileler ve okullar küçük yaşlardan itibaren tüm çocukları şimdiki
zaman odaklılığından gelecek zaman odaklılığına çevirmeye
çalışmaktadır.
Şimdiki zaman hazcıları, paralarını eğlence ve heyecan için harcarlar.
Bu tip insanlar için para geçmiş zaman veya gelecek için değil, yaşanılan
şu an harcanmalıdır. Ellerindeki paranın bankadaki paradan iki kat daha
değerli olduğunu düşünürler. Daha hızlı bir araba, daha şık kıyafetler, daha
büyük bir yüzük için birikim yapabilirler. Kötü günler olmayacağını
düşünerek, kötü günler için birikim yapmazlar. Kötü gün gelirse o günle
başa çıkacaklarını düşünürler. Bu insanlar kredi kartları ile maksimum
şekilde harcama yaparlar, banka hesaplarındaki paradan daha çok para
harcarlar.
Şimdiki Zaman Kaderci: Bu zaman yönelimine sahip olan insanlar,
hayatlarının kendilerinin kontrol edemediği güçler tarafından
şekillendirildiğini düşünürler. Bu kişiler mantıklı davranmaktan ziyade
kendi iç seslerine kulak verirler. Kendi gelecekleri için bir şeyler
yapmaktan ziyade şanslarının dönmesini beklerler.
Şimdiki zaman kaderciler parayı önemsemezler. Bu tip insanlar için
geçmişte öğrenilen derslerin bugünle bir ilişkisi yoktur. Gelecek için
yapılan yatırımların geri dönüşüne sıcak bakmazlar. Sonuç olarak içinde
bulundukları çevre onları yakından etkiler. Bir şeyi farklı buldukları zaman
onu satın almalarının sebebi, sahip oldukları para ile daha farklı ve daha
iyi bir şey yapamayacaklarını düşünmeleridir. Bu tarz satın almalar onlara
keyif vermez. Harcama ve yatırım alışkanlıkları değişken ve rastgele bir
şekildedir. Bu insanların para ile ne yaptığı fark etmeyeceği için her tür
kullanım uygun görülebilir. Bu insanlar için para özel bir şey değildir.
Geçmişte sahip olduğu paraları korumak istemezler, ya da gelecek için
biriktirmezler, sadece şu anda sahip oldukları paranın tadını çıkartırlar. Bu
tip insanlar paralarının kendi kontrolleri altında olmadığını düşünürler.
3.3 Gelecek Zaman Yönelimi
Bazı bireyler ise ne geçmişe ne de şimdiye göre hareket ederler. Onlar
için sadece gelecek önemlidir. Odaklandıkları tek şey gelecekten
bekledikleri sonuçtur. Bu tip bireyler genellikle fayda-maliyet analizleri
yaparlar, “gelecek odaklı” (future oriented)” olarak adlandırılırlar.
Gelecek zaman, geçmiş zaman gibi asla doğrudan deneyim ile
öğrenilemez. Gelecek zaman insanların umutlarından, korkularından,
beklentilerinden, özlemlerinden oluşur. Dolayısıyla gelecek zaman
zihinsel bir olgudur. Gelecek zaman yönelimine sahip olmak bireyleri,
şimdiki zamanın keyiflerinden alıkoyar. Şimdiki zaman yönelimine sahip
olan bireyler çalışmaktan kaçınırken, gelecek zaman yönelimine sahip
bireyler çalışmaktan zevk alırlar. Onlar için yarının muhtemel kayıpları ve
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kazançları bugünden alınan kararların sonucudur. Gelecekle ilgili beklenti
ve inançları bu bireylerin şimdiki düşünce biçimlerini, hislerini ve
davranışlarını belirler.
Gelecek zaman yönelimine sahip bireyler, genelde hayatta daha çok
para kazanmaktadır, çünkü bu insanlar daha eğitimlidir ve daha iyi işlere
sahiptir. Bu insanlar daha çok para biriktirir ve daha az harcama yaparlar.
Bu kişilerin kredi notu daha yüksektir. Kredi kartlarını zamanında öderler,
uzun süreli borçlanmazlar. En önemlisi de bu insanlar çok fazla çalışırlar,
daha az tatil yaparlar.
Zimbardo ve Boyd zamanında Benjamin Franklin’in “Zaman paradır”
dediğini hatırlatarak, paranın zamana eşit olabileceğini ancak zamanın
paradan daha değerli olduğunu vurgulamıştır. İnsanların zamana karşı olan
düşünce ve hisleri, paraya karşı olan düşünce ve hislerini yakında etkiler.
Gelecek zaman yönelimli olan kişiler için zaman ve para gelecekteki tüm
olasılıkları belirler, zaman ve para sahip olacakları ve yapmaları gereken
şeyler için birer güçtür. Gelecek odaklı yaşayan bireyler; ailelerine,
arkadaşlarına, kendilerine, uykuya ayıracakları zamandan fedakârlık
göstermektedir. Bu tip bireyler çalışmak için yaşamakta olup, tüm olayları
kontrol altında tutmak isterler.
Öte yandan ekonomik açıdan bazı durumlarda şimdiki zaman gelecek
zamandan daha önemli olabilmektedir. Şöyle ki, insanlar psikolojik olarak
belirli bir parayı şimdi kazanmayı tercih ederler. Gelecek zamanın neler
getireceğini kimse bilemez; mevcut iş gelecekte kaybedilebilir, insanlar
soyulabilir, hastalanabilir bu nedenle insanlar gelecekte kazanacakları
paraya şimdi kazanacakları para kadar değer vermezler. Sadece şimdiki
zaman yönelimine sahip insanlar gelecek zamanki kazançlarından
indirgeme yaparlar. Gelecek zaman yönelimine sahip insanlar ise bunun
tam aksine, şimdiki küçük kazançlar yerine ileride daha çok kazanmayı
tercih ederler.
4 Yöntem
4.1 Örneklem
Bu çalışmanın evrenini Türkiye’de yaşayan bireysel yatırımcılar
oluşturmaktadır. Sekaran’ın “Belirli Evrenler İçin Kabul Edilebilir Örnek
Büyüklükleri” isimli tablosunda, en büyük evren büyüklüğü 10 Milyon, bu
evren için %95 güvenilirlikte gerekli örnek büyüklüğü ise 384 olarak
belirtilmiştir (Altunışık vd., 2012). Bu çalışmada, yatırım davranışlarını
ölçebilmek amacıyla aylık sabit geliri belirli bir düzeyde olan, kamu
kurumlarında veya özel şirketlerde çalışan, Borsa İstanbul’da işlem gören
şirketlerin hisse senetlerine daha önce belirli bir yatırım yapmış olan veya
daha önce yabancı para, fon, altın, vadeli mevduat vb. yatırım araçlarına
yatırım yapmış olan bireysel yatırımcılar denek olarak seçilmiştir. Bu
şartları sağlayan katılımcılarla yapılan ve uygunluk bakımından kontrolü
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sağlanan anket sayısı 400 olduğundan, asgari örnek büyüklüğü olan 384’e
ulaşılmıştır.
Altunışık ve diğerleri (2012), evrende yer alan her kişinin örnekte yer
alma şansının eşit olmadığı çalışmalarda olasılığa dayalı olmayan
örnekleme tekniklerinin kullanılmasının doğru olacağını belirtmişlerdir.
Buradan hareketle, bu araştırma için olasılığa dayalı olmayan örnekleme
tekniklerinden kolayda örneklemenin uygun bir örnekleme tekniği olduğu
değerlendirilmiştir.
4.2 Veri Toplama Yöntemi
Araştırmada veri toplama yöntemi olarak, kapalı uçlu soruların yer
aldığı ve soruların önceden hazırlandığı anket yöntemi kullanılmıştır.
Araştırma bulgularının geçerlilik ve güvenilirlik düzeyinin yüksek
olmasını sağlamak amacıyla 475 kişiyle yüzyüze anket yapılmış, 3 aylık
süre zarfında 442 kişi ankete geri dönüş yapmıştır. Uygunluk açısından
değerlendirilen anket formlarının toplam 42 tanesi uygun şekilde
doldurulmadığı için değerlendirme kapsamı dışında tutulmuştur.
Dolayısıyla değerlendirmeye alınması uygun bulunan anket sayısı 400
olarak tespit edilmiştir. Örnekleme ilişkin demografik özellikler Tablo
1’de sunulmuştur.
Tablo 1: Örnekleme ilişkin demografik özellikler
Demografik
Özellikler
Kadın
Erkek
Cinsiyet
Toplam
Evli
Medeni
Bekar
hal
Toplam
<20
21-30
31-40
41-50
Yaş
51-60
>60
Toplam

Frekans

Yüzde

192
208
400
226
174
400
6
119
130
103
31
11
400

48
52
100
57
43
100
1
30
32
26
8
3
100

Demografik
Özellikler
0-1500
1501-3000
Aylık
3001-4500
gelir
4501-6000
(TL)
>6000
Toplam

Eğitim

İlköğretim
Lise
Ön lisans
Lisans
Lisansüstü
Toplam

Frekans

Yüzde

42
102
97
68
91
400

10
26
24
17
23
100

9
92
34
205
60
400

2
23
9
51
15
100

4.3 Araştırma Soruları
Araştırmanın amacı doğrultusunda geliştirilen sorular aşağıdaki gibidir:
1.Soru: Bireysel yatırımcıların yatırım davranışlarındaki temsil
edilebilirlik yanılsaması, sahip oldukları zaman yönelimine göre
farklılaşmakta mıdır?
2.Soru: Bireysel yatırımcıların yatırım davranışlarındaki kayıptan kaçınma
eğilimi, sahip oldukları zaman yönelimine göre farklılaşmakta mıdır?
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3.Soru: Bireysel yatırımcıların yatırım davranışlarındaki yakın zamanda
olana eğilimi, sahip oldukları zaman yönelimine göre farklılaşmakta
mıdır?
4.Soru: Bireysel yatırımcıların yatırım davranışlarındaki çıpalama ve
düzeltme eğilimi, sahip oldukları zaman yönelimine göre farklılaşmakta
mıdır?
5.Soru: Bireysel yatırımcıların yatırım davranışlarındaki tanıdık olanı
tercih etme eğilimi, sahip oldukları zaman yönelimine göre farklılaşmakta
mıdır?
6.Soru: Bireysel yatırımcıların yatırım davranışlarındaki zihinsel
muhasebe eğilimi, sahip oldukları zaman yönelimine göre farklılaşmakta
mıdır?
7.Soru: Bireysel yatırımcıların yatırım davranışlarındaki parasal illüzyon
yanılsaması, sahip oldukları zaman yönelimine göre farklılaşmakta mıdır?
8.Soru: Bireysel yatırımcıların yatırım davranışlarında, aşırı güven
yanılsaması, sahip oldukları zaman yönelimine göre farklılaşmakta mıdır?
4.4 Ölçekler
Araştırmada kullanılan anket 3 bölümden ve 79 sorudan oluşmaktadır.
Birinci bölümde katılımcıların demografik özelliklerini ölçen 10 soru,
ikinci bölümde yatırımcı davranışlarını ölçen 13 soru, üçüncü bölümde
zaman yönelimini ölçen 56 soru bulunmaktadır. Söz konusu ölçeklere
ilişkin ayrıntılı bilgi, aşağıdaki başlıklarda yer almaktadır.
4.4.1 Zaman Yönelimi Ölçeği
Bireysel yatırımcıların herbirinin sahip olduğu zaman yönelimlerini tek
tek belirleyebilmek için anketin üçüncü bölümünde kaynak olarak
Zimbardo ve Boyd’un (1999) Zaman Yönelimi Envanteri (Zimbardo Time
Perspective Inventory – ZTPI) kullanılmıştır. Zaman Yönelimi Envanteri
5’li Likert tipi ölçek ve 56 maddeden oluşmaktadır. Zimbardo ve
meslektaşları, yaptıkları faktör analizi sonucunda 5 ayrı faktör yani 5 ayrı
zaman yönelimi belirlemişlerdir. Bunlar; geçmiş olumlu (past-positive),
geçmiş olumsuz (past-negative), şimdi hazcı (present-hedonistic), şimdi
kaderci (present-fatalistic) ve gelecek zaman yönelimidir (future). Ölçeğin
yapısal geçerliliğini test etmek için yapılan birinci düzey çok faktörlü
doğrulayıcı faktör analizi bulgularına göre (X 2/df=2.497, GFI=0.85,
CFI=0.95, RMSEA=0.061) uyum değerlerinin kabul edilebilir aralıklarda1
olduğu ve ölçeğin yapısal geçerliliğini desteklediği görülmüştür (Hu ve
Bentler, 1999; Schermelleh ve ark., 2003; Steiger, 1990; Ullman, 2001,
Meydan ve Şeşen, 2011). Elde edilen bu değerler kabul edilebilir sınırlar
içinde olduğundan zaman yönelimi ölçeğinin beş faktörlü yapısı
doğrulanmıştır. Analiz sürecinde yapılan modifikasyon sonucunda 23
madde, yordama gücü anlamlı olmadığı için ölçekten çıkarılmıştır. Bu
1

İyi uyum değerleri: X2/df: ≤ 3, GFI ≥ 0.90, CFI ≥ 0.97, RMSEA ≤ 0.05;
Kabul edilebilir uyum değerleri: X2/df: ≤ 4-5, GFI ≥ 0.89- 0.85, CFI ≥ 0.95, RMSEA ≤ 0.06- 0.08.
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modifikasyon sonrasında ölçeğin iç tutarlılığını tespit etmek amacıyla
yapılan güvenilirlik analizi bulgularına göre, alt ölçeklerin güvenilirlik
değerlerinin (αgeçmiş olumlu= .70; αgeçmiş olumsuz=.71; αşimdiki hazcı= .75; αşimdiki
kaderci= .72; αgelecek= .74) kabul edilebilir düzeyde olduğu sonucuna
varılmıştır (İslamoğlu ve Alnıaçık, 2014).
4.4.2 Yatırımcı Davranışları Ölçeği
Anketin ikinci bölümünde yer alan sorular, yatırımcıların davranışlarını
ölçmeye yönelik sorulardır. Bu sorular, Gümüş, Koç ve Agalarova (2013)
tarafından oluşturulmuştur. Ölçeğin birinci sorusu katılımcıların temsil
edilebilirlik yanılsamasını, ölçeğin ikinci ve üçüncü soruları katılımcıların
kayıptan kaçınma yanılsamasını, ölçeğin dördüncü sorusu katılımcıların
yakın zamanda olana eğilimini, ölçeğin beşinci sorusu katılımcıların
çıpalama ve düzeltme eğilimini, ölçeğin altıncı sorusu katılımcıların
tanıdık olanı tercih etme eğilimini, ölçeğin yedinci sorusu katılımcıların
zihinsel muhasebe eğilimini, ölçeğin sekizinci sorusu katılımcıların parasal
illüzyon yanılsamasını, ölçeğin dokuzuncu sorusu katılımcıların aşırı
güven yanılsamasını ölçmek amacıyla oluşturulmuştur. Ölçek soruları bu
çalışmanın ekinde yer almaktadır.
5 Araştırmanın Bulguları
5.1 Zaman Yönelimi Sorularına İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler
Geçmiş olumsuz zaman yönelimi boyutunun genel ortalaması 2,79 olup
en yüksek değer 4,04 ile “Randevulara geç kalmak beni üzer” ifadesinde
gerçekleşmiştir. Geçmiş olumsuz zaman yönelimi boyutuna ilişkin
soruların aldığı değerlerin, genel olarak ortalamadan düşük seviyede bir
değer aldığı görülmektedir.
Tablo 2: Geçmiş Olumsuz Boyutuna İlişkin Soruların Ortalama ve
Standart Sapmaları
Sorular
Geçmiş döneme ait yaşanan acı deneyimler sürekli hafızamda
canlanıverir.
Randevulara geç kalmak beni üzer.
Geçmişe ait kötü hatıram fazla olduğu için geçmişi düşünmemeye
çalışırım
Nadiren işler beklediğim gibi gerçekleşir.
Gençliğim ile ilgili kötü izleri unutmam benim için zordur.
Geçmişim ile ilgili yaşadığım kötü anları düşünürüm.
Hayatımda kaçırdığım güzel anları düşünürüm.
Geçmiş Olumsuz

Ortalama
2,79

Std.Sapma
1,31

4,04
2,23

1,29
1,33

2,55
2,48
2,67
2,78
2,79

1,24
1,41
1,39
1,32
0,71

Geçmiş olumlu zaman yönelimi boyutunun genel ortalaması 3,90 olup
en yüksek değer 4,21 ile “Çocukluk anılarım hafızamda çok güzel etkiler
bırakmıştır” ifadesinde gerçekleşmiştir. Geçmiş olumlu zaman yönelimi
boyutuna ilişkin soruların aldığı değerlerin, genel olarak ortalamadan
yüksek seviyede bir değer aldığı görülmektedir.
Tablo 3: Geçmiş Olumlu Boyutuna İlişkin Soruların Ortalama ve Standart
Sapmaları
Sorular

Ortalama
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Std.Sapma

Çocukluk anılarım hafızamda çok güzel etkiler bırakmıştır.
Geçmişim hakkında düşünmek bana keyif verir.
Genel olarak geçmişte kötüye göre daha fazla iyi şey yaptığımı
hatırlıyorum.
Sevdiğim müziği dinlediğim zaman, hafızamda eski güzel günler
canlanıyor.
Eski zamana ait anlatılan güzel hikâyeleri dinlemekten keyif alırım.
Geçmişte yaşanan güzel anılar kolayca hafızamda beliriverir.
Yapılacak iş olduğunu bildiğim zaman, şeytana karşı durabiliyorum.
Geçmiş Olumlu

4,21
3,48
4,02

1,08
1,32
1,16

3,92

1,24

4,16
3,84
3,65
3,9

1,11
1,23
1,19
0,68

Şimdiki zaman hazcı boyutunun genel ortalaması 2,68 olup en yüksek
değer 3,18 ile “O anda yaptığın işten keyif almanın, işleri zamanında yerine
getirmekten daha önemli olduğunu düşünürüm” ifadesinde
gerçekleşmiştir. Şimdiki zaman hazcı boyutuna ilişkin soruların aldığı
değerlerin, genel olarak ortalamadan düşük seviyede bir değer aldığı
görülmektedir.
Tablo 4: Şimdiki Hazcı Boyutuna İlişkin Soruların Ortalama ve Standart
Sapmaları
Sorular
Günümü gün ederek yaşamayı severim.
Mantık olarak, her günümü son günüm gibi yaşarım.
Anlık dürtülerle karar veririm.
O anda yaptığın işten keyif almanın, işleri zamanında yerine getirmekten
daha önemli olduğunu düşünürüm.
Planlı arkadaşlar yerine anlık yaşamayı seven arkadaşları tercih
ediyorum.
Gelecek için para biriktirmek yerine bugünün eğlencesi için para
harcamayı tercih ederim.
Şimdiki Zaman Hazcı

Ortalama
2,75
2,44
2,57
3,18

Std.Sapma
1,42
1,33
1,33
1,42

2,57

1,32

2,55

1,37

2,68

0,76

Şimdiki zaman kaderci boyutunun genel ortalaması 2,79 olup en yüksek
değer 3,25 ile “Hayatta yaşanacakları kader belirler” ifadesinde
gerçekleşmiştir. Şimdiki zaman kaderci boyutuna ilişkin soruların aldığı
değerlerin, genel olarak ortalamadan düşük seviyede bir değer aldığı
görülmektedir.
Tablo 5: Şimdiki Zaman Kaderci Boyutuna İlişkin Soruların Ortalama ve
Standart Sapmaları
Sorular
Hayatta yaşanacakları kader belirler.
Karar verirken etrafımdaki kişilerden ve olaylardan fazlasıyla
etkilenirim.
Her şey olacağına varacağı için aslında benim ne yaptığımın fazla
önemi yok.
Gelecek hakkında plan yapamıyorsunuz, çünkü her şey çok hızlı
değişiyor.
Hayatım etkileyemeyeceğim güçler tarafından kontrol ediliyor.
Gelecek hakkında endişelenmem yersiz, çünkü bunun hakkında
yapabileceğim bir şey yok.
Şimdiki Zaman Kaderci

Ortalama
3,25
3

Std.Sapma
1,37
1,33

2,33

1,32

3,23

1,36

2,4
2,55

1,42
1,4

2,79

0,76

Gelecek boyutunun genel ortalaması 3,46 olup en yüksek değer 4,20 ile
“Bir şeyi başarmak istediğim zaman, kendime hedefler koyarım ve bu
hedeflere varmak için belirli yollar çizerim” ifadesinde gerçekleşmiştir.
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Gelecek boyutuna ilişkin soruların aldığı değerlerin, genel olarak
ortalamadan yüksek seviyede bir değer aldığı görülmektedir.
Tablo 6: Gelecek Boyutuna İlişkin Soruların Ortalama ve Standart
Sapmaları
Sorular
İşlerin zamanında gitmediği zamanlarda endişelenmem.
Bir şeyi başarmak istediğim zaman, kendime hedefler koyarım ve bu
hedeflere varmak için belirli yollar çizerim.
Arkadaşlarıma ve işim için gerekli sorumluluklara zamanında cevap
veririm.
Sürekli bir gelişim ile projeleri zamanında tamamlarım.
Geleceğim için faydalı olacak ise, zor ve çekici olmayan görevlerde
çalışırım.
Yakın ilişkilerimde hırslı olmayı seviyorum.
İşimde sürekli zaman ile yarışırım.
Gelecek

Ortalama
2,29
4,2

Std.Sapma
1,39
1,09

4,17

1,05

3,72
3,53

1,12
1,37

2,68
3,67
3,46

1,45
1,45
0,6

5.2 Araştırma Sorularının Cevaplarına İlişkin Bulgular
5.2.1 Araştırmanın 1. Sorusuna İlişkin Bulgular
1. Soru: Bireysel yatırımcıların yatırım davranışlarındaki temsil
edilebilirlik yanılsaması, sahip oldukları zaman yönelimine göre
farklılaşmakta mıdır?
Yapılan anova testine göre; bireysel yatırımcıların yatırım
davranışlarındaki temsil edilebilirlik yanılsamasının, sahip oldukları
zaman yönelimlerine göre farklılaştığı ortaya çıkmıştır (F(4,395) = 4,572;
p<0,05). Farklılıkların hangi ikili gruplardan kaynaklandığını gösteren
çoklu karşılaştırma Tukey testi sonuçlarına göre geçmiş olumsuz
(Ort=1,35; ss=0,48) ile geçmiş olumlu (Ort=1,09; ss=0,29) grupları
arasında anlamlı farklar olduğu görülmüştür. Ortalama değerlere
bakıldığında, geçmiş olumsuz zaman yöneliminde olan yatırımcıların,
geçmiş olumlu zaman yöneliminde olanlara nazaran temsil edilebilirlik
yanılsaması düzeylerinin daha düşük olduğu görülmektedir. Anket
çalışmasına katılan ve geçmiş olumlu zaman yönelimine sahip olduğu
tespit edilen bireysel yatırımcılar, yüksek değerli bir arsa ya da konut satın
alırken geçmiş olumsuz zaman yönelimine sahip yatırımcılara nazaran
daha çok başkalarına danışıp, sonrasında karar verdiği belirlenmiştir.
5.2.2 Araştırmanın 2. Sorusuna İlişkin Bulgular
2. Soru: Bireysel yatırımcıların yatırım davranışlarındaki kayıptan
kaçınma eğilimi, sahip oldukları zaman yönelimine göre farklılaşmakta
mıdır?
Yatırım davranışları ölçeğinin 2. sorusuna verilen cevaplar üzerinden
yapılan anova testine göre; bireysel yatırımcıların yatırım
davranışlarındaki kayıptan kaçınma eğiliminin, sahip olduğu zaman
yönelimlerine göre farklılaşmadığı ortaya çıkmıştır (F(4,395) = 2,357;
p>0,05). “Elinizde 10.000 TL paranız mevcut ve bu 10.000 TL ile
aşağıdaki 2 seçenekten birine yatırım yapmak zorunda olsanız hangisine
yatırım yapardınız?” sorusu kazanç odaklı 2 seçenek ile yatırımcılara
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sorulduğunda, tüm zaman yönelimlerine sahip bireysel yatırımcıların
kayıptan kaçınma eğilimlerinin benzer frekanslarda çıktığı ve
yatırımcıların daha çok net kazancı tercih ettikleri tespit edilmiştir.
Böylece farklı zaman yönelimlerine sahip bireysel yatırımcıların benzer
riskten kaçan davranış eğilimine yöneldikleri ve daha çok 2.500 TL net
kazanç olgusuna odaklandıkları tespit edilmiştir. Ortalamalara göre
değerlendirildiğinde, zaman yönelimi farklı olan katılımcıların kayıptan
kaçınma eğilimi bakımından aralarındaki farklar istatistiksel bakımdan
anlamlı olmasa da geçmiş zaman yönelimli olanların, gelecek zaman ve
şimdiki zaman yönelimlilere nazaran daha fazla kayıptan kaçındıkları
belirlenmiştir.
Yatırım davranışları ölçeğinin 3. sorusuna verilen cevaplar üzerinden
yapılan anova testine göre; bireysel yatırımcıların yatırım
davranışlarındaki kayıptan kaçınma eğiliminin, sahip olduğu zaman
yönelimlerine göre farklılaşmadığı ortaya çıkmıştır (F(4,395) = 2,355;
p>0,05). Anket çalışmasındaki “Elinizde 10.000 TL paranız mevcut ve bu
10.000 TL ile aşağıdaki 2 seçenekten birine yatırım yapmak zorunda
olsanız hangisine yatırım yapardınız?” sorusu bu sefer kayıp odaklı
seçenekler ile yatırımcılara sorulduğunda, farklı zaman yönelimlerine
sahip tüm bireysel yatırımcıların, kayıp ihtimali daha düşük olan seçeneği
tercih ettikleri ve kesin kayıp algısından uzak durdukları belirlenmiştir.
5.2.3 Araştırmanın 3. Sorusuna İlişkin Bulgular
3. Soru: Bireysel yatırımcıların yatırım davranışlarındaki yakın
zamanda olana eğilimi, sahip oldukları zaman yönelimine göre
farklılaşmakta mıdır?
Yatırım davranışları ölçeğinin 4. sorusuna verilen cevaplar üzerinden
yapılan anova testine göre; bireysel yatırımcıların yatırım davranışlarında
yakın zamanda olana eğilim göstermelerinin, sahip oldukları zaman
yönelimlerine göre farklılaşmadığı ortaya çıkmıştır (F(4,395) = 1,206;
p>0,05). Ankete katılan bireysel yatırımcıların farklı zaman yönelimlerine
sahip olsalar da, son 10 yılda sabit getiri sağlayan hisse senedi yerine daha
çok yakın zamanda daha yüksek getiri sağlayan şirketin hisse senedini
satın almayı tercih ettikleri tespit edilmiştir. Ortalamalara göre
değerlendirildiğinde, zaman yönelimi farklı olan katılımcıların yakın
zamanda olana eğilim bakımından aralarındaki farklar istatistiksel
bakımdan anlamlı olmasa da gelecek zaman yönelimli katılımcıların,
geçmiş zaman yönelimlilere nazaran yakın zamanda daha yüksek getiri
sağlayan şirketin hisse senedini satın almayı daha fazla tercih ettikleri
görülmektedir.
5.2.4 Araştırmanın 4. Sorusuna İlişkin Bulgular
4. Soru: Bireysel yatırımcıların yatırım davranışlarındaki çıpalama ve
düzeltme eğilimi, sahip oldukları zaman yönelimine göre farklılaşmakta
mıdır?
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Yatırım davranışları ölçeğinin 5. sorusuna verilen cevaplar üzerinden
yapılan anova testine göre; bireysel yatırımcıların yatırım
davranışlarındaki çıpalama ve düzeltme eğiliminin, sahip oldukları zaman
yönelimlerine göre farklılaşmadığı ortaya çıkmıştır (F(4,395) = 1,435;
p>0,05). Ankete katılan farklı zaman yönelimlerine sahip bireysel
yatırımcıların, yatırım kararlarının çıpalama ve düzeltme eğilimi test
edildiğinde, yatırımcıların farklı zaman yönelimlerine sahip olsalar da,
değeri emsallerine göre oldukça düşmüş ve yakın zamanda değerinin
yükselme olasılığı yüksek olan bir menkul ya da gayrimenkul varlık
seçeneğini satın almayı tercih ettikleri tespit edilmiştir. Bu tercih
eğiliminin gelecek zaman yönelimlilerde, diğerlerine göre daha yüksek
olduğu belirlenmiştir.
5.2.5 Araştırmanın 5. Sorusuna İlişkin Bulgular
5. Soru: Bireysel yatırımcıların yatırım davranışlarındaki tanıdık olanı
tercih etme eğilimi, sahip oldukları zaman yönelimine göre farklılaşmakta
mıdır?
Yatırım davranışları ölçeğinin 6. sorusuna verilen cevaplar üzerinden
yapılan anova testine göre; yatırımcıların yatırım davranışlarındaki tanıdık
olanı tercih etme eğiliminin, sahip oldukları zaman yönelimine göre
farklılaşmadığı ortaya çıkmıştır (F(4,395) = 1,939; p>0,05). Ankete katılan
bireysel yatırımcılar farklı zaman yönelimlerine sahip olsalar da, yatırım
yaparken sunulan seçenekler arasında, seçeneklerde daha yüksek getiri
elde etme ihtimali olsa dahi, kendilerine daha tanıdık, diğer seçeneklere
nazaran daha kolay ulaşılabilir ve yakın gelen konut seçeneğini tercih
ettikleri gözlemlenmiştir. Bu tercih eğiliminin gelecek zaman
yönelimlilerde, diğerlerine göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir.
5.2.6 Araştırmanın 6. Sorusuna İlişkin Bulgular
6. Soru: Bireysel yatırımcıların yatırım davranışlarındaki zihinsel
muhasebe eğilimi, sahip oldukları zaman yönelimine göre farklılaşmakta
mıdır?
Yatırım davranışları ölçeğinin 7. sorusuna verilen cevaplar üzerinden
yapılan anova testine göre; yatırımcıların yatırım davranışlarındaki
zihinsel muhasebe eğiliminin, sahip oldukları zaman yönelimine göre
farklılaşmadığı ortaya çıkmıştır (F(4,395) = 1,287; p>0,05).
5.2.7 Araştırmanın 7. Sorusuna İlişkin Bulgular
7. Soru: Bireysel yatırımcıların yatırım davranışlarındaki parasal
illüzyon yanılsaması, sahip oldukları zaman yönelimine göre
farklılaşmakta mıdır?
Yatırım davranışları ölçeğinin 8. sorusuna verilen cevaplar üzerinden
yapılan anova testine göre; yatırımcıların yatırım davranışlarındaki parasal
illüzyon yanılsaması düzeyinin, sahip oldukları zaman yönelimine göre
farklılaşmadığı ortaya çıkmıştır (F(4,395) = 0,719; p>0,05). Ortalama
değerlere bakıldığında, katılımcılar arasında parasal illüzyon yanılsaması
849

en yüksek olan grup, geçmiş olumsuz zaman yönelimli yatırımcıların
oluşturduğu gruptur.
5.2.8 Araştırmanın 8. Sorusuna İlişkin Bulgular
8. Soru: Bireysel yatırımcıların yatırım davranışlarında, aşırı güven
yanılsaması, sahip oldukları zaman yönelimine göre farklılaşmakta mıdır?
Yatırım davranışları ölçeğinin 9. sorusuna verilen cevaplar üzerinden
yapılan anova testine göre; yatırımcıların yatırım davranışlarındaki aşırı
güven yanılsaması düzeyinin, sahip oldukları zaman yönelimine göre
farklılaşmadığı ortaya çıkmıştır (F(4,395) = 0,775; p>0,05). Ankete katılan
geçmiş olumsuz ve şimdi hazcı zaman yönelimine sahip bireysel
yatırımcıların, aşırı güven yanılsamasına göre, diğer zaman yönelimlerine
sahip bireysel yatırımcılara nazaran yatırım portföylerinde daha az
çeşitlendirme yaparak daha fazla risk aldıkları tespit edilmiştir.
6 Sonuç ve Değerlendirme
Bu çalışmada, her bir bireysel yatırımcının sahip oldukları zaman
yönelimleri ve bunların yatırım davranışları ile arasındaki ilişkiler
araştırılmıştır. Çalışma kapsamında yapılan araştırmada katılımcıların
zaman yönelimleri; geçmiş-olumlu, geçmiş-olumsuz, şimdi-hazcı, şimdikaderci ve gelecek zaman yönelimi olmak üzere 5 kategoride
incelenmiştir. Zaman yönelimi boyutlarına ait ortalama değerlere göre
katılımcıların zaman yönelimleri sırasıyla geçmiş olumlu, gelecek, geçmiş
olumsuz, şimdiki kaderci ve şimdiki hazcı zaman yönelimidir. Geçmiş
olumlu zaman yönelimi eğiliminin ve gelecek zaman yönelimi eğiliminin,
katılımcılar arasında ağır bastığı belirlenmiştir.
Katılımcıların yatırım davranışlarının, sahip oldukları zaman
yönelimlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla
yapılan analiz sonuçlarına göre, yüksek değerli bir arsa ya da konut satın
alırken başkalarına danışma eğilimlerinin zaman yönelimlerine göre
farklılaştığı tespit edilmiştir. Bu fark, geçmiş zaman yönelimi olumsuz
olan yatırımcılar ile geçmiş zaman yönelimi olumlu olanlar arasındadır.
Şöyle ki; geçmiş zaman yönelimi olumsuz olan yatırımcılar, geçmiş zaman
yönelimi olumlu olanlara nazaran daha düşük temsil edilebilirlik
yanılsaması içindedirler. Bu bulgu şu şekilde yorumlanabilir: Geçmiş
zaman yönelimi olumlu olan bireysel yatırımcılar, yüksek değerli bir arsa
ya da konut satın alırken geçmiş zaman yönelimi olumsuz olan
yatırımcılara nazaran başkalarına daha çok danıştıktan sonra karar
almaktadırlar. Bu bulgu, geçmiş zaman yönelimi olumsuz olan
yatırımcıların yeni bir yatırım elde etmekten ziyade mevcut durumu
korumak istedikleri ve geçmiş zaman olumlu bireylerin geçmiş zaman
olumsuz bireylere nazaran daha fazla arkadaş canlısı ve dışarıya açık
bireyler olmasından dolayı beklenen bir bulgudur.
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Bireysel yatırım davranışlarında kayıptan kaçınma eğiliminin, zaman
yönelimine göre farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmek amacıyla yapılan
analiz sonuçlarına göre; yatırımcıların kayıptan kaçınma eğilimlerinin,
zaman yönelimlerine göre çok farklılaşmadığı, benzer frekanslarda olduğu
ve yatırımcıların daha çok net kazancı tercih ettikleri tespit edilmiştir.
Kayıptan kaçınma bakımından birbirleriyle benzer kararlar alan
yatırımcıların, daha çok net kazanca odaklandıkları görülmüştür. Her ne
kadar zaman yönelimi farklı olan katılımcıların, kayıptan kaçınma
eğilimleri istatistiksel bakımdan anlamlı farklılık göstermese de geçmiş
zaman yönelimli olanların, gelecek zaman ve şimdiki zaman yönelimlilere
nazaran daha fazla kayıptan kaçındıkları elde edilen bulgular arasındadır.
Katılımcıların yatırımlarında yakın zamanda olana gösterdikleri
eğilimin, zaman yönelimine göre farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmek
amacıyla yapılan analiz sonuçlarına göre; yakın zamanda olana eğilimin
zaman yönelimine göre farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Zaman
yönelimleri farklı olan bireysel yatırımcılar, son 10 yılda sabit getiri
sağlayan hisse senedi yerine daha çok yakın zamanda daha yüksek getiri
sağlayan şirketin hisse senedini satın almayı tercih etmişlerdir. Her ne
kadar zaman yönelimi farklı olan katılımcıların, yakın zamanda olana
gösterdikleri eğilimler istatistiksel bakımdan anlamlı farklılık göstermese
de gelecek zaman yönelimli katılımcıların, geçmiş zaman yönelimlilere
nazaran yakın zamanda daha yüksek getiri sağlayan şirketin hisse senedini
satın almayı daha fazla tercih ettikleri elde edilen bulgular arasındadır. Bu
bulgu, geçmiş zaman yönelimli bireylerin mevcut kazançlarını korumaya
odaklandıkları, gelecek zaman yönelimine sahip olan bireylerin ise daha
çok para biriktirmeye dolayısıyla daha çok kazanmaya odaklı oldukları
gerçeğiyle uyuşmaktadır.
Katılımcıların yatırımlarında çıpalama eğiliminin, zaman yönelimine
göre farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmek amacıyla yapılan analiz
sonuçlarına göre; yakın zamanda olana eğilimin zaman yönelimine göre
farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Yatırımcıların farklı zaman yönelimlerine
sahip olsalar da, değeri emsallerine göre oldukça düşmüş ve yakın
zamanda değerinin yükselme olasılığı yüksek olan bir menkul ya da
gayrimenkul varlık seçeneğini satın almayı tercih ettikleri tespit edilmiştir.
Bu tercih eğiliminin gelecek zaman yönelimlilerde, diğerlerine göre daha
yüksek olduğu elde edilen bulgular arasındadır. Bu bulgu, gelecek zaman
yönelimine sahip insanların, şimdiki kazançlar yerine ileride daha çok
kazanmayı tercih etmelerinden dolayı ve sürekli fayda-maliyet analizleri
yaparak sadece gelecekten bekledikleri kazanca odaklanmalarından dolayı
beklenen bir bulgudur.
Bireysel yatırım yaparken tanıdık olanı tercih etme eğiliminin, zaman
yönelimine göre farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmek amacıyla yapılan
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analiz sonuçlarına göre; bireysel yatırımcıların tanıdık olanı tercih etme
eğilimlerinin, zaman yönelimlerine göre farklılaşmadığı ve benzer
frekanslarda olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca katılımcıların yatırım
yaparken sunulan seçenekler arasında, seçeneklerde daha yüksek getiri
elde etme ihtimali olsa dahi, kendilerine daha tanıdık, diğer seçeneklere
nazaran daha kolay ulaşılabilir ve yakın gelen konut seçeneğini tercih
ettikleri gözlemlenmiştir. Bu tercih eğiliminin gelecek zaman
yönelimlilerde, diğerlerine göre daha yüksek olduğu elde dilen bulgular
arasındadır. Bu bulgu, gelecek zaman yönelimine sahip bireylerin diğer
zaman yönelimlerine sahip bireylere nazaran tüm olayları daha fazla
kontrol altında tutmayı istemelerinden dolayı beklenen bir bulgudur.
Katılımcıların yatırım kararlarında parasal illüzyon yanılsaması yaşama
düzeyinin, zaman yönelimlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını
belirlemek üzere yapılan analiz sonuçlarına göre, parasal illüzyon
yanılsama düzeyinin zaman yönelimine göre farklılaşmadığı tespit
edilmiştir. Bununla birlikte katılımcılar arasında parasal illüzyon
yanılsaması en yüksek olan grubun, geçmiş olumsuz zaman yönelimli
yatırımcıların oluşturduğu grup olduğu elde edilen bulgular arasındadır. Bu
bulgu, geçmiş zaman olumsuz bireylerin diğer zaman yönelimine sahip
bireylere nazaran, geçmişten ders çıkararak, ellerindeki mevcut birikime
daha fazla değer vermesi ve ellerindeki mevcut parayı daha fazla
kaybetmek istememesinden dolayı beklenen bir bulgudur.
Bireysel yatırım yaparken aşırı güven yanılsaması yaşama düzeyinin,
zaman yönelimine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla
yapılana analiz sonuçlarına göre, aşırı güven yanılsama düzeyinin zaman
yönelimine göre farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte,
katılımcılar içinde geçmiş zaman yönelimi olumsuz olan ve şimdiki zaman
yönelimi hazcı olan bireysel yatırımcıların, diğer zaman yönelimlerine
sahip bireysel yatırımcılara nazaran yatırım portföylerinde daha az
çeşitlendirme yaparak daha fazla risk aldıkları tespit edilmiştir. Bu bulgu,
geçmiş zaman yönelimi olumsuz ve şimdiki zaman yönelimi hazcı
bireylerin diğer zaman yönelimlerine sahip bireylere nazaran, bir fırsatı
değerlendirirken fayda zarar analizi yapmamalarından ve ellerindeki
paranın gelecekte elde edilecek kazanca göre daha değerli olmasından
dolayı beklenen bir bulgudur.
Bu çalışma kapsamında gerçekleştirilen araştırmaya katılan kişiler,
ulaşma kolaylığı nedeni ile Ankara ve İstanbul’da ikamet eden bireysel
yatırımcılardan oluşmaktadır. Bu nedenle bu araştırma her ne kadar nicelik
olarak araştırma evrenini temsil edebilir özellikte olsa da nitelik olarak
yeterli olmayabilir. Yanı sıra araştırmada, hemen hemen tüm anket
çalışmalarında olduğu üzere, anketi cevaplayan kişilerin dürüst ve
güvenilir cevaplar verdiği varsayılmıştır. Bu bağlamda, bireysel
yatırımcıların sahip oldukları zaman yönelimleri ve yatırım kararları
arasındaki ilişki konusunda bundan sonraki yapılan çalışmalarda
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örneklemin farklı sektörlerden ve farklı demografik özelliklerdeki
kişilerden seçilmesi suretiyle çeşitliliğinin artması önerilmektedir. Böylece
zaman yönelimi grupları arasındaki farklılıkların daha çok netlik
kazanması sağlanabileceği düşünülmektedir.
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Ek - Yatırım davranışları ölçeği
1. Yüksek değerli bir arsa ya da konut satın alırken başkalarına danışır
mısınız?
a. Evet, başkalarının fikrini alıp ve sonra karar veririm.
b. Hayır, kendi başına iyi bir araştırma yapıp karar veririm.
2. Elinizde 10.000 TL paranız mevcut ve bu 10.000 TL ile aşağıdaki 2
seçenekten birine yatırım yapmak zorunda olsanız hangisine yatırım
yapardınız?
a. 2.500 TL kesin kazanç
b. % 25 olasılıkla 10.000 TL kazanma, % 75 olasılıkla bir şey
kazanamama
3. Elinizde 10.000 TL paranız mevcut ve bu 10.000 TL ile aşağıdaki 2
seçenekten birine yatırım yapmak zorunda olsanız hangisine yatırım
yapardınız?
a. 7.500 TL kesin kayıp
b. % 75 olasılıkla 10.000 TL kayıp, % 25 olasılıkla bir şey kaybetmeme
4. Aşağıda X ve Y şirketlerinin son 10 yıllık periyotta ortaklarına
dağıttıkları kar payları TL bazında yer almaktadır. Siz olsanız 2013
yılında hangi şirketin hisse senedini satın alırdınız?
X
Y

2003
3.000
1.500

2004
3.150
1.560

2005
3.090
1.590

2006
3.120
1.530

2007
3.060
1.580

2008
3.030
1.590

2009
3.120
1.560

2010
3.090
6.300

2011
3.090
6.600

2012
3.060
8.100

5. Aşağıdaki yatırım stratejilerinden hangisi size daha cazip gelmektedir?
a. Değeri emsallerine göre oldukça düşmüş ve yakın zamanda değerinin
yükselmesi kuvvetli ihtimal olan bir menkul ya da gayrimenkul varlık
satın almak
b. Değeri emsallerine göre yüksek ve hali hazırda yükselmeye devam
eden bir menkul ya da gayrimenkul varlık satın almak
6. 150.000 TL’lik bir konut yatırımı için aşağıdaki alternatiflerden
hangisini seçersiniz?
a. Kendi ikamet ettiğiniz yere oldukça yakın, 1 sene içerisinde % 10 getiri
sağlayacak bir konut.
b. Kendi ikamet ettiğiniz yere 250 Km uzaklıkta 1 sene içerisinde % 20
getiri sağlayacak bir konut.
c. Kendi ikamet ettiğiniz yere 500 Km uzaklıkta 1 sene içerisinde % 30
getiri sağlayacak bir konut.
d. Kendi ikamet ettiğiniz yere 750 Km uzaklıkta 1 sene içerisinde % 40
getiri sağlayacak bir konut.
e. Kendi ikamet ettiğiniz yere 1.000 Km uzaklıkta 1 sene içerisinde % 50
getiri sağlayacak bir konut.
7. Yatırım amaçlı satın aldığınız bir konutun değeri çeşitli sebeplerden
dolayı bir anda düşerse, evinizin değerindeki düşme oranı % kaç olursa
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8.
a.

b.
9.

sizi etkiler ve daha fazla düşmesini beklemeden evinizi satma yoluna
gidersiniz?
a. %10 b. %20
c. %30 d. %40
e. %50
f. %60.
g. %70 h. %80
Aşağıdaki yatırım alternatiflerinden hangisi size daha cazip
gelmektedir?
Her yıl % 33 getiri sağlayan aynı zamanda yatırım üzerinden
toplamda % 2 oranında vergi + komisyon + stopaj + harç
ödeyeceğiniz bir yatırım ( Yani sonuçta %31 getiri)
Her yıl %29 getiri sağlayan vergi + komisyon+ stopaj + harç
ödemeyeceğiniz bir yatırım
Aşağıdaki şıklarda 5 farklı hisse senedi portföy yatırımı
bulunmaktadır. Siz olsanız paranızı hangi portföyde
değerlendirirdiniz?

a) %20 Koç Hold.
b) %50 Koç Hold.
c) %50 Koç Hold.
d) %100 Koç Hold.
e) %100 THY

%20
Sabancı %20
Hol.
Hol.
%50
Sabancı
Hol.
%50 THY

Ülker %20
Hol
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Eczacıbaşı

%20 THY

SA’Dİ-İ ŞÎRÂZÎ NİN BOSTAN VE GÜLİSTAN ADLI
ESERLERİNDE HİZMETKAR LİDERLİĞİN İZİNİ SÜRMEK
Levent Vurgun
Giriş
Hizmetkar liderlik son yıllarda ortaya atılan yeni bir liderlik yaklaşımı
gibi görünmesine rağmen, yeni bir düşünce ya da yaklaşım değildir
(Gandolfi ve Stone, 2018). Aslında hizmetkâr liderlik yaklaşımının
düşünsel kökenlerini, Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslamiyetteki birçok dini
kaynakta ve Hinduizm, Taoizm, Budizm gibi inanışlarda görmek
mümkündür. Hizmetkar liderliğin ilk ortaya çıkışında, “Doğu’ya
Yolculuk” kitabı dışında Greenleaf’in etkilendiği bir başka kaynak Hz.
İsa’nın öğretileri idi. Yaklaşık 2000 yıl önceki uygulamalarına ve
davranışlarına bakıldığında, İncil’de geçtiği şekliyle, Hz. İsa’nın
Hizmetkar lider olarak görülmesi gerektiği aşikardır (Sendjaya ve Sarros,
2002).
Hizmetkar liderlik yaklaşımı ilk önce Robert K. Greenleaf tarafından
ortaya atılmıştır (Spears, 2010) ve bu yaklaşımın özeti “hizmetkar lideri
asıl motive eden şey başkalarına hizmet etme duygusudur” (Smith, 2005:
3) şeklinde ifade edilebilir. Özetle, Greenleaf’ın hizmetkar liderlik
yaklaşımını ortaya atmasında etkili olan faktörler arasında, Hz. İsa'nın
öğretileri (Sendjaya ve Sarros, 2002), AT&T şirketinde yönetim, eğitim ve
geliştirme alanlarında geliştirdiği 40 yıllık kariyeri (Spears, 2010) ve
Alman Hermann Hesse’nin yazmış olduğu “Doğuya Yolculuk” adlı kitap
sayılabilir (Greenleaf, 1977).
Hizmetkar liderlik yaklaşımı, hizmetkar liderin içsel bir yolculuğudur
ve dolayısıyla liderin kendisine ve davranışlarına odaklanılmaktadır.
Hizmetkar liderlik, liderlerin izleyicileriyle kurduğu başarılı iletişim
sürecinin bir ürünüdür. Hizmetkâr liderler, izleyenlerine ve tüm
paydaşlarına yönelik ahlaki tutum ve davranış içerisindedirler (Walumbwa
vd., 2010). Toplum yararına hizmet edilecek birçok alanda liderlik ederler
(Northouse, 2010). Hizmetkar liderler doğuştan gelen özelliklerle lider
olmazlar, izleyenler de kendilerini geliştirerek hizmetkar lider olabilirler
(Spears, 2010).
Hizmetkar Liderliğin Kökenleri
Hizmetkar liderliğin kökenleri binlerce yıl geriye gitmektedir.
Hizmetkar liderliğin izlerine, dinler tarihinden ve kutsal kitaplardan
edebiyat, tarih kitaplarına kadar birçok kaynakta rastlamak mümkündür
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(Gandolfi ve Stone, 2018). Eski uygarlıkların bir çoğunda liderliğin asıl
amacının hizmet etmek olduğu ifade edilmiştir (Sendjaya & Sarros, 2002).
Eski Çin İmparatorluğundan Bedevi Arap kabilelerine kadar; liderin
mütevazi olması ve halkına hizmet etmesi düşüncesine rastlanmaktadır.
Son yüzyılda ise başta Madam Theresa, Gandhi ve Martin Luther King
olmak üzere çok sayıda siyasi, dini ve toplumsal liderlerin hizmetkar
liderlik özellikleri gösterdiği ileri sürülmektedir.
Hizmetkar liderliği ilk defa bugünkü anlamında ortaya atan
Greenleaf’in (1977) hizmetkar liderlikle ilgili düşünceleri, fikir babası
olarak gördüğü Hesse’nin (2001) ‘Doğuya
Yolculuk’ adlı kısa
romanındaki bir hikayeyi okumasıyla başlar. Bu romanda yer alan Leo
karakteri Greenleaf’i derinden etkilemiştir. Hesse’nin bahsedilen
Siddhartha Doğu’ya Yolculuk kitabı başta Hinduizm ve Budizm olmak
üzere doğu dinlerinden birçok öge içermektedir (Sendjaya vd. 2008)..
Greenleaf dini konulara ilgi duyan birisidir. Hizmetkar liderlikteki dini
kökenlerin bir sebebi de budur.
Greenleaf (1977), birbirinden farklı gibi görünen liderlik ve
hizmetkarlık kavramlarını aynı potada eriterek liderliğin doğasını radikal
bir şekilde sorgulamıştır (Smith, 2005). Greenleaf’a göre (1977) insanlara
hizmet etme arzusu, doğal bir şekilde başlar ve daha sonra bilinçli bir
tercihe dönüşür (Spears, 2005). Bunun sonucunda bir örgütte gerçek lider
özelliklerine sahip olan kişi, o gruba en çok hizmet edendir. Buradan
hareketle, mükemmel liderin izleyenlere sürekli hizmet etmesiyle gerçek
lider olabileceği sonucuna ulaşmıştır. Liderin gerçek değerini oluşturan
hizmet etme arzusu aslında liderin en önemli motivasyon kaynağıdır ve
böylece gerçek anlamda liderlik ortaya çıkmaktadır (Spears, 2005).
Hz. İsa’nın hayatını, öğretilerini inceleyen Greenleaf (1977), O’nun
özellikle liderlik tarzından esinlenerek hizmetkar liderlik düşüncesini
ortaya atmıştır (Sendjaya ve Sarros, 2002). İncil’de, halkın başındaki
yöneticiler için çoban metaforu kulanılmıştır: “Kalabalıkları görünce
onlara acıdı. Çünkü çobansız koyunlar gibi başıboş ve şaşkındılar (Matta,
9/36). Hz. İsa’nın bilinen kaynaklardaki şekliyle hayatı genelde sıkıntı ve
çile içerisinde geçmiştir. Uzun süre kendisine kimsenin inanmamasına
karşılık sadece belli bir grup insan (havariler) Hz. İsa’nın etrafındaydı.
Grup ve toplum içerisindeki davranışlarına bakıldığında, Hz. İsa’nın
hizmetkar liderliği hayatı boyunca uyguladığı görülmektedir (Sendjaya ve
Sarros, 2002). Hz. İsa’nın öğretisinde lider, halkına hizmet ettikçe daha da
büyür (Woolfe, 2002). Hz. İsa’nın hizmetkar liderliği hem uyguladığına
hem de öğrettiğine dair çok sayıda örnek bulunmaktadır (Vinod ve
Sudhakar, 2011). Öncelikle kendisi hizmet edilmek için değil hizmet
etmeye geldiğini ifade etmektedir (Matt. 20:20–28). Çarpıcı bir örnekte,
Hz. İsa havarilerin içerisinde en düşük seviyede kabul edilen havari olan
Simon Peter’in ayaklarını kendi elleriyle yıkamış ve havarilerine de aynı
şeyi tavsiye etmişti (John 13). Böyle yaparak hizmetçi değil hizmetkâr
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lider yetiştirmenin örneğini göstermiş oluyordu (Sendjaya ve Sarros,
2002). İncil’de geçen Hz. İsa’nın bazı davranış ve sözleri hizmetkâr
liderlikle ilgili olarak düşünülebilir. Örneğin, Hz. İsa’nın hizmet etmek için
dünyaya gönderildiği; hastaları iyileştirmesi; açları doyurması ve
kimsesizlere sahip çıkması gibi davranışlarının yanında havarilere aynı
şekilde davranmalarını tavsiye etmektedir. İnsanları sevmesi, komşularını
sevmesi, insanları sevmesi, düşmanlarını dahi sevmesi, anne ve babaya
değer vermesi gibi tüm öğreti ve davranışlarını aynı zamanda havarilerine
salık vermektedir. İncil’de birkaç yerde geçen ve insanların sevmesi
anlamına geçen “agapoe love” kavramı daha sonra Patterson’un (2003)
hizmetkarlık liderlik modelinde de yer almaktadır. Hıristiyanlık öğretisi
hizmetkar liderliğin çıkış noktası gibi takdim edilse de bu doğru değildir.
Hıristiyanlıktan önce farklı kültürlerde de benzer örnekler bulunmaktadır
(Gandolfi vd., 2017).
Yahudilikte de benzer şekilde hizmetkarlık ve liderlik kavramlarından
bahsedilmektedir. Hizmetçi kelimesi anlamındaki ‘eved’ kavramı, birçok
kaynakta hizmetkar hükümdar anlamında kullanılmaktadır. Başta Hz.
Musa olmak üzere Hz. Davud ve Hz. Danyal Peygamberler hizmetkar
hükümdar örnekleridir (Focht, 2011). Hz. Musa, mütevazi, liderlikten çok
hizmet etmek isteyen, istişareye önem veren, sade yaşamayı seçen ama çok
etkili olan bir hizmetkar liderdir (Woolfe, 2002).
İslam dininde de hizmetkar liderlik örnekleri, ana kaynak olan Kuran-ı
Kerim’den başlayarak hem Hz. Peygamberin hayatında hem daha sonra
gelen halifelerde ve hükümdarlarda görülmektedir.
Ana İslami
kaynakların içerik analizi sonucunda 25 önemli liderlik özelliğinin
oluşturduğu İslami Liderlik Ölçeği önerilmiştir ve önerilen özellikler,
hizmetkar liderliğe oldukça uygundur (Mahazan vd., 2015). Hz.
Peygamberin liderlik tarzını birçok liderlik yaklaşımına benzetmek
mümkündür ancak en fazla uygun olduğu liderlik tarzı hizmetkar liderliktir
(Kahveci ve Aypay, 2012). Özellikle hayatı incelendiğinde mütevazi,
insanlara hizmet etmeyi sevdiği, halka karşı sabırlı, yumuşak ve hoşgörülü
olduğu bilinmektedir ve bunlar da hizmetkar liderlik özellikleridir (Gül,
2018).
İslamiyet’te idareci ve lider olan kişinin her şeyden önce sorumluluğu
bulunmaktadır (Mahazan vd., 2015). Lider olan kişi bunun karşılığında
ücret beklemez. Bu sebeple Hadis kitaplarında, bir topluluğun başındaki
idareciye ya da lidere “çoban” denilmiştir. Çoban denilmesinin sebebi,
çobanın (liderin) ilgilendiği topluluğun (izleyenlerin) her türlü ihtiyacını
karşılaması, onları doyurması ve koruması gereğidir. İslamiyet’teki çoban
metaforunun kullanılması Kuran-ı Kerimdeki emire (lidere) itaat ayetlerine
dayanmaktadır (Akyüz, 2016). Hz. Peygamberin çok bilinen Hadis-i Şerifi
hizmetkar liderliği tarif etmektedir: “Kişi, ailesinin çobanıdır ve onlardan
mesuldür. Kadın, kocasının evinin çobanıdır ve ondan mesuldür.
Hizmetkâr, efendisine âit malın çobanıdır ve elinin altındakinden
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mesuldür. (Elhâsıl) her biriniz çobansınız ve her biriniz sürünüzden
mesulsünüz1”. Benzer şekilde, “Kavmin efendisi, kavme hizmet edendir”
sözleriyle yine hizmetkar liderliğe işaret edilmektedir2. Topluluğu içinde
en yüksek, en değerli makamdaki Hz. Peygamber, insanlara,
hizmetçilerine hatta kölelerine bile hizmet ederdi. Herkesle yakın iletişim
kurarak kendini diğerlerinden ayırmazdı. Yine Hz. Peygamber'in çok
bilinen bir başka sözü insanlara hizmet etmenin önemini vurgulamaktadır:
‘İnsanların en hayırlısı, insanlara en çok faydası dokunandır’.
Hizmetkar liderliği tam olarak ifade eden örnekte ise, Hz. Peygamber,
bir gün arkadaşlarına ayakta su dağıtırken içeri yabancı biri girdi ve
içeridekilere hitaben ‘Bu topluluğun efendisi (lideri) kimdir?’ diye sordu.
Hz. Peygamber bunun üzerine, “topluluğun efendisi şu an onlara hizmet
edendir’ diye cevap vermiştir. Bu cevap sadece burada lider benim demek
değildir, aynı zamanda bir toplumun, grubun efendisi (lideri), insanlara
(izleyenlere) hizmet etmelidir şeklinde okunmalıdır. Hizmetkar liderlik,
hizmetkar ve lider rollerinin bir sentezi şeklinde ortaya çıkmıştır.
Uzakdoğu dinlerinde ve inançlarında da Buda, Konfüsyüs, Lao-Tzu,
Dalai Lama ve diğer dini liderlerde benzer şekilde mütevazi bir şekilde
insanlara hizmet eden lider tiplemesi hakimdir. Örneğin, M.Ö. 5. Yüzyılda
yaşamış olan Konfüsyüs hizmetkar liderliğe uygun öğretisi ile dikkat
çekmektedir. Bir başka örnekte ise Taoizm’in kurucusu olan Lao-Tzu
liderin mütevazi ve gösterişsiz yönüne işaret etmektedir: “Lider işini son
derece başarıyla ama görünmeden yapar ve başarıdan sonra ödül ve
övülme anında ortadan kaybolur, insanlar, her şeyi kendilerinin
başardıklarını zannederler” (Keith, 2008). Bu durum etkili liderlerin
başarısındaki önemli bir kuralı hatırlatmaktadır; “Akıllı lider gerekli
olmadıkça müdahale etmez, liderin varlığından herkes haberdardır ama
herkes kendi işine yoğunlaşır” (Keith, 2008) .
Hizmetkar liderlik, takipçilerin ihtiyaçlarına odaklanarak, onların
fikirlerini dinleyen ve onların başarıları için çaba harcayan bir liderlik
yaklaşımıdır (Ayan, 2013). Hizmetkar liderlik kavramı, çok boyutlu ve
birçok disiplinden ve alandan ödünç alınmış kavramları kullanarak
tanımlanmaktadır: Tanrı ve ruh gibi dini terimler ve kişisel gelişim, öz
farkındalık ve tanımlama gibi psikolojik kavramlar, yassı organizasyon ve
paylaşılan vizyon gibi yönetim kavramları kullanılmaktadır.
Hizmetkar Liderlik Teorisi
Hizmetkar liderliğin kökü Greenleaf'in (1977) eserlerine
dayanmaktadır. Greenleaf'a göre (1998: 19); “Hizmetkar lider öncelikle
hizmetkardır, daha sonra lider. ... Hizmetkar liderlik kişinin hizmet etme
isteğiyle başlar, bu duygu olmadan hizmetkar liderlik mümkün değildir.
Sahih-i Buhari, Kitabu’l-Ahkâm, Bab 1. / Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İmare, Bab 5, hn:
1829
2 Kenzü’l-Ummal, c. 6, hn: 17517, 17518.
1
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Sonra yapılan bilinçli tercihler liderlik sürecini başlatır”. Greenleaf, lider
ve hizmetkarlık rollerinin birlikte hissedilmesi ve yaşanması gereğinden
bahseder. Lider aynı zamanda bir izleyendir, grup üyesidir. İzleyenlere
hizmet etme arzusu daha ağır bastığı için hizmetkar lider denilmektedir.
Bu durumda bireyler, her iki amacına da ulaşmak için hem insanlara hizmet
etmeyi hem de liderlik etmeyi tercih edebilirler. Dolayısıyla hizmetkar
liderler kendi istek ve ihtiyaçlarından daha çok izleyenlerinin ihtiyaçlarını
düşünürler. Hizmetkar liderler, performans ve süreç odaklı davranmaktan
ziyade, insani değer ve karakter odaklı davranırlar. Greenleaf (1977)
hizmetkar liderliğin bazı özelliklerini ortaya koymuştur: dinleme ve
anlama, inisiyatif, geri çekilme becerisi, hayal gücü, sezgi, kabullenme ve
empati, algılama, farkındalık ve öngörü (Joseph ve Winston, 2005).
Hizmetkar lider, izleyenlerinden hizmet beklemek yerine onlara hizmet
eder. Hizmetkar liderlik teorisinin temel ilkelerinden biri, hizmetkar
liderlerin izleyenlere başkalarına hizmet etme arzusunu aşılamasıdır
(Greenleaf, 1977; Liden vd., 2014). Bu alanda yapılan araştırmalar,
izleyenleri arasında hizmet değerleri geliştiren hizmetkar liderlerin
varlığını ortaya koymuştur. Bir başka deyişle, hizmetkar liderlik,
izleyenlerine rol model olarak örnek olma ve onları liderliğe özendirme
noktasında farklı bir liderlik yaklaşımıdır. Böylece hizmetkar liderlerin,
izleyenleri öğrenme süreçleri ve kazanılan deneyimler yoluyla etkileyen
güçlü rol modellerine dönüştüğü görülmektedir (Lacroix ve Pircher
Verdorfer, 2017). Başka bir çalışmada benzer şekilde izleyenlerin
hizmetkar lider tarafından liderliğe hazırlandığı ve özendirildiği
bulunmuştur (Walumbwa vd., 2010). Hizmetkar liderlik ve izleyenlere
hizmet etme kültürünün aşılanması hizmet kalitesini de olumlu yönde
etkilemektedir (Liden vd., 2014). Greenleaf (1977) başta olmak üzere çok
sayıda araştırmacı, hizmetkar liderin hizmet ettiği izleyenlerin, zamanla
potansiyellerinin farkına varacakları ve nihai olarak kendilerinin de
hizmetkar lider olacaklarını söylemektedir (Sendjaya, 2015). Hizmetkar
liderler izleyenlerinin yetişme sürecinde, liderlik sorumluklarını
zorlaştıran ya da engelleyen faktörleri aşmalarına yardım ederler.
İlk hizmetkar liderlik tanımlarında dikkat çeken izleyenlere hizmet
etmek için sahip olunan samimi motivasyon kavramına liderlik etme ve
liderlik aşılama motivasyonu da eklenmiştir (Greenleaf, 1977; Van
Dierendonck, 2011). Bir başka deyişle, liderlik sorumluluğunu
beğenmeyen ve çekici bulmayan izleyenlerin hizmetkar lider olması
zordur. Van Dierendonck (2011) yaptığı meta analiz çalışması sonucunda,
tüm hizmetkar liderlik araştırmalarının bulduğu toplam 44 liderlik özelliği
olduğunu söylemektedir. Hizmetkar liderlikle ilgili ortaya konulan
modellerin güçlü ve zayıf yönlerinden bahseden Van Dierendonck (2011),
hizmetkâr liderlikle ilgili en önemli olan 6 özellik önermiştir. Bunlar;
insanları güçlendirme ve geliştirme, alçak gönüllülük, otantiklik,
kişilerarası kabul, yöneltme ve sorumlu yöneticiliktir. Daha sonra Van
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Dierendonck ve Nuijten (2011) tarafından hizmetkar liderlik ölçeği
geliştirilmiş, bu ölçek Türkçeye de adapte edilmiştir (Duyan, & Van
Dierendonck, 2014).
Hizmetkar liderlik teorisi, bir liderin her şeyi bilen ‘özel’ bir birey
olarak algılanmasından özverili bir hizmetkar gibi düşünülmesine doğru
radikal bir değişimi temsil eder. Yönetim araştırmalarında, örgütsel başarı
için, üyelerin güçlendirilmesi ve onların uzun dönem refahlarının öncelikle
gözetilmesi gerektiği ifade edilmektedir (Smith vd., 2004; Yukl, 2013). Bu
düşünce hizmetkar liderliğin temelidir. Hizmetkar liderliğin kendisi
paradoksal bir kavramdır çünkü insanlar hizmetkarları ve liderleri
tamamen farklı insanlar olarak görürler ve bir bireyi aynı anda iki
pozisyonda birden düşünmek zor olabilir.
Hizmetkâr liderlikte, liderin kendi menfaat ve bireysel çıkarlarından
önce diğer insanların (izleyenlerinin) ihtiyaçlarına cevap vermesi
önceliklidir. Hizmetkâr liderler, izleyenlerinin potansiyellerini
keşfetmelerini sağlar ve bu amaçla tüm izleyenlerle birebir iletişime geçer
(Liden vd., 2008). Bu süreç bir nevi zincire benzetilebilir; lider izleyenlere
hizmet eder, izleyenler bundan memnun olur ve onlar da başkalarına
hizmet etmeye başlarlar. Böylece güven ve motivasyonla birlikte başarı da
gelir (Vinod ve Sudhakar, 2011).
Hizmetkar Liderlerin Özellikleri
Greenleaf (1977), izleyenlerin ve diğer paydaşların ihtiyaçlarının
öncelikle düşünen hizmetkar liderlik felsefesini ortaya koymuştur.
Greenleaf tarafından önerilen hizmetkar liderlik teorisi oldukça ilgi
görmüştür (örneğin Spears, 1998; Sendjaya ve Sarros 2002; Russell ve
Stone, 2002; Smith vd., 2004). Spears (1998), Greenleaf’in yayınlanmış ve
yayınlanmamış tüm eserlerini inceleyerek bir hizmetkar liderin on temel
özelliğini çıkarmıştır: Dinleme, empati, şifa verme, farkındalık, ikna,
kavramsallaştırma, öngörü, yönetim, insanların gelişmesine adanma,
topluluk oluşturma. Daha sonra çok sayıda araştırmacı, hizmetkar
liderliğin özelliklerini belirlemeye çalışmışlardır (Russell vd., 2017). Çok
sayıda araştırma içerisinde dikkat çeken sınıflandırmalardan birisi olan
Page ve Wong (2000,) insanlara yönelim, karakter yönelimi, süreç
yönelimi ve görev yönelimi şeklinde ana başlıklar belirlemiştir. Page ve
Wong (2000), geliştirdikleri hizmetkâr liderlik modelinde, hizmetkâr
liderliğin “kişilik, görev, ilişki ve süreç” boyutlarına yer vermişlerdir.
Daha sonra bu boyutlar altında 12 liderlik özelliğine ulaşmışlardır:
bütünlük, tevazu, hizmetkârlık, başkalarını dikkate alma, başkalarını
güçlendirmek, başkalarını geliştirmek, vizyon oluşturmak, amaç odaklılık,
önderlik etme, model olma, takım kurma ve karar vermede paylaşımcı
olma. (Page ve Wong, 2000).
Hizmetkar liderlerin ileri sürülen özellikleri arasında; tevazu, hizmetkar
olma, güven, insan sevgisi, anlayış, empati kurabilme, hoşgörü, anlayışlı
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olmak, fedakarlık, ikna, kavramsallaştırma becerisi, içgörü gibi özellikler
sayılabilir. Hizmetkar lider, hizmet etme düşünesiyle hareket eden ve
özverili olan liderdir. Russell ve Stone (2002), hizmetkar liderlerin
özelliklerini iki kategoride ele almışlardır; işlevsel özellikler ve
tamamlayıcı özellikler. İşlevsel özellikler denildiğinde liderin sahip olduğu
ve sergilediği davranışsal özellikler anlaşılır. Tamamlayıcı özellikler ise
liderliğin önkoşulunu oluşturan özelliklerdir. Russell ve Stone tarafından
ortaya atılan işlevsel özellikler arasında; vizyon, dürüstlük, bütünlük,
güven, hizmet, model olma, öncülük etme, başkalarını takdir etme,
güçlendirme yer almaktadır. Tamamlayıcı nitelikler ise iletişim,
güvenilirlik, yetkinlik, hizmetkârlık, görünürlük, etkileme, ikna gücü,
dinleme, cesaretlendirme (teşvik), öğretme, ve delege etme şeklinde
sıralanmaktadır. Hizmetkar liderlik için işlevsel ve tamamlayıcı
özelliklerin hepsi önemli olarak görülmektedir.
Liden ve ark. (2008) hizmetkar liderliğin yedi özelliğini önermişlerdir;
duygusal iyileşme, toplum için değer yaratma, kavramsal beceriler,
güçlendirme, astların büyümesine ve başarılı olmasına yardımcı olma,
astları ilk sıraya koyma ve etik davranma. Spears (2010), Greenleaf
tarafından hizmetkar liderlik üzerine yazılanlara bakarak 10 temel
hizmetkar liderlik özelliği belirlemiştir. Bunlar arasında dinleme, empati,
iyileştirme, farkındalık, ikna, kavramsallaştırma, öngörü, hizmetkarlık,
izleyenleri geliştirmeye bağlılık ve topluluk (grup) kurma sayılabilir.
Sendjaya ve meslektaşları (2008) ise hizmetkar liderliğin boyutlarını
otantik kişilik, gönüllü destek, etik sorumluluk, bağlamsal ilişki,
dönüştürücü etki ve maneviyat şeklinde gruplandırmışlardır.
Patterson’un Hizmetkar Liderlik Modeli
Hizmetkar liderliğe ilişkin Greenleaf’ten başlayarak yapılan bir çok
çalışma ve ileri sürülen hizmetkar liderlik modelinden sonra, Patterson
(2003) hizmetkâr liderlik üzerine oldukça kapsamlı ve daha sonraki
araştırmacıları etkileyen bir hizmetkâr liderlik teorisi geliştirmiştir.
Patterson, teorisini ileri sürerken dönüşümcü liderliğin ve diğer popüler
liderlik teorilerinde özellikle sevgi, fedakarlık ve tevazu gibi etik
değerlerin ihmal edildiğini ifade etmektedir. Patterson (2003), hizmetkâr
liderlik teorisinin dönüşümcü liderlik teorisinin bir uzantısı olduğunu
düşünmektedir. Patterson, hizmetkar liderlik modelinde erdem konusuna
özel bir önem vermektedir. Erdem kavramını Aristodan beri gelen etik
kavramıyla ilişkilendirmektedir. Erdem kavramı, ileri sürülen diğer
hizmetkar liderlik özelliklerinin ötesinde ve özel bir yere sahiptir.
Patterson’a (2003) göre erdem, “insanın içinden gelen ve insanı
mükemmelliği götüren ve karakterinin bir parçası haline gelen bir
değerdir”.
Patterson’a (2003) göre, hizmetkâr liderlik, öncelikle izleyenlerine
odaklanan ve onlara hizmet etmeyi her şeyin önünde gören liderlerin
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tarzıdır. Hizmetkâr liderin özellikleri arasında ahlaki değerlere sahip
olması, iyilik yapması ve ahlaki mükemmelliğe ulaştıracak erdemlere
sahip olması sayılabilir. Diğer hizmetkar liderlik modelleri ve ortaya atılan
boyutlar, daha çok Patterson (2003) tarafından önerilen yedi boyuttan yola
çıkılarak ortaya çıkmıştır (Örneğin; Winston, 2005 ve Van Dierendonck,
2011) . Bu boyutlar; adanmış aşk (agapoe love), tevazu (humility),
fedakarlık (altruism), vizyoner olmak (visionary), izleyenleri güçlendirme
(empowerment), güven (trust) ve hizmet etme (service) şeklindedir. Bu
model, dönüşümcü liderliğin yetersizliği gerekçesiyle önerilmiştir ve
modelde yazılı olmayan ama en etkili olan değişken ise erdemdir (Van
Dierendonck & Patterson, 2010). Hizmetkâr liderliği oluşturan davranışlar,
erdem sayesinde yönlendirilmekte ve böylece hizmetkar liderlik
mükemmeliyete ulaşmaktadır.
Bu çalışmada Patterson (2003) tarafından ortaya atılan hizmetkar
liderliğin yedi özelliği kullanılmaktadır. Bu özellikler şunlardır;
1. Ahlaki Aşk (Agapoe love): Agapoe love, ahlaki aşk demektir ve
liderin doğru zamanda ve doğru gerekçelerle doğru şeyi yapması anlamına
gelmektedir. (Winston, 2003; Patterson, 2006). Patterson (2003) bu aşkı;
hizmetkâr liderler ve izleyenleri arasında karşılıklı sevgi ve saygıdan
kaynaklanan ve hizmetkâr lider-izleyen etkileşiminin temelimi oluşturan
kavram olarak görmektedir.
2. Tevazu: Liderlerin en önemli özelliklerinden birisi olan tevazu
(alçakgönüllülük), insanlardan bir insan olma ve kendini izleyenlerinden
farklı görmeme hatta onlardan aşağı görme demektir.
3. Fedakâr Olma: Hizmetkâr liderliğin en önemli özelliklerinden
birisi olan fedakarlık; liderin öncelikle başkalarını düşünmesi ve kendi
nefsini arka planda bırakması demektir.
4. Vizyoner Olma: Hizmetkar lider, sadece klasik anlamda mevcut
olayları değil gelecekle ilgili öngörülerini de dikkate alır. Hem geçmiş ve
bugünde hem de gelecekte yaşar.
5. Güven: Hizmetkâr liderlikte karşılıklı güven ilişkisi kurulması
önemlidir. Karşılıklı sevgi, saygı ve güven ilişkisi ile lider-izleyen
etkileşimi verimli sonuçlara yol açar.
6. İzleyenleri Güçlendirme: Hizmetkar lider, izleyenlerini muhatap
alır, onları ve gelişimlerini önemser.
7. Hizmet Etme: Hizmetkar liderliğin odak noktası hizmet etme
arzusu liderin içinden gelir. Önce hizmetkar, sonra lider şeklinde ifade
edilmesinin sebebi bu liderlik özelliğidir. Hizmetkar liderlik sonuçlar için
hizmet etmez, hizmetin özüne yoğunlaşır (Russell vd., 2002).
Patterson tarafından ortaya atılan Liderlik modeli aşağıda
gösterilmiştir:
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Humility

Vision

(Alçak gönüllülük)

(Vizyon)

Agapoe Love
(Ahlaki Sevgi)

Altruism

Trust

(Fedakârlık)

(Güven)

Empowerment

Service

(Güçlendirme)

(Hizmet)

Kaynak: Patterson, A.K., (2003). Servant Leadership: A Theoretical Model. (Phd. Thesis). Regent University, United
States of America. s.7.
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Hizmetkar liderler, hizmet kavramını vurgulayarak izleyenlerini ve
örgütü geliştirmeye çalışırlar (Spears, 2005). Hizmetkar liderler,
izleyenlerin amaç ve ihtiyaçlarını örgütün misyonu ile bütünleştirerek
başarılı olurlar. Dolayısıyla hizmetkar liderler, öncelikle bireylere önem
verirler, katılımı desteklerler ve izleyenlerin yaratıcılıklarını desteklerler.
Hizmetkar liderler izleyenlerden hizmet beklemezler. Greenleaf’in (1977)
geliştirdiği hizmetkar liderlik modelinde önemli olan faktörlerden birisi
hizmet anlayışıdır. Patterson (2003), hizmet kavramını hizmetkar liderlik
teorisinin kalbi olarak nitelemiştir. Anlam olarak, liderin kendinden önce
başkalarını düşünmesi ve onlara hizmet etme gayesini ifade etmektedir. Bu
şekilde liderler asıl misyonları olan izleyenlerini mutlu etmeyi
başarabilirler. Hizmetkar liderlikteki diğer önemli faktör ise liderlerin
tevazu anlayışıdır. Başarıya tek başına sahip çıkmayan liderler, başarıyı ve
nimetlerini izleyenlerle paylaşırlar. Bir diğer önemli faktör olan vizyon
anlayışında, hizmetkar lider, yarattığı vizyonu izleyenleriyle başarılı bir
şekilde paylaşır. Hizmetkar lider, tüm liderlik özelliklerini, erdem ve
hikmet kavramlarıyla izleyenleriyle paylaşır.
Hizmetkar liderlere verilebilecek çok sayıda örnek bulunmaktadır.
Genelde Japon liderlerin, örneğin Japon üst düzey yöneticilerin, yapılacak
işi başkalarına buyurma yerine kendilerinin yapması akla gelen ilk
örneklerdendir. Peygamberler, devlet adamları ve çok sayıda tanınmış
işadamı örnek olarak verilebilir.
Sa‘di-i Şîrâzî ’nin Bostan ve Gülistan Adlı Eserleri
Ünlü şair ve yazarlardan olan Sa‘di-i Şîrâzî, sadece bir şair değil aynı
zamanda bir alim ve askerdir. Önce talebe olarak sonra hoca olarak uzun
yıllar ilimle meşgul olmuştur. Ömrü ilimle, savaşlarla ve yolculuklarla
geçmiştir (Zavotçu, 2009). Kendisi, önce eğitim almak amacıyla Bağdat’a
gitmiş, daha sonra Moğol istilasından kurtulmak için uzun yolculuklara
çıkmış ve Bostan ve Gülistan adlı eserleri için malzemeleri bu
yolculuklarda toplamıştır (Yazıcı, 1993). Nazım ve nesri bir arada
başarıyla kullanan Sa‘di-i Şîrâzî ’nin eserleri sadece edebiyatta değil
siyaset, sosyoloji, eğitim, psikoloji gibi birçok alanda değerli birer kaynak
olarak görülmektedir (Kartal, 2001; Avcıoğlu, 2018). Bu iki eser, medrese
ve mekteplerde 1928 yılına kadar Farsça eğitiminde yardımcı kaynak
olarak kullanılmıştır (Kayhan ve Silman, 2017). Bostan ve Gülistan
eserleri, Türk eğitim tarihinde de önemli bir yere sahiptir (Er, 2016: 228).
Hesse’nin “Doğu’ya Yolculuk” kitabının hizmetkar liderlik düşüncesini
doğurduğu gibi, Sadi’nin seyahat yaparken yaşadıklarını hikayeleştirdiği
eserlerinde de benzer değerlerin olduğu düşünülmektedir. Ancak bu
düşüncenin ampirik olarak araştırılması gerekmektedir.
Sa‘di-i Şîrâzî nin adı geçen eserleri, yönetim ve liderlik alanlarında da
etkili olmuştur (Kayhan ve Silman, 2017). Eserlerindeki öğütleri halk
kadar yöneticileri, siyasetçileri, liderleri, iş adamları ve kamu görevlilerine
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de yöneliktir (Ergül, 2019). Yazmış olduğu Bostan ve Gülistan adlı
eserlerinde, hikayecilik yöntemiyle insanlara ahlaki değerleri aktarmaya
çalışmaktadır (Akyüz, 2011; Er vd., 2016). Genelde seyahatlerinde aldığı
notları daha sonra kitaplaştırmıştır. Bostan kitabını yazma gerekçesini şu
şekilde açıklamaktadır; “Dünyanın her yerini gezdim, dolaştım; sayısız
insanlarla zaman geçirdim; her yerde kendimce faydalar buldum; elimden
geldiğince her harmandan bir demet başak devşirdim” (Şîrâzî, Bostan,
s.19). Yaptığı yolculuklardan gelirken çok değer verdiği Şiraz halkına, o
dönem seyahatten gelenlerin yaptığı gibi Mısır şekeri getirmek yerine;
şeker gibi, hurma gibi diye nitelediği eserini hediye etmiştir. Sa’di,
Bostan’ı bir hurmaya benzetir, üstü tatlıdır ve dışını yedikten sonra
çekirdeğe (öze) ulaşılabilir (Şîrâzî , Bostan, s.19). Eserini daha sonra o
zamanın hükümdarı Ebu Bekir Bin Sa’d’â adamıştır ve O’na saygısından
ve Şiraz şehri ve halkına sevgisinden dolayı (Ebu Bekir Sad’ın halkından
ve Şirazlı anlamında) Sa’di-i Şîrâzî mahlasını kullanmıştır, gerçek adı
kaynaklarda yazılı değildir. “... Bununla beraber, Şîrazın temiz insanları
gibi mütevazi insanlar görmedim. Cenab-ı Hak bu toprağa lûtfunu, ihsanını
yağmur gibi yağdırsın” (Şîrâzî , Bostan, s.19).
Sa’di’nin Hicri 644 yılında yazdığı “Bostan” adlı eseri on bölümden
oluşmaktadır. Kitaba Sadi tarafından önce “Edepname” ismi verildiği ve
sonra halk arasında Bostan adına çevrildiği rivayet edilir (Şîrâzî, 1984).
Siyasetname geleneğine dahil olan (Akyüz, 2016) Bostan adlı eserin bölüm
başlıkları şu şekilde sıralanmaktadır: adalet, ihsan, aşk ve muhabbet,
tevazu, rıza, kanaat, terbiye, sükût, tövbe, münacaat (yakarış) ile eser sona
ermektedir (Şîrâzî , 1984). Bostan’ın tercümesini yapan Kilisli Muallim
Rifat Bilge’ye göre Bostan adlı eserde adı geçen liderler şunlardır;
Peygamberlerden Hz. İbrahim, Hz. Musa ve Hz. İsa; Halifelerden Hazreti
Ömer ve Hazreti Ali, Evliyâdan Bayezidi Bistami, Cüneydi Bağdadi,
Maruf Kerhl, Zünnun-i Mısrî, Hatem Asam, Babayi Kûhî, Mutasavvıfadan
kendi şeyhi Sühreverdi, Padişahlardan Mahmut Gaznevî, Harzemşah,
Tekîs, Alpaslan, Kızılarslan, Adududdevle, Gor Padişahı ve Melik Salihtir
(Şîrâzî, 1984).
Sadî’nin Hicri 645 yılında yazdığı “Gülistan” adlı eseri, nesir kısımlar
arasında yer alan kısa şiir dörtlüklerden meydana gelmektedir ve önsöz ile
8 bölümden ibarettir (Yazıcı, 1996). Gülistan’da yer alan bölümler
arasında; yönetici tavır ve davranışları, kanaatin faziletleri, dervişlerin
ahlâkı, susmanın faydaları, güçsüzlük ve ihtiyarlık, aşk ve gençlik, sohbet
adabı ve eğitimin etkisi sayılabilir (Şîrâzî , 1984). Sa’dî, Gülistan adlı eseri
yazma sebebini açıklarken bir olaydan bahseder. Buna göre, bir
arkadaşıyla gittikleri çok güzel bir bahçede; arkadaşı gül, sümbül, reyhan,
fesleğen gibi ne bulduysa koparmış ve bu bahçeyi unutmak istemediğini
söylemiştir. Sadi de, arkadaşına bahçeyi hatırlamak için oradan koparılan
çiçeklerin yeterli olmadığını, çiçeklerin bir gün solacağın, gülistanı
unutmamak ve unutturmamak üzere ‘Gülistan’ (gül bahçesi) adıyla bir eser
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yazacağını söylemiştir (Avcıoğlu, 2018). Bu konuda Sa’di’nin kendi
ifadelerine kulak verelim: “Ben ‘Gülistan’ adlı bir kitap yazmak istiyorum,
okuyanların gözleri sevinsin, içleri açılsın. Sonbahar rüzgârı onun
yaprağına ilişmesin. Feleğin dönüşü, onun baharını hazana çevirmesin
(Şîrâzî , Gülistan, s.316).
Her iki eserin de birer terbiye ve ahlak kitabı olduğu söylenebilir (Er
vd., 2016). Bu eserlerdeki örnek ve hikayelerin ayet ve hadislerle de
örtüştüğü görülmektedir (Aybey, 2019). Adı geçen eserler, genelde ahlaki
prensiplerin öğretimi, değerler eğitimi ve özellikle liderlere tavsiyede
bulunmak üzere yazılmıştır (Akyüz, 2011). Yapılan çalışmalarda Sadi’nin
eserlerinde özellikle kanaat, sadakat, adalet, cömertlik, dostluk,
alçakgönüllülük, doğruluk, kendini bilme ve bağışlamak gibi değerlerin
hakim olduğu tespit edilmiştir (Er vd., 2016) İlginç olan nokta, benzer
şekilde hikayelerden oluşan ve Batı kültürünü yansıtan Ezop Masalları’nda
da benzer değerler ahlaki olarak övülürken cimrilik, zalimlik, aç gözlülük,
düşmanlık, cahillik, hainlik, yalancılık, kendini beğenmişlik, bencillik gibi
olumsuz kişilik özellikleri yerilmiştir (Derdiyok, 2003).
Sadi’nin yazmış olduğu eserleri birçok dile çevrilmiştir. Eserlerinde ve
özellikle Gülistan’da, hem duyduklarını, gördüklerini hem de yaşadıklarını
basit ve anlaşılır şekilde yazmıştır (Şîrâzî , 1984). Eserleri hem halka hitap
etmektedir, hem de üslup ve tertip bakımından mükemmel eserlerdir
(https://www.turkedebiyati.org/sadi-sirazi.html). Buna edebiyatta ‘sehli
mümteni’ denilmektedir. Eser o kadar anlaşılır ve sadedir ki okuyanlar
kendinin de böyle bir eser yazabileceğini zannederler ama yazmak o kadar
da kolay değildir (Şîrâzî , 1984). Farsça olan bu eserlerde genelde Türk
sultanlarına ait hikâyelere sıkça yer verilmiştir (Biçer, 2018). Her iki eser
üzerine çok sayıda şerh ve araştırma yayınlanmıştır.
Araştırmanın Yöntemi
Bu çalışmada nitel araştırma deseni tercih edilmiştir. Bunun başlıca
sebebi seçilen konunun ve verilerin nitel araştırmaya daha uygun
olmasıdır. Bu çalışmada edebiyatın bir türü olan hikayeler kullanılacaktır
ve hikayeler, “anlamlandırmanın en eski ve en doğal yoludur (Jonassen &
Hernandez-Serrano, 2002). Hikâyelerin nitel araştırmalarda veri kaynağı
olarak kullanımı yaygınlaşmıştır (Merriam, 2013).
Araştırmada nitel bir stratejiyle Sa‘di-i Şîrâzî nin “Bostan” ve
“Gülistan” adlı eserleri içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırılacak olan
temalar, Patterson (2003) tarafından önerilen liderlik modelindeki
hizmetkar liderin yedi özelliğinden yararlanılarak oluşturulmuştur. Bu
boyutlar; ahlaki aşk (agapoe love), tevazu (humility), fedakarlık (altruism),
vizyoner olmak (visionary), izleyenleri güçlendirme (empowerment),
güven (trust) ve hizmet etme (service) şeklindedir. Modelde yazılı olmayan
ama en etkili olan değişken ise erdemdir.
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Bu araştırmada veriler, doküman incelemesi yöntemiyle ve Patterson
(2003) modeli dikkate alınarak, Sadî Şîrâzî ’nin “Bostan” ve “Gülistan”
isimli eserlerinden toplanmıştır. Dökümanlar, nitel araştırmalarda etkili bir
şekilde kullanılması gereken önemli bilgi kaynaklarıdır (Altunışık vd.,
2010). Verilerin toplanmasında araştırmacı ve tecrübeli başka bir
araştırmacı birbirinden bağımsız olarak eserleri tekrar tekrar okuyarak
ortak temaları belirlemişlerdir. Bu şekilde araştırmanın güvenilirliği
sağlanmaya çalışılmıştır. Yapılan içerik analiziyle temalara ilişkin notlar
değerlendirilerek eserlerdeki hizmetkar liderlik özellikleri ortaya
konulmuştur. Toplanan veriler, yapılan içerik analizi sonucunda varolan
Patterson modelindeki boyutların (temaların) altında toplanarak daha sonra
bulgular ortaya çıkarılmış ve yorumlanmıştır. İçerik analizinde iki tür
analiz söz konusu olabilir; sıklık analizi ve anlamlılık analizi (Altunışık
vd., 2010). İçerik analizine tabi tutulan metin düz bir metin olmadığı; edebi
ve temaların açık değil gizli olduğu bir metin olduğu için sıklık analizinden
ziyade anlamlılık analizi yapılması kararlaştırılmıştır. Bu şekilde, verilerin
daha derinliğine analizi ve anlamlandırılması hedeflenmiştir.
Araştırmanın Bulguları
Sa’di-i Şîrâzî , hem önde gelen bir düşünür, hem de Doğu Edebiyatı’nın
önemli şairlerindendir. Yazmış olduğu eserlerinin arasında özellikle,
Bostan ve Gülistan, günümüzde de etkili olmaya devam etmektedir. Daha
önce bahsedildiği gibi bu eserlerin birçok farklı alanda dikkate alındığını
ve kullanıldığını görüyoruz. Bostan ve Gülistan adlı eserlerin hizmetkar
liderlik özellikleri açısından incelendiği bu çalışmada, Sa’di-i Şîrâzî ’nin
döneminin ötesine geçen bir anlayışla, halka, lider olmak isteyenlere ve
liderlere yönelik nasihatleri incelenmiştir. Hem mesajların herkesin
anlayacağı şekilde sade olarak ve ilgi çekecek hikayeler suretinde
aktarıldığı eserlerde hümanizm anlayışı dikkat çekmektedir. Her iki eserde
birçok kavramdan bahsedilmiş olsa da ortaya çıkan ortak değerin hoşgörü
olduğu söylenebilir.
Patterson (2003) tarafından ortaya atılan liderlik modelindeki boyutlar
(temalar) esas alınarak yapılan bu araştırmada, kavramların sadece
doğrudan değil dolaylı olarak da ima edildiği temalar çıkarılmıştır. Hem
liderlik özelliklerinin eski ifadeleri, hem isim ve fiil halleri hem de eş
anlamlıları çıkarılarak buna göre içerik analizi yapılmıştır. Bostan ve
Gülistan’da yer alan kitap bölümlerinin bir kısmı doğrudan hizmetkar
liderlikle ilişkilidir. Örneğin aşk, tevazu, kanaat gibi kavramlar hizmetkar
liderlikte ifade edilmektedir. Nitel analiz için mevcut programlarla edebi
metinlerde gizli olan liderlik özelliklerinin ortaya çıkarılmasının sağlıklı
olmayacağı düşünülmüştür, çünkü program mekanik olarak belirlenen
kavramlarla çalışmaktadır. Bu sebeple, edebi eserlerde çoğu zaman imalar,
mecazi kullanımlar ve deyimler de yer aldığı için, içerik analizinin manuel
olarak yapılması gerekmiştir. Çoğu zaman alınan bir örnek metin ya da
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ifade, birden fazla liderlik özelliğine işaret edebilmektedir. Bunun
örnekleri aşağıdaki bulgularda görülebilir.
Patterson’un ortaya attığı hizmetkar liderlik özellikleri çerçevesinde,
araştırmamızın temalarına ilişkin bulgular aşağıda verilmiştir:
Ahlaki aşk
Bostan ve Gülistan’daki ana başlıklardan birisi aşktır ve hem dünyevi
hem de ilahi aşk anlamında kullanılmıştır. Yaratılanı Yaratandan ötürü
sevme anlayışı da vardır. Genel olarak hümanist duygularla yazıldığı için
eserlerin çok yerinde sevmenin kutsallığı, önemi, sevmenin herkes için
gerekli olduğu gibi hususlara yer verilmiştir. Sevginin her zaman ahlaki
olması gereği hatırlatılmaktadır. Metinlerde bulunan çok sayıdaki ahlaki
aşk (sevgi) temasına ilişkin bazı örnekler aşağıda verilmiştir:
“...Dostuna esir olan âşık, zincirden kurtulmak istemez. Dostuna şikâr
olan âşık, dostun kemendinden kurtulmak istemez. Âşıklar uzel âleminin
sultanı, obanın dilencileridir. Âşıklar menzilleri bilen, fakat izlerini
kaybeden kılavuzlardır. ...” (Şîrâzî , Bostan, s.131).
“Oradaki âşıklardan birisi şöyle demiş: ‘Sevgilim, ateş senin eteğini
yaktı fakat benim, bütün varlığımı yakmıştır’. Âşıkın bu sözü aşk
noktasından kusurludur. Çünkü kendisine varlık vermiştir. Ey âşık! Eğer
sen âşık isen, kendinden bahsetme. Yoksa şirke düşmüş olursun” (Şîrâzî ,
Bostan, s.136).
“... Eğer âşık isen, bu dertten kurtulmağa çabalama! Yalnız Sâdi gibi
garazsız, ivazsız âşık ol. Âşık fedai demektir. Bir fedai maksadını elde
etmedikçe başına taş yağsa, ok yağsa, çekinmez, çekilemez. Ben sana
denize çıkma demem. Fakat çıkacak olursan, tufana dahi katlan” (Şîrâzî ,
Bostan, s.158).
“Bağdatlılar Arapçayı nasıl bilirlerse, Sâdi de, sevmenin yolunu,
usulünü öyle bilir. Bir gönül eğlencen varsa gönlünü ona bağla ve artık
bütün âleme karşı gözünü kapa. Eğer Leylâ ile Mecnun sağ olsalardı, aşk
dersini bu defterden öğrenirlerdi” (Şîrâzî , Gülistan, s.462).
Tevazu
Hizmetkar liderlik modelindeki ikinci liderlik özelliği olan tevazuya
alçak gönüllülük de denilmektedir. Ahlaki bir kavram olan tevazu kavramı
“kişinin kendi nefsini Allah’ın indindeki kulluk mertebesinde görmesi,
kendi itibar ve yerinin diğer insanlara göre düşük olduğunu hissederek
kimseye karşı kibirli olarak davranmaması” anlamına gelmektedir (Çağrıcı
2011). Sa’di-i Şîrâzî ’nin eserlerinde tevazu üzerinde oldukça çok
durulmuş ve bunu göstermek üzere tevazu bahsi, her iki eserinde de ayrı
birer bölüm olarak ele alınmıştır. Tevazu özelliğiyle ilgili örnekler aşağıda
sunulmuştur;
“Arkadaş büyüklük istiyorsan, önce küçülmeyi öğrenmelisin. Zira
büyükler kendilerini cihanda herkesten daha küçük gördükleri için
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yücelmişlerdir. Kendini küçük gören bir büyük; hem dünyada hem de
ahirette büyüklük kazanabilir” (Şîrâzî , Bostan, s.138).
“Çok kıymet verdiği devrin hükümdarı Ebu Bekir Bin Sa’d için:
Tevazuunun yüksek insanlardan suduru takdire şayandır. Fakir mütevazı
olursa, bunun kıymeti yoktur. Çünkü tevazu onun huyu ve âdetidir.
Kumanda altındaki insan tevazu gösterirse ne çıkar? Buyruk sahibi kimse
tevazu gösterirse, Allah adamı olduğuna delâlet eder” (Şîrâzî , Bostan,
s.22).
“Ey insan! Cenabı Hak seni topraktan, yaratmıştır. Toprak gibi
gönülsüz, mütevazı ol. Mademki topraktan yaratıldın, ateş gibi haris, cihanı
yakıcı, inatçı olma” (Şîrâzî , Bostan, s.159).
“Yücelik istersen, tevazu ihtiyar et. Çünkü yücelik damına, çıkmak için,
tevazudan başka merdiven yoktur. Meyvalı dal başını aşağı tuttuğu gibi,
akıllı insan da mütevazi olur” (Şîrâzî , Bostan, s.160).
“Mütevazi insanlar, dergâhı İlâhîde büyük makama nâil olurlar” (Şîrâzî
, Bostan, s.184)
Fedakarlık
Hizmetkar liderlik modelindeki boyutlardan birisi olan fedakarlık,
liderin önce izleyenlerini düşünmesi, onların iyiliği ve gelişimini kendi
ihtiyaçlarından önce görmesi demektir. Yapılan içerik analizi sonucunda,
fedakarlık boyutu üzerinde çok sayıda dolaylı tema olmakla birlikte liderin
fedakarlık özelliğini doğrudan ifade eden az sayıda ifadeye rastlanmıştır:
“Arkadaş! Birisinin hatırı için birçoklarının cefalarına katlanmalısın.
Birisi için, yüz kimsenin hatırını gözetmelisin” (Şîrâzî , Bostan, s.123).
“Şu hamiyetsize bakın, böyle insan hiçbir zaman bahtiyarlık yüzünü
göremez. Yalnız kendisinin istirahatini düşündü; karısını, çocuklarını
zaruretler içinde bıraktı” (Şîrâzî, Gülistan, s.340).
Hizmet etme
Bilindiği gibi Patterson tarafından ortaya atılan hizmetkar liderlik
modelinin kalbi hizmet etme özelliğindedir. Bu boyut genel anlamda da
hizmetkar liderliğin ruhu ve özüdür. Liderin, izleyenlerine hizmet etme
arzusunun doğal ve güçlü bir duygu olduğunu ifade etmektedir. Bilinen
ifadesiyle, hizmetkar lider önce hizmetkardır, sonra lider.
“İşittim ki, Nuşirevan, ihtizar halinde (ölüm döşeğinde) iken, oğlu
Hürmüz’e şu öğütleri vermiştir: Fakirlerin gönüllerini gözet. Yalnız kendi
rahatını düşünme. Eğer sen yalnız rahatını düşünecek olursan, senin ilinde
kimse rahat edemez. Çoban uyumuş, kurt sürüye dalmış! Bunu akıllı insan
kabul etmez. ... Padişah bir ağaca benzer, kökü ahalidir. Ağaç ise kökünden
kuvvet alır. Elinden geldiği kadar halkın gönüllerini yaralama. Eğer
yaralarsan kendi kökünü baltalamış olursun” (Şîrâzî, Bostan, s.28).
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“... Tahtında otur, padişahlık eyle. Fakat ahlâkın, tevazuun fakirler gibi
olsun. Sadakatle, sevgi ile hizmet et. Şeyhler gibi atıp tutmaya, benliğe
kapılma. ... Çünkü fiiliyat olmazsa lâfın kıymeti olmaz” (Şîrâzî, Bostan,
s.50).
“Derviş şöyle cevap verdi: ‘Padişaha söyle ki, hizmeti, hürmeti,
kendisinden para, pul uman kimseden beklesin. Bir de şunu söyle;
padişahlar ahalinin muhafazası için o mevkie gelirler, yoksa ahali
padişahlara tapınmak için yaratılmış değildir’. ... Koyun çoban için
değildir. Belki çoban koyunlara hizmet içindir” (Şîrâzî, Gülistan, s.357).
“İşte zenginlerin bir kısmı böyledir. Fakat bir takımı da vardır ki nimet
sofrasını kurmuş, herkese buyurun demiş. Hizmet için belini bağlamış,
gelenleri tevazu ile gülerek karşılamış, hem şöhret, hem mağfiret yani hem
dünyayı, hem âhireti kazanmak isterler” (Şîrâzî, Gülistan, s.491).
Güven
Lider ve izleyenler arasında güvenin tesis edilmesi hizmetkar liderlikte
önemlidir. Güven ilişkisine lider açısından bakıldığında, izleyenlerin
güveninin kazanan hizmetkar liderin diğer boyutlardaki davranışları
sergilemesi daha kolay olacaktır. Güven temasına ilişkin örnekler
aşağıdadır:
“Padişah tahtında rahat uyursa, fakirin rahat uyuyacağını aklım
kesemez. Bilâkis, padişah geceleri uyanık kalırsa, halk rahat ile, safa ile
uyurlar” (Şîrâzî, Bostan, s.49).
“Halkı bir hardal tanesi kadar incitme. Çünkü halk sürü, padişah
çobandır. Eğer halk padişahtan zulüm, tecavüz görüyorsa, o padişah çoban
değil, kurttur. Feryat, öyle padişahtan!” (Şîrâzî, Bostan, s.57).
“Vezir cevap verdi: ‘Padişah kerim olmalıdır, tâ ki halk onun etrafında
toplansın. Merhametli olmalıdır ki herkes onun sayesinde emin, müsterih
olarak yaşasın. Sende ise ikisi de yoktur’. Zalim insan padişahlık edemez;
nasıl ki kurt çobanlık yapmaz. Zulüm temelini atan padişah kendi
saltanatının duvarının temellerini kazmış olur” (Şîrâzî, Gülistan, s.331).
Vizyoner olmak
Hizmetkar liderlik modelinde daha modern olarak kabul edilebilecek
iki lider özelliğinden birisi olan vizyoner olma, liderin geleceğe ilişkin
öngörü ve planının olması demektir. Vizyonerlikte çoğunlukla hayal edilen
bir geleceği takipçilerine inandırmak görüşü de ön plana çıkmaktadır. Sadi
bu kapsamda doğrudan vizyonerlikten bahsetmese de eserlerinde aşağıda
örneklerini verdiğimiz kısımlarda vizyoner bir liderde olması gereken
özelliklere değindiğini düşünebiliriz. Bir başka açıdan Sadi yöneticilere
vizyonlarını gerçekleştirmek istiyorlarsa aşağıdaki yönetsel becerilere
sahip olmaları gerektiğini öğütlüyor diyebiliriz:
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“Ne zaman ve nerede olursa olsun, zalime asla acıma. Zira ona acırsan,
dünyaya zulmedersin. Cihanı yakan insanın mumu bırak sönmüş olsun”
(Şîrâzî, Bostan, s.95).
“Yılanın başını düşman eliyle ezersen iki güzel şeyden biri olur:
Düşman galip gelirse yılan ölür yahut yılan yenerse düşmanından
kurtulursun” (Şîrâzî, Gülistan, s.380).
“Kötülüğün, dostun gözünde iyi görünür. Methedenler değil, seni
kınayanlar dostundur. Hastaya şeker vermek, günahtır; ona ancak acı ilaç
şifa verir. Hoş tabiatlı dostların sohbetine katılmaktansa, asık suratlı
insanların şikâyetlerini dinle” (Şîrâzî, Bostan, s.61).
“Savaş zamanı kılıcını çektiğin zaman, gizlice barış yolunu da araştır”
(Şîrâzî, Bostan, s.70).
“Baktın ki iş kavgaya varacak sabret!
Çünkü sabır savaş kapısını kapatır.
İnatçı biriyle karşılaştığında alttan al!
Keskin kılıç yumuşak ipeği kesmez” (Şîrâzî, Gülüstan, s.317).
“Arkadaş; kimseye açma sırrını. Zira o da başkalarına açabilir.
Mücevherleri, hazinecilere teslim et; sırrını kalbine” (Şîrâzî, Bostan,
s.160).
“Oğlum, iyilik et. Zira vahşi hayvan, tuzakla; insanoğlu, iyilikle
avlanabilir. Düşmanın boynunu lütuf kemendinle bağla ki; bu kemendi,
kılıçla dahi kesmek mümkün değildir. Düşman; kerem, lütuf, cömertlik
gördü mü artık ondan sana hiçbir kötülük ulaşmaz” (Şîrâzî, Bostan, s.83).
Bir acem şahının veziri “Sultan cömert olmalı ki halkı onu kucaklasın,
merhametli olmalı ki güven içinde yaşasın” (Şîrâzî, Gülüstan, s.243).
İzleyenleri güçlendirme
İzleyenleri güçlendirme boyutu da modern yönetim literatüründe sıkça
vurgulanan bir özelliktir. Liderin izleyenleri dinlemesi, muhatap alması,
onların katılımını teşvik etmesi gibi anlamları vardır. İstişare kültürü Doğu
toplumlarında önemli görülmekle beraber daha çok astlardan itaat etmesi
beklenmektedir. Aşağıdaki örneklerde daha çok görevlendirmelerde
yetkinliğe dikkat edilmesinin öğütlenmesi ve astların dinlenmesi yolu ile
hizmetkar liderliğin güçlendirme boyutunun örnekleri olduğu
düşünülebilir.
“Kulaktan pamuğu çıkar, halkın dileklerini dinle, halka adalet göster”
(Şîrâzî , Gülistan, s.334).
“Elleri kalem tutan yahut kılıç tutan kimseleri hoş tut, onlara kulak ver.
Çalgıcı tayfasına meyletme sakın” (Şîrâzî, Bostan, s.70).
“Ağır işlere iş görmüş adam gönder ki,
Aslanı kemendiyle bağlasın” (Şîrâzî , Gülistan, s.364).
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“Akıllı, parlak zekâlı insan
Soysuz kişiye büyük iş vermez,
Hasır dokuyanı, hiçbir insan,
İpek tezgahına götürmez” (Şîrâzî , Gülistan, s.362).
“Makamca büyüklere söz söylerken, sert konuşma. Baktın ki
sertleşiyor, alttan al. İster halktan olsun, ister saraydan; küçük büyük
herkese iyi davran. Onlara iyilikle muamele edersen; büyüğü yumuşatır,
küçüğü kendine bağlamış olursun. Başarı atlı dilledir. Kötü ve sert söz,
insanları hırçınlaştırır. (Şîrâzî, Bostan, s.123)
Son olarak, Patterson’un hizmetkar liderlik özelliklerinde olmayan ama
hepsini etkileyen erdeme ilişkin bulgular da şöyledir;
«Yazık olsun, senin kıymetini bilemedik. Meclisimize teşrifinizden
dolayı teşekkürlerimizi sunamadık. Sizin bu kadar fazilet ile meclisin son
kısmında oturmanızdan dolayı çok müteessirim» dedi (Şîrâzî , Bostan,
s.192).
“Eğer sende fazilet denizinin incileri varsa, hayli, kibirden, benlikten
âzade olan kimselerin ayaklarına dök” (Şîrâzî , Bostan, s.192).
“İnsan, faziletini, hünerini göstermezse o fazilet ve hüner zâyi olmuş
demektir. Öd ağacını ateşe atarlar, miski ezerler ki kokusu çıksın” (Şîrâzî
, Gülistan, s.420).
Sadi’nin eserlerinde yapılan içerik analizinde dikkat çeken hususlardan
birisi; Patterson (2003) modelindeki boyutlardan, ahlaki aşk, tevazu,
fedakarlık, güven ve hizmet etme boyutlarına karşılık gelen temalara
sıklıkla rastlanmaktadır. Buna karşılık, içerik analizi sonucunda vizyoner
olma ve izleyenleri güçlendirme boyutlarına karşılık gelebilecek temalara
da rastlanmakla birlikte temaların bugüne göre daha farklı anlamlara
geldiği görülmektedir. Bu durumu Doğu toplumlarının kültürel
özellikleriyle açıklayabiliriz. Öncelikle, Doğu toplumları ataerkil toplum
düzenine ve paternalist (babacan) yönetim kültürüne sahiptir (Aycan,
2006). Doğu kültüründe genelde güç mesafesi ve belirsizlikten kaçınma
eğilimi yüksektir ve toplulukçu kültürel özellikler bulunmaktadır
(Hofstede, 2001). Dolayısıyla, Doğu toplumunun edebi ve kültürel ürünü
olan adı geçen eserlerde, halkın ve tebanın (izleyenlerin) hükümdar (lider)
tarafından güçlendirilmesi beklenemez. Ayrıca eserlerde geçen lider
örneklerinin vizyoner (ileri görüşlü) oldukları tarih kitaplarıyla sabit olsa
dahi, bu liderlerin paylaşılan vizyonu izleyenlere aktarma sürecinden daha
farklı kavramlar aracılığıyla bahsedilmektedir.
Doğu Kültüründe Hizmetkar Liderlikte Moral Boyutu
Sa’di’nin eserlerinde Patterson hizmetkar liderlik modelinde
bulunmayan bazı temalar da dikkat çekmektedir. Adalet (Adil olma) teması
en çok vurgulanan liderlik vasfıdır. Yapılan içerik analizinde, birçok yerde
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adaletin ve adil olmanın ideal lider olmanın baş şartı olduğu
vurgulanmaktadır. Adalet temasının bazı örnekleri aşağıda verilmiştir;
“İşittim ki, Husrev Perviz ölürken, oğlu Şiruye’ye şu öğütleri vermiştir:
Hangi bir işe niyetlenirsen, o işte ahalinin iyiliğini düşün. Eğer herkesin
sana mutî olmasını istersen, daima âdilâne ve âkilane hareket et” (Şîrâzî ,
Bostan, s.30).
“Asıl bahtiyar insan, ilim ve adalet ile şöhret kazanan kimsedir” (Şîrâzî
, Bostan, s.45).
“Sâdi, sen söz söylemede cesursun. Kılıç elinde iken çal. Adalet
iklimini aç, adalet etmiyenleri adalete çağır “(Şîrâzî , Bostan, s.47).
Buradaki adalet teması, Patterson modelindeki güven temasına dolaylı
olarak bağlanabilir, ancak gerek inanç gerekse kültür açısından adalet
kavramı doğu toplumlarında en çok ihtiyacı duyulan ve liderin sahip
olması beklenen özelliklerinden en önemlisidir.
Yapılan içerik analizinde dikkat çeken ve adaletle ilişkilendirilebilecek
diğer tema ise merhamet kavramıdır. Merhamet kavramı hem İslam
dininde hem de doğu toplumlarının kültürel özelliklerinde önemsenen bir
husustur. Bu konuda dikkat çeken bazı örnekler aşağıda sunulmuştur.
“Cenabı Hak adalet edenlere merhamet eder dedi, sen de merhamet et
ki, Tanrının merhametine nâil olasın” (Şîrâzî , Bostan, s.65).
“Gençler ihtiyarlara, kudretli olanlar olmayanlara merhamet etmelidir”
(Şîrâzî , Bostan, s.260).
“Padişah kerim olmalıdır, tâ ki halk onun etrafında toplansın.
Merhametli olmalıdır ki herkes onun sayesinde emin, müsterih olarak
yaşasın” (Şîrâzî , Gülistan, s.331).
Dikkat çeken bir tema da iyilik kavramıdır. Patterson modelinde
doğrudan iyilik boyutu yer almasa bile, ahlaki aşk, hizmet etmek ve erdem
boyutlarıyla ilişkilendirilebilir. İyilik kavramı İslam dininde cennete
götürecek olan güzel davranışlarla başkalarına yararlı olmak ve bir
anlamda onlara hizmet etmektir. Bu temaya ilişkin bazı örnekler aşağıda
verilmiştir;
“Saltanatta insaf ile hareket eden padişahtan daha bahtiyar âlemde kim
vardır? Öyle bir padişah, nöbeti gelip de şu âlemden göçtüğü zaman herkes
ona rahmet okur. İyilik kötülük; ikisi de geçer. Kötüsü geçecek, göçecektir:
iyisi odur ki, adını iyilikle yâdetsinler” (Şîrâzî , Bostan, s.30).
“Öyle yaşa ki, öldüğün vakit seni tahsin etsinler, iyilikle ansınlar,
mezarına lânet savurmasınlar” (Şîrâzî , Bostan, s.79).
“Arkadaş! Eğer zalim isen, sonunu düşün, zulmünden geç. Vefakâr ol,
iyiliği âdet edin. Bir köpeğe yapılan iyilik, Allah indinde zayi olmayınca,
iyi bir kimseye yapılan iyilik nasıl zayi olur. Elinden ne kadar gelirse o
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kadar iyilik et. Çünkü Cenabı Hak kimseye iyilik kapısını kapamamıştır
(Şîrâzî, Bostan, s.105).
“Cenabı Hak buyurmuştur ki halka iyilik yapmayı emrediyorsunuz,
kendinizi unutuyor musunuz?“ (Şîrâzî, Gülistan, s.396).
“Her kim iktidar zamanında iyilik yaparsa âciz zamanında zahmet
çekmez” (Şîrâzî, Gülistan, s.500).
Sa’di’nin analiz edilen eserlerindeki Patterson modelinde bulunan ve
bulunmayan temaların ortak paydası İslami değerleri ve toplumsal kültürü
yansıtmasıdır. Aynı veya benzer isimlerle anılan temaların içerik ve
anlamları kültürel farklılıklar sebebiyle değişebilir. Örneğin ahlaki aşk
boyutu, incelenen eserlerde bölüm başlığı olarak ilahi aşk ve zaman zaman
da dünyevi ama ahlaki aşk ve sevgi anlamında kullanılmaktadır. İncelenen
eserlerdeki birçok temanın asıl kaynağı Kuran-ı Kerim ve Hz.
Peygamberin hayatıdır. Bu bağlamda Patterson modelindeki boyutların
içerik analizi sonucunda kültürel olarak farklılaşması gayet doğaldır. Genel
olarak, Bostan ve Gülistan eserlerinde, Patterson modeline büyük oranda
uyan ve hükümdarlara (liderlere) nasihatler dikkat çekmektedir. Ancak
Patterson hizmetkar liderlik boyutlarının dışında; adalet, iyilik, merhamet,
hoşgörü ve kanaat gibi değerlerinin de liderlik çerçevesinde önemli
görüldüğü dikkat çekmektedir. Burada, genel olarak doğu kültüründeki
liderin ahlaki yönü ve kişisel dürüstlüğünü ifade edilmektedir. Moral boyut
da diyebileceğimiz bu boyut, liderin dürüst, paylaşımcı, fedakar ve adaletli
olması gibi özelliklerini içerir.
Sonuç
Greenleaf’in hizmetkar liderliğin gerçekleştirilmesiyle ilgili önerilerine
göre, örgütlerin hayatta küçük görülen, selamlaşma, nazik konuşmak,
gülümseme, esprili olma ve küçük başarıları ödüllendirme ve bazı önemli
olayları kutlama gibi bazı davranışları üyelerine aşılaması gerekir.
Hizmetkar kurumlar toplumu önemseyen bir bakış açısıyla üyelerinin
güçlü takım ruhu oluşturduğu bir anlayışa geçerler. Örgütler nasıl böyle bir
dönüşüm geçirebilirler? Hizmetkar liderlik güçlü örgütsel kültür değerleri
üzerine inşa edilmelidir. Örgütsel kültür, bir örgütün karakterini oluşturan
paylaşılan değerler ve kabullerden oluşur (Schein, 1992). Hizmetkar
liderliğin örgüt kültürüyle ilişkili olarak düşünülmesi gerekir.
Hizmetkar liderliğin etkin takımlar kurabilme, birlik kültürü oluşturma
avantajları vardır. Hizmetkar liderlik sosyal ve girişimsel iyilik ve
faydaları aynı anda sağlayabilme özelliğine sahiptir. Aynı zamanda
hizmetkar liderliğin beceri geliştirme ve insan ilişkilerinde sürekli
gelişmeyi ifade edilmektedir. Ancak hizmetkar liderliğin sürekli güven
üzerine tesis edilmesi ve bunun değerinin kesin olmaması eleştirilmektedir.
Hizmetkar liderlik yaklaşımı kulağa hoş gelse de uygulamak o kadar kolay
değildir. Empatik ilişkilere odaklanan hizmetkar liderlik yaklaşımı,
izleyenlere ve oluşturulan takımlara öncelik vermektedir. Bu şekliyle
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hizmetkar liderliğin tam olarak tanımlanması zorlaşmaktadır. Yazında
daha çok örnek olaylardan hareketle hizmetkar liderlik teorisi
oluşturulmaktadır. Hizmetkar liderler, izleyenlerle o kadar çok ilgilenirler
ki kendilerini unutabilirler. Aslında bu şekilde örgütteki izleyenler ve
takımlar, insan sermayesini oluşturur ve rekabet üstünlüğünde önemli bir
yere sahip olduğu düşünülebilir (Giambatista vd., 2020).
Hizmetkar liderliğin hem akademik anlamda hem de uygulama
anlamında daha çok dikkat çekmesi beklenebilir (Hoch vd., 2018; Sinek,
2017). Hizmetkar liderliğin temelini oluşturan ‘önce hizmetkar, sonra
lider’ ilkesi (Greenleaf, 1977), liderin öncelikle ve doğal bir şekilde
izleyenlerine öncelik vermesi anlamına gelmektedir. Hizmetkar liderlik,
liderin sorumluluğu altındakilerle ilgilenmesidir. Bir başka tanıma göre,
hizmetkar liderler, izleyenlerinin ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarına tercih
ettikleri için izleyenlerini çok iyi motive edebilirler (Liden vd., 2014).
Şîrâzî’ deki lider tiplemesi, eski Yunan düşüncesindeki filozof krallara
benzetilebilir; liderlerin sahip olması gereken birçok ilim ve erdemden
bahsedilmektedir. İdeal lider olarak tarif edilen liderlerin özellikleri olan
doğruluk, dürüstlük, adil olmak, kendinden çok halkını düşünmek gibi
erdemler, günümüzdeki hizmetkar liderlik yaklaşımlarına da çok
benzemektedir. Patterson (2003) tarafından ortaya konulan ve daha sonra
birçok araştırmacının geliştirmeye çalıştığı liderlik teorisinden çok önce
yazılmış olan iki eserin, özellikle ilk beş boyut açısından hizmetkar liderlik
yaklaşımını yansıtması oldukça dikkat çekicidir. Hizmetkar liderlik
modelindeki boyutlar arasında sayılmayan ama hizmetkar liderliğin
ruhunu oluşturan erdem kavramı, Sadi-i Şîrâzî nin eserlerinde de varlığını
hissettirmektedir. Her iki eserde de, örnek verilen olumlu ahlaki
özelliklerde açıkça bahsedilmese bile hissedilen; iyi bir insan ve ideal bir
lider olmak için gerekli olan faziletler mevcuttur.
Bu çalışmada, Sadi-i Şîrâzî nin Siyasetname mantığıyla ve edebi olarak
hikayeleri kullanarak hem nesir hem şiir şeklinde yazdığı eserler
incelenmiştir. Bu hikayelerdeki liderlik tiplemeleri genelde babacan,
izleyenleri (halk) tarafından sevilen ve sayılan kişilerdir ve en temel
özellikleri iletişim becerisi yüksek ve hoşgörülü kişiler olmasıdır. Şîrâzî,
edebi ve felsefi bir üslupla, liderlerin sahip olması gereken özellikleri
nasihatler şeklinde ortaya koymuştur. Liderlerin halk tarafından seçilmesi
üzerinde duran Sa’di-i Şîrâzî, bunun hem lider etkililiği hem de süreklilik
için önemli olduğunu düşünmektedir. Sa’di-i Şîrâzî deki lider tiplemesi,
insan ilişkileri becerisine sahip olan ve izleyenlerinin (halkın) refah ve
mutluluğunu önemseyen bir liderdir. Verilen örneklerle genelde
demokratik lider olmanın önemi vurgulanmaktadır. Bu bağlamda hak,
hukuk ve adalet gibi erdemler üzerinde durulmaktadır. Metinlerde geçen
liderlik özelliklerinin, Patterson tarafından ortaya atılan hizmetkar liderlik
modelinin büyük ölçüde örtüştüğü görülmektedir. Ancak incelenen
eserlerde liderlik boyutlarının kültürel olarak anlam kaymasına uğradığı ve
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adalet, merhamet, iyilik ve hoşgörü gibi liderlik özelliklerinin de yoğun bir
şekilde vurgulandığı dikkat çekmektedir. Bu sebeple, İslam kültüründe ve
Doğu toplumlarındaki hizmetkar liderlik yaklaşımının yeniden ele
alınması ve uygun kültürel uyumu sağlayan yeni liderlik modellerinin
önerilmesi gerekmektedir.
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ATFETME TEORİSİ
Attribution Theory
Mehmet Ulutaş*
Giriş
Atfetme, bireylerin başarılarının ya da başarısızlıklarının nedenleri ile
ilgili inançlarıdır ve bu inançlar kişilerin beklentilerini, duygularını ve
davranışlarını etkiler. Çünkü, başarı ya da başarısızlık, ödül ve cezayı da
beraberinde getireceğinden ve ödül ve cezalar kendileri için çok önemli
olduğundan bireyler "neden?" sorusu konusunda fazlaca hassasiyete sahip
bulunmaktadır (Martinko vd., 2011: 145).
Başarı ihtiyacı düşük olan bireyler, başarısızlıklarını yetenek
eksikliğine atfetmeye yatkındır. "Başarısız oldum, çünkü yeterince zeki
değilim" diyen bir öğrenci ile öğretmeni arasında atfetme konusunda bir
ihtilafın yaşanması da kaçınılmazdır. Öğretmenin görüşü; "Başarısız oldun
çünkü denemedin" biçiminde olabilecektir (Weiner, 1972: 212).
İnsanların başkalarına verdikleri yanıtlar, nedenlerden, kendi
davranışlarını ya da başkalarının davranışlarını nasıl atfettiği hususundan
etkilenir. Şayet, insanların psikolojik ve sosyal dünyalarının nedensel
yapısı daha iyi anlaşılabilirse, bibirlerine verecekleri karşılıklar da daha iyi
tahmin edebilir. Örneğin A, B'nin öfkesini, B'nin işini kaybettiği gerçeğine
bağlarsa, A'nın B'nin olumsuz bir davranışına yine olumsuz bir karşılık
verme olasılığı daha düşük olabilir. Şayet bir öğretmen, bir öğrencisinin
zayıf performansını yetenek eksikliğine değil de motivasyon eksikliğine
bağlarsa, hayal kırıklığını ifade etme biçimi daha farklı olacaktır (Jones,
1976: 300).
Atfetme teorisi bağlamında temel soru, “Atıfların astın performans
seviyesini arttırma olasılıkları nelerdir?” sorusudur. İçsel iradi atıflar
potansiyel olarak en güçlü güdüler olarak görünmektedir. Bu tür atıflar,
astın öz-değerlendirmesini artıracak ve gurur duygusuna yol açacaktır.
Astların da iş tatmini aradığını varsaydığımızda bu durumda motive
olacağı ortadadır. Başarısızlık halinde ise astlar başarısızlığın kendi
çalışmalarına ya da yeteneklerine atfedileceğini düşüneceğinden, bu kez
(Dr. Öğretim Üyesi), Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Turizm ve Otelcilik
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astta utanç duygusu maksimize olacaktır. Belki de en güçlü duygu ve
potansiyel motivasyon, atıf içsel ve kararsız bir nedenden kaynaklandığı
zaman gerçekleşir. Örneğin, “Başardım çünkü görevi yapabilme
yeteneğim vardı ve ben gerekenden de fazla çaba gösterdim”; ya da,
“Ekstra çaba sarfetmek istersem işi yapabilirim.” Her iki durumda da, atıf
yapıldıktan sonraki kritik konu, bireyin başarılı olmak istediği ve iyi
yapmaya çalışırsa bunu yapabildiğini hissettiği bir durum yaratmaktır
(Birnberg vd., 1977: 194).
1.

Atfetme Kavramı

Atfetme, bireyin, gözlemlenebilir olayları, neden ve sonuç ilişkisini
esas alarak, birtakım nedenlere dayandırmasıdır (Settle ve Golden, 1974:
181). Nedensellik yükleme olarak da adlandırılan atfetme, bireylerin hem
kendi davranışlarının hem de başka bireylerin davranışlarının sebeplerini
anlamaya çalışma süreci olarak tanımlanmaktadır (Kızgın ve Dalgın, 2012:
61).
Heider (1958) atfetmeyi, başarı ve başarısızlıklarının nedenleri
hususunda bireylerin izahta bulunması olarak tanımlamıştır (Martinko vd.,
2011: 145). Grimes (1981: 91) ise atfetmeyi, bireylerin bir görevdeki
başarılarını veya başarısızlıklarını açıklamak için zihinlerinde
tasarladıkları içsel açıklamalardır (internal explanations) şeklinde benzer
bir tanımlama yapmıştır. Kelley'e (1967) göre ise atfetme, bireyin
çevresinde gelişen olayları, söz konusu çevresel ortamın bir sonucu olarak
yorumlamasıdır (Pearce ve Denisi, 1983: 120).
Atfetme, insan davranışlarının nedeninin anlamlandırılmaya çalışıldığı
bilişsel süreçlerle ilgili psikolojik bir yapıdır. Atfetme çalışmaları,
davranışların içsel-kişisel nedenlere mi yoksa dışsal nedenlere mi
atfedildiğini belirleyen koşullar üzerinde durmaktadır. Genel olarak
bireyler, içsel nedenler hususunda taraflı bir tutum sergilemektedirler.
Yani, geliştirilen davranışın/başarının, kişinin kendi yeteneklerinin bir
sonucu olduğu yönünde, başarısızlıkların ise dışsal etkenlerin bir sonucu
olduğu yönünde kanaat geliştirme eğilimindedirler (Calder ve Burnkrant,
1977: 30).
2.

Atfetme Teorileri

Atfetme teorisi, belirli bir olayın nedenselliğini (causality) anlamak,
belirli bir sonucun sorumluluğunu (responsibility) değerlendirmek veya
söz konusu olaya karışan kişilerin kişisel niteliklerini (personal qualities)
değerlendirmek için uygulanmaktadır (Lord ve Smith, 1983: 50).
Atfetme teorisinde temel varsayım, insanların yaşamlarında kendilerini
etkileyen önemli hadiselerin nedenlerini anlama konusunda doğuştan
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gelen bir arzuya sahip olmaları ve bu hadiseleri neye bağladıkları
(atfettikleri) hususunun, verecekleri cevabı etkilemesidir. İnsanlar
genellikle, başarı ya da başarısızlıklarını, ya yeteneklerine (ability) ya
gösterdikleri üstün çabaya (effort) veya görevin yapısına (nature of the
task) yahut şansa (luck) bağlamaktadırlar (Martinko vd., 2011: 145).
Tüm atıf teorileri, insanların deneyimlerini anlamlandırmaya, tanık
oldukları olayların nedenlerini anlamaya çalıştıkları varsayımıyla başlar
(Spilka vd., 1985: 2). Şekil 1’deki genel atfetme modelinde görüleceği
üzere, algılanan nedenlere ilişkin atfetme davranışı, bilgi, inanç ve güdü
gibi öncüller çerçevesinde geliştirilmekte ve bu atfetme, bir davranış,
duygu
ya
da
beklenti
biçiminde
sonuçlanmaktadır.

Şekil 1; Atfetme Teorisi Genel Modeli, (Kelley ve Michela, 1980: 459)
Atfetme süreçleri, karar vericilerin bilgileri kategorize etmelerine,
belirsizlikleri (ambiguity) azaltmalarına ve diğerlerinin (işgörenler, astlar
vb.) davranışlarını anlamalarına yardımcı olan bir bilişsel bilgi işleme
biçimidir (Bemmels, 1991: 548). Tablo 1’de, iyimser, kötümse ve hasmane
olmak üzere üç farklı atfetme stili, örnekler de verimek suretiyle ortaya
konmuştur.
Tablo 1: Atfetme Stilleri Özet Tablosu
Atfetme Stili
İyimser

Kötümser

Atfetmeye Etkisi
Olumlu sonuçlar için kararlı
bir şekilde içsel atıfta
bulunur; olumsuz sonuçlar
için kararsız bir biçimde
dışsal atıfta bulunur .
Olumsuz sonuçlar için
kararlı bir şekilde içsel atıfta
bulunur; olumlu sonuçlar için
kararsız bir biçimde dışsal
atıfta bulunur.
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Örnekler
Bir hekim için, örneğin, başarılı
teşhislerini kişisel yeteneklerine
bağlarken; başarısız tanı koyduğunda,
hastaların yetersiz bilgi vermesinden
kaynaklandığını iddia etmektir.
Başarılı sonuçları şansa bağlarken;
başarısız sonuçların kişisel yetenek
eksikliğinden kaynaklandığını iddia
etmektir.

Hasmane

Olumsuz sonuçlar için
kararlı bir biçimde dışsal
atıflara yönelir.

İşyerinde yaşanan tüm problemlerin,
kindar ve önyargılı yöneticiden
kaynaklandığını iddia etmektir.

Kaynak; (Harvey ve Martinko, 2010: 150)
Bireyler, çevrelerinde meydana gelen olayları, geçmiş deneyimleri ve
kişisel gözlemleri çerçevesinde birtakım sebeplerle ilişkilendirerek
objektif değerlendirmeler yapabilmektedirler. Ancak, insanlar kendilerini
değerlendirirken objektif olamamaktadırlar. Bu da atıf sürecinde birtakım
hataların oluşmasına neden olmaktadır. Temel atıf hatası, bireylerin
durumsallık konusunu dikkate almayarak, kişilik özelliklerine göre
kararlar vermeleridir (Kızgın ve Dalgın, 2012: 66). Ross (1977), kişilerin
durumsal faktörlerin etkisini hafife alma ve ruhsal faktörlerin davranışı
kontrol etmede rolünü abartma eğiliminin temel atfetme hatası olduğunu
ileri sürmüştür (Harvey ve Weary, 1984: 431). Bunun dışında aktörgözlemci etkisi, yanlış benzerlik etkisi ve kendini kayırma biçiminde
yapılan atıf hataları da söz konudır.

2.1. Heider ve Naif Adam Teorisi
Atfetme yaklaşımlarının temeli, Heider (1958)’in "Kişilerarası İlişkiler
Psikolojisi" (The Psychology of Interpersonal Relations) kitabıyla
atılmıştır. Heider, bireylerin etraflarında olan biteni anlamak için
geliştirdiği naif ve sağduyulu açıklamaları dikkate almak gerektiğini
düşünmüştür. Heider ayrıca, sebepleri kategorize etmiş, türlerine
ayırmıştır. Kişisel nedenlerden kaynaklanan eylemler ile çevre veya olaydurum ile ilgili eylemler arasında temel bir ayrım yapmıştır. Örneğin, bir
kanocu, gölün diğer tarafına kişisel nedenlerden (kendi çabasıyla) dolayı
da ulaşabilir, çevresel nedenlerden dolayı da (doğal akıntılar yoluyla)
ulaşabilir (Folkes, 1988: 549).
Heider’e atfen, atfetme teorisi’ni, "naif psikoloji" (naive psychology)
olarak adlandıranlar olmuştur. Teori, kişinin algılarını, düşüncelerini ve
eylemlerini belirleyen nedenler konusunda, subjektif (bireyin bakış
açısıyla) nedensel süreçlere odaklanmaktadır (Robertson ve Rossiter,
1974: 13). Heider’in bakış açısında atıflar, bireylerin belirli bir durumda
mevcut verilerin ötesine geçmelerini, olaylara, davranışlara bir anlam
eklemelerini, yani anlam düzeyinde artı değer üretmeyi ifade etmektedir
(Bedük, 2010: 14).

2.2. Jones ve Davis’in Eş Çıkarım Teorisi (Correspondent
Inference Theory)
“Eş Çıkarım Teorisi”'nde Jones ve Davis (1965) ve daha sonra Jones ve
McGillis (1976), bir eylemin gözlemcisinin (observer), eylemi yapanın
(actor) kişisel eğilimleri hakkında nasıl çıkarımlarda bulunduğunu
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araştırmışlardır. Gözlemcinin öncelikle, davranışın aktörden mi yoksa
ortamdan mı kaynaklandığına karar vermesi gerekir. Sadece bilinçli bir
biçimde icra edilen davranışlar, aktörün tanımlanabilir eğilimleri hakkında
bilgilendiricidir. Teoriye göre, aktör, arzu ettiği sonuçlara ulaşma
hususunda bilinçli bir motivasyona sahipse; gözlemci, aktörün bu bilinçli
davranışlarının sonuçlarını analiz ederek aktör hakkında birtakım
çıkarımlarda bulunabilecektir. Ancak şu şartlar altında, gözlemlenen bir
eylemden sonuç çıkarılabilir; 1) Aktör, davranışsal özgürlüğe sahip
olmalıdır, 2) Aktör, davranışlarının sonuçlarını öngörebilme yeteneğine
sahip olmalıdır, 3) Aktör, arzu edilen hedeflere ulaşma kabiliyetine sahip
olmalıdır (Crittenden, 1983: 427).

2.3. Kelley’nin Ortak Değişim Modeli (Principle of Covariation
Model)
Kelley (1973), Heider (1958) ve Jones ve Davis'in (1965) çalışmalarını
temel alarak ve daha elverişli bir formata oturtarak "ortak değişim
modelini" geliştirmiştir. Kelley'e göre insanlar, sonuçları nedenlerle
ilişkilendirmek, uyumsuz atıflar yapmanın olumsuz etkilerinin üstesinden
gelmek ve başkalarının davranışlarını anlamak için üç ana boyut kullanırlar
(Rees vd., 2015: 5); 1) Fikir birliği (consensus), başkalarının da bir
uyarıcıya (stimulus) ya da duruma söz konusu kişinin gösterdiğiyle aynı
tepkiyi verip vermediğiyle ilgilidir (yani etki (effect) farklı kişiler arasında
farklılık gösteriyor mu?). Örneğin, performansı değerlendirilen satış
elemanı da dahil olmak üzere tüm satış görevlileri satış hedeflerini
yakalamada başarısız olmuşlarsa fikir birliği yüksek olacaktır. 2) Tutarlılık
(consistency), kişinin uyarıcıya ya da duruma farklı durumlarda da aynı
şekilde tepki verip vermediğiyle ilgilidir (yani uyarıcıya gösterilen tepki,
farklı modlarla sunulduğunda bile aynı mı?). Örneğin, satış görevlisi aynı
müşteriye satış yapmada her seferinde başarısız oluyorsa, tutarlılık söz
konusudur. 3) Ayırt Edicilik (distinctiveness), kişinin, farklı uyarıcılara ya
da olaylara aynı şekilde tepki verip vermediğini ifade eder (yani, aynı tepki
farklı uyarıcılara mı gerçekleşiyor?). Örneğin, bir satış elemanı belirli bir
müşteriye satış yapamıyor ama diğer müşterilere satış yapmada sorun
yaşamıyorsa söz konusu olur. Kelley’e göre, bireylerin düşük fikir birliği,
yüksek tutarlılık, düşük ayırt edici koşullar altında sonuçları iç nedenlere
(internal causes) atfetme olasılığının yüksek olduğunu göstermektedir.
Bunun aksine, bireylerin yüksek fikir birliği, yüksek tutarlılık ve yüksek
ayırt edici koşullar altında sonuçları dış nedenlere (external causes)
bağlamaları muhtemeldir (Dubinsky vd., 1989: 10).
Hem Heider (1958) hem de Kelley (1967), sebep ve sonuçların ortak
varyasyonunu (covariation) nedensel çıkarımların önemli bir belirleyicisi
olarak tanımlamıştır. Örneğin, bir ışık anahtarı çevrildiğinde, odanın
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lambaları ya yanacak ya da sönecektir, insanlar ışıkların açılmasına ya da
kapanmasına sebep olan şeyin anahtarın çevrilimesi olduğunu
anlayacaktır. Kelley, zaman içinde, durumlar arasında ve bireyler arasında
değişen olayların oldukça karmaşık konfigürasyonlarından kaynaklanan
nedensel çıkarım türlerini tanımlamıştır. (Folkes, 1988: 549).

2.4. Weiner ve Başarıya Bağlı Atfetme Teorisi
Heider'in (1958) neden türlerini incelemeye dönük yaklaşımları,
Weiner (1986) tarafından daha kapsamlı hale getirilmiştir. Heider,
nedenlerin genel özelliklerini (kişisel ve durumsal gibi) tanımlarken;
Weiner, nedensel boyutları (kontrol odağı, çaba, yetenek, beklentiler, etki)
ve altta yatan nedensel yapıyı detaylandırmış ve daha kesin olarak
tanımlamıştır (Folkes, 1988: 549). Başarıya bağlı atfetmeye ilişkin olarak
Weiner, atıf konusu edilebilecek temel uyarıcıları; yetenek, şans, çaba ve
görev zorluğu şeklinde belirlemiştir. Örneğin, görevde başarılı olunması
halinde başarının, kişinin yeteneklerinin yanında, görev kolaylığına
atfedilmesi de muhtemeldir (Kruglanski, 1980: 84).
Weiner (1986) atfetme teorisi'ni insanların her olaya bir sorumlu tahsis
etme fikri üzerine inşa etmiştir. Atfetme teorisine göre insanlar, özellikle
olumsuz ve beklenmedik bir olayla karşılaştıklarında buna bir neden arama
çabası içine girmektedir (Coombs, 2007: 136). Weiner (1985)'e göre
nedensel atfetmeler (causal attributions), "Neden bu sınavda başarısız
oldum?" veya "Sınıf arkadaşlarım neden benim gibi değil?" gibi, "neden"
sorularını cevaplamaktadır. Bu tür örneklerde, daha çok başarısızlık
durumlarının tanımlanması söz konusudur. Çünkü insanlar, genellikle, bu
tür olumsuz, beklenmedik, olağandışı sonuçların nedenlerini bilmek
isterler. Nedensel araştırma, işlevseldir de; çünkü, bazen, bir belirsizlik
ortamına düzen getirebilir (Graham, 1991: 6).

Şekil 2; Weiner’in Atfetme Modeli (Graham, 1997: 23)
Atfetme süreci, Şekil 2’de görüldüğü biçimiyle, başarı ya da
başarısızlık olarak yorumlanan bir sonuçla başlayan zamansal bir diziyi
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temsil etmektedir. Sonuçlar, özellikle olumsuz ya da beklenmedik ise,
bireyler nedenlere dönük olarak neden böyle bir sonuç ile karşılaşıldığına
dair bir araştırma içerisine girerler. Nedensel atfetme (causal attribution)
süreci, "Sınavda neden düşük not aldım?" veya "Arkamda oturan çocuk
neden hep başkalarını seçiyor?" gibi sorulara cevap arar. Bu nedenle
insanlar, kişisel motivasyonları noktasında kendileri hakkında, sosyal
motivasyonları noktasında başkaları hakkında nedensel atıflar yapma
yoluna başvururlar. Başarı ve başarısızlık, sıklıkla bir yetenek, kısa ve uzun
vadeli çaba faktörüne, görevin zorluğuna ya da kolaylığına, şansa, ruh
haline, aile geçmişine, başkalarından yardım/kollanma ya da engellenme
faktörüne atfedilmektedir. Çaba faktörü ele alındığında, örneğin başarı
halinde muhtemelen, "çok çalıştığım için" ve yetenek faktörü ele
alındığında, "zeki olduğum için" denecek; başarısız olunduğunda ise
"yeterince çalışmadığım için" veya "çok zeki olmadığım için" sonucuna
varılacaktır (Graham, 1997: 22).

Şekil 3; Davranışın Dört Ana Nedeninin Temsili, (Weiner, 2010: 32)
Şekil 3'te gösterilen başarı sonuçlarının dört ana belirleyicisi göz önüne
alındığında; yetenek, içsel, istikrarlı ve kontrol edilemezdir; çaba, içsel,
kararsız ve kontrol edilebilirdir; görev zorluğu, dışsal, istikrarlı ve kontrol
edilebilirdir; ve şans dışsal, kararsız ve kontrol edilemezdir (Weiner, 2010:
32). Teoriye göre, şayet birey, başarının nedensel faktörlerini belirlerse,
eylemlerini başarı faktörleri üzerine yönelterek başarı olasılığını
artırabilecektir (Cort vd., 2007: 12).

2.5. Bem’in Kendini Algılama Teorisi (Self-perception Theory)
Bem (1972), eylemi yapan (actor) ile gözlemcinin (observer) nedensel
çıkarımları arasında söz konusu olan farklılıklar yerine benzerlikleri ele
almaya odaklanmıştır. Bem'e göre, kişi, başkalarının davranışları için nasıl
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atıf yapıyorsa kendi davranışları için de benzer şekilde atıf yapmaktadır.
Kişi, geliştirilen davranışı ve bağlamı gözlemler ve sonra buna neyin sebep
olduğu hakkında çıkarımlarda bulunur. Bu yaklaşım, Heider'in teorisinin
zıttıdır. Bem (1972), eylemlerin (actions) bilişten (cognition) önce
geldiğini savunur; insanlar bir eylemde bulunur ve daha sonra aslında bu
eylem üzerinde hiçbir etkisi olmayacak açıklamalar geliştirirler (Folkes,
1988: 549).
3.

Atfetme’nin Boyutları

Weiner (1986), temel nedensel çıkarımlara neden olan üç ana boyut
önermektedir: 1) Nedensel odak (içsel-dışsal), 2) Kontrol edilebilirlik
(düşükten yükseğe iradi kontrol) ve 3) Kararlılık (düşükten yükseğe).
Teorisine göre, bu boyutlar dikeydir ve farklı atfetmeye bağlı duygular
üretir (Faure ve Mick, 1993: 554)..

3.1. Nedensellik (Locus of Causality)
Nedensel odak, ortaya çıkan sonucun nedeninin algılanan kaynağını
ifade eder. Bu boyut, içselden (bireyin içindeki bir şeyden kaynaklanan
sonuç) dışsala doğru (bireyin uzağındaki veya dışındaki bir şeyden
kaynaklanan sonuca) bir süreklilik olarak görünür (Faure ve Mick, 1993:
554). Nedensellik odağı, bireyden kaynaklanan davranış nedenlerini (içsel
nedensellik- internal causation), bağlamdan (dışsal nedensellik- external
causation) kaynaklananlardan ayırır (Bauerle vd., 2002: 298) . En yaygın
olarak incelenen atfetme boyutu, bir sonucun algılanan nedeninin içsel
(internal) mi yoksa dışsal (external) mı olduğunu gösteren nedensellik
odağıdır. Kişinin kendi sonuçları için yapılan atıflar söz konusu olduğunda,
yani kendi kendine atıfta bulunduğunda, sebebin kişinin çaba veya yetenek
gibi bazı özelliklerini yansıttığı algılanırsa içsel atıf meydana gelir.
Örneğin, bir işin son teslim tarihini kaçıran ve bu sonucun kendi çabası
veya yeteneği eksikliğinden kaynaklandığını anlayan çalışan, içsel atıf
yapar. Aynı sonuç için dışsal atıf, kaçırılan son tarih için suçlunun iş
arkadaşları ya da yönetici olduğunun iddia edilmesi biçiminde olur (P.
Harvey vd., 2014: 130).

3.2. Kararlılık (Stability)
Atfetme’de kararlılık boyutu, bir nedensel faktörün algılanan
değişkenliğini (variability) veya kalıcılığını (permanence) ifade eder.
Örnek vermek gerekirse, bir kişinin zekası tipik olarak nispeten istikrarlı
bir faktör olarak görülürken, çaba seviyesi daha değişkendir (P. Harvey
vd., 2014: 131). Olumsuz olaylarda, kararlı atıflar umutsuzluk duygularına
neden olurken, kararsız nedenlere atıflar geleceğe ilişkin iyimserlik
duygularına izin verir (Bauerle vd., 2002: 130). Kararlılık, nedenin
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algılanan sürekliliğini ifade eder. Örneğin yetenek, çabadan daha istikrarlı
bir başarı nedeni olarak algılanır (Faure ve Mick, 1993: 554).

3.3. Kontrol Edilebirlik (Controllability)
Kontrol edilebilirlik, nedene atfedilen istemli kontrolün derecesi ile
ilgilidir. Örneğin, bir sınavdaki başarı, içsel ve kontrol edilebilir bir nedene
(sıkı çalışma), içsel kontrol edilemeyen bir duruma (genel olumlu bir ruh
hali), dışsal kontrol edilebilir bir kişiye (öğretmenin öğrencisini seviyor
olması) veya dışsal kontrol edilemeyen bir duruma (şans) bağlanabilir
(Faure ve Mick, 1993: 554). Kontrol edilebilirlik, bir sonuca yol açan
nedenin kişinin iradesine ne derecede bağlı olduğu ile ilgilidir. Şans ve
görev zorluğu gibi faktörler, genellikle kontrol edilemez iken, çaba ve
yetenek kontrol edilebilir faktörler olarak görülmektedir (P. Harvey vd.,
2014: 131).
SONUÇ
Atfetme teorisinde iki boyutlu bir matris, başarı davranışının ana
belirleyicilerini, bireylerin algılanan başarı veya başarısızlık nedenlerine
göre sınıflandırır. Temel varsayım, bireylerin bir görevdeki başarı veya
başarısızlığın nedenlerini neye dayandırdıklarının (atfettiklerinin),
bireylerin gelecekte görevi nasıl yapacaklarını etkileyeceğidir. İşgörenin
bu konuda geliştirdiği algı, gelecekte söz konusu görevdeki performansını
etkileyecektir (Asmus, 1986: 71). Atfetme teorisi, örgütlerde zayıf bireysel
performans gösteren işgörene, iş arkadaşlarının verdiği yanıtlardaki
değişkenliği açıklayabilmesi bakımından önem arz etmektedir (Taggar ve
Neubert, 2004: 935).
Taslak ve Dalgın'ın (2015: 155) yaptıkları çalışmanın bulguları,
araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının, başarılarını kendi beceri ve
uğraşlarına bağlarken, başarısızlıklarını dış faktörlere bağladıklarını
göstermiştir. Bu sonuçlar, başarılı olmaları halinde kişilerin kendilerine
güvenlerinin artacağı, gayret göstermeleri halinde başarılı neticeler elde
edeceklerine ilişkin inançlarının pekişeceğini ortaya koymaktadır. Öte
yandan, başarısız olmaları halinde, başarısızlıklarını kendileriyle değil
dışsal sebeplerle ilişkilendireceklerinden, çaba harcama ve becerilerini
geliştirme yönünde güdülenmeyeceklerdir.
Kelley'e (1973: 127) göre atfetme davranışının önemli olduğuna dair
çok fazla kanıt vardır. Nedenlerle ilgilenmeleri, insanların olaylar ve
nedenler üzerinde düşünmekten vazgeçmelerine yol açmaz. Aksine,
olaylara nedensel açıklamalar getirmek, eyleme ivme kazandırmada ve
alternatif eylem biçimleri arasından birini seçmede önemli bir rol oynar.
Atfetmeler, düzgün bir şekilde yapılırsa, kişisel kararlarda ve eylemlerde
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nedensel analizin yokluğunda olduğundan şüphesiz çok daha iyi sonuç
alınır. Romalı Virgil'in dediği gibi; "Mutlu, ortada dönen hadiselerin
nedenlerini algılayabilen kişidir”.

KAYNAKÇA
Asmus, E. P. . (1986). "Achievement Motivation Characteristics of Music
Education and Music Therapy Students as Identified by Attribution
Theory". Bulletin of the Council for Research in Music Education,
86, 71–85.
Bauerle, S. Y., Amirkhan, J. H., & Hupka, R. B. (2002). "An Attribution
Theory Analysis of Romantic Jealousy". Motivation and Emotion,
26(4), 297–318.
Bedük, A. (2010). Karşılaştırmalı İşletme-Yönetim Terimleri Sözlüğü.
Konya: Selçuk Üniversitesi Basımevi.
Bem, D. J. (1972). "Self Perception Theory. In L. Berkowitz" (Ed.),
Advances in Experimental Social Psychology (Vol. 6, pp. 1–60).
New York: Academic Press.
Bemmels, B. (1991). "Attribution Theory and Discipline Arbitration". ILR
Review, 44(3), 548–562.
Birnberg, J. G., Frieze, I. H., & Shields, M. D. (1977). "The Role of
Attribution Theory in Control Systems". Accounting, Organizations
and Society, 2(3), 189–200.
Calder, B. J., & Burnkrant, R. E. (1977). "Interpersonal Influence on
Consumer Behavior : An Attribution Theory Approach". Oxford
Journals, 4(1), 29–38.
Coombs, W. T. (2007). "Attribution Theory as a guide for post- crisis
communication researc"h. Public Relations Review, 33, 135–139.
https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2006.11.016
Cort, K. T., Griffith, D. A., & White, D. S. (2007). "An Attribution Theory
Approach for Understanding the Internationalization of Professional
Service Firms". International Marketing Review, 24(1), 9–25.
https://doi.org/10.1108/02651330710727169
Crittenden, K. S. (1983). "Sociological Aspects of Attribution". Annual
Review of Sociology, 9, 425–446.

893

Dubinsky, A. J., Skinner, S. J., & Whittler, T. E. (1989). "Evaluating Sales
Personnel: An Attribution Theory Perspective". The Journal of
Personal Selling and Sales Management, 9(1), 9–21.
Faure, C., & Mick, D. G. (1993). "Self-Gifts Through the Lens of
Attribution Theory". Advances in Consumer Research, 20, 553–556.
Folkes, V. S. (1988). "Recent Attribution Research in Consumer Behavior:
A Review and New Directions". Journal of Consumer Research,
14(4), 548–565.
Graham, S. (1991). "A Review of Attribution Theory in Achievement
Contexts". Educational Psychology Review, 3(1), 5–39.
Graham, S. (1997). "Using Attribution Theory to Understand Social and
Academic Motivation in African American Youth". Educational
Psychologist,
32(1),
21–34.
https://doi.org/10.1207/s15326985ep3201
Grimes, L. (1981). "Learned Helplessness and Attribution Theory:
Redefining Children ’ s Learning Problems". Learning Disability
Quarterly, 4(1), 91–100.
Harvey, J. H., & Weary, G. (1984). "Current Issues in Attribution Theory
and Research". Annu. Rev. Psychol, 35, 427–459.
https://doi.org/10.1146/annurev.ps.35.020184.002235
Harvey, P., Madison, K., Martinko, M., Crook, T. R., & Crook, T. A.
(2014). "Attribution Theory in The Organizational Sciences: The
Road Traveled and The Path Ahead". The Academy of Management
Perspectives, 28(2), 128–146.
Harvey, P., & Martinko, M. J. (2010). "Attribution Theory and
Motivation". In Organizational Behavior in Health Care (Second,
pp. 147–164). N. York: Boston: Jones and Bartlett.
Heider, F. (1958). The Psychology of Interpersonal Relations. New York:
Wiley.
Jones, E. E., & Davis, K. E. (1965). "From Acts to Dispositions: The
attribution Process in Person Perception". Adv. Exp. Soc. Psychol.,
2, 219–266.
Jones, E. E., & McGillis, D. (1976). "Correspondent Inferences and The
Attribution Cube: A Comparative Reappraisal". In J. H. Harvey, W.
J. Ickes, & R. F. Kidd (Eds.), New Directions in Attribution
Research (Vol:1, pp. 389–420). Hillsdale: NJ: Erlbaum.

894

Jones, Edward E. (1976). "How Do People Perceive the Causes of
Behavior? Experiments Based on Attribution Theory Offer Some
Insights into How Actors and Observers Differ in Viewing the
Causal Structure of Their Social World". American Scientist, 64(3),
300–305.
Kelley, H. H. (1967). "Attribution Theory in Social Psychology".
Nebraska Symposium on Motivation, 15, 192–238.
Kelley, H. H. (1973). "The Processes of Causal Attribution". American
Psychologist, February, 107–128.
Kelley, H. H., & Michela, J. L. (1980). "Attribution Theory and Research".
Annu. Rev. Psychol, 31, 457–501.
Kızgın, Y., & Dalgın, T. (2012). "Atfetme Teorisi: Öğrencilerin Başarı ve
Başarısızlıklarını Değerlendirmedeki Atfetme Farklılıkları". ZKÜ
Sosyal Bilimler Dergisi, 8(15), 61–76.
Kruglanski, A. W. (1980). "Lay Epistemo-Logic-Process and Contents:
Another Look at Attribution Theory". Psychological Review, 87(1),
70–87.
Lord, R. G., & Smith, J. E. (1983). "Theoretical, Information Processing,
and Situational Factors Affecting Attribution Theory Models of
Organizational Behavior". The Academy of Management Review,
8(1), 50–60.
Martinko, M. J., Harvey, P., & Dasborough, M. T. (2011). "The Attribution
Theory in the Organizational Incubator Sciences : A Case of
Unrealized Potential". Journal of Organizational Behavior, 32(1),
144–149. https://doi.org/10.1002/job.690
Pearce, J. A., & Denisi, A. S. (1983). "Attribution Theory and Strategic
Decision Making: An Application to Coalition Formation". The
Academy of Management Journal, 26(1), 119–128.
Rees, T., Ingledew, D. K., & Hardy, L. (2015). "Attribution in Sport and
Exercise Psychology: Seeking Congruence Between Theory,
Research and Practice". Psychology of Sport and Exercise, 6, 189–
204. https://doi.org/10.1016/J.Psychsport.2003.10.008
Robertson, T. S., & Rossiter, J. R. (1974). "Children and Commercial
Persuasion : An Attribution Theory Analysis". Oxford Journals,
1(1), 13–20.
Ross, L. (1977). "The Intuitive Psychologist and His Shortcomings:
Distortions in The Attribution Process". Adv. Exp . Soc. Psychol, 10,
895

174–220.
Settle, R. B., & Golden, L. L. (1974). "Attribution Theory and Advertiser
Credibility". Journal of Marketing Research, 11(2), 181–185.
Spilka, B., Shaver, P., & Kirkpatrick, L. A. (1985). "A General Attribution
Theory for the Psychology of Religion". Journal for the Scientific
Study of Religion, 24(1), 1–20.
Taggar, S., & Neubert, M. (2004). "The Impact of Poor Performers on
Team Outcomes: An Empirical Examination of Attribution Theory".
Personnel Psychology, 57, 935–968.
Taslak, S., & Dalgın, T. (2015). "Çalışanların Atfetme Eğilimlerinin
Örgütsel Sinizm Davranışları Üzerindeki Etkisi : Sağlık Çalışanları
Üzerine Bir Araştırma". Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları
Dergisi, Bahar(34), 139–158.
Weiner, B. (1972). "Attribution Theory , Achievement Motivation, and the
Educational Process". American Educational Research Association,
42(2), 203–215.
Weiner, B. (1986). An Attributional Theory of Motivation and Emotion.
New York: NY: Spring-Verlag.
Weiner, B. (2010). T"he Development of an Attribution-Based Theory of
Motivation: A History of Ideas". Educational Psychologist, 45(1),
28–36. https://doi.org/10.1080/00461520903433596

896

